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Bevezető 

Az informatika mára egyre inkább az életünk meghatározó részévé vált. Egyre több, 

kritikusan fontos adatot tárolunk a számítógépeinken. Legyen szó akár egy önálló otthoni 

számítógépről, vagy egy bonyolult informatikai rendszerről, elengedhetetlen, hogy 

biztosítsuk, a benne tárolt adatok ne vesszenek el. E követelmény megvalósításának 

legfontosabb eleme az, hogy rendszeres, megbízható adatmentéssel rendelkezzünk. 

Ebben az előadásban be szeretném mutatni azokat az eszközöket, amiket a Microsoft a 

Windowsban, valamint különböző szolgáltatásokban és alkalmazásokban beépített 

lehetőségként nyújt adataink mentésére és visszaállítására. 

Ezen túl szó lesz azokról a technológiákról amik ezen eszközök hátterében találhatók, 

valamint néhány olyan egyszerű, házi készítésű kiegészítőről, amelyek elősegítik a beépített 

eszközök automatizációját és kiegészítik őket néhány eredetileg hiányzó lehetőséggel. 

A mentésre és visszaállításra használható eszközök elsődleges biztonsági funkciójukon túl 

használhatók különböző migrációs feladatok elvégzésére, ugyanakkor vannak migrációs 

eszközeink, amelyek használhatóak mentésre és visszaállításra. Miután e két eszközkészlet 

nehezen választható el egymástól, mind a kettőről szó lesz. Ez az eszközkészlet így nem csak 

a mentés/visszaállítás biztonságát nyújtja, hanem az alkalmazások, szolgáltatások mozgatását, 

variálhatóságát is, különböző hardverek és operációs rendszerek között. 
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„Megfelelő redundáns lemez alrendszerrel rendelkezünk, tehát nem fordulhat elő 

adatvesztés.” Ez az elképzelés alapjaiban téves. A mentést nem helyettesíti semmi. Egy 

redundáns rendszer növeli a rendelkezésreállást, ugyanakkor nem nyújt megoldást több 

előforduló problémára: 

adatok véletlen vagy szándékos törlése, 

szoftverhibából adódó adatsérülés, 

külső támadás (cracker, vírus stb.), 

katasztrofális hardversérülés. 
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„Van mentésem, tehát biztonságban vagyok.” 

Ez az eset, amikor feltehetjük a kérdést: Megpróbálta valaki, valamikor azt a mentést 

visszatölteni? 

Vegyük tudomásul: az, hogy beállítottuk a rendszeres mentést, nem garancia arra, hogy ezt 

vissza is tudjuk tölteni. A mentést rendszerben gondolkodva kell felépítenünk. Ennek a 

folyamatnak elengedhetetlen része a tesztelés. Nem csak a mentést magát kell tesztelnünk, 

hanem a visszaállítást is. Ez a gondolat rögtön elvezet a mentési rendszer tervezése felé. 

Tervezési szempontok 

Ahhoz, hogy biztonságban érezhessük magunkat, el kell készítenünk és tesztelnünk egy 

katasztrófatervet. Ez a terv tartalmazza azon feladatokat, folyamatokat, amely képessé tesz 

bennünket arra, hogy egy komoly rendszerhiba esetén a legrövidebb időn belül újra 

működőképessé tudjuk tenni a rendszerünket, és biztonsággal vissza tudjuk állítani adatainkat. 

Ezen előadás kapcsán nem kívánok kitérni egy katasztrófaterv elkészítésének folyamatára 

vagy akár egy mentési rendszer megtervezésének folyamatára, ugyanakkor a mentési rendszer 

felépítése kapcsán fel szeretném hívni a figyelmet néhány alapvető fontosságú szempontra, 

amit figyelembe kell vennünk: 

Mentési ablak 

Az az idő ami napi, heti rendszerességgel rendelkezésünkre áll a mentés lefuttatására. 

Manapság egyre nagyobb adatmennyiséget kell egyre rövidebb idő alatt menteni, ezért a 

mentési ablak tervezése gondos tervezést és tesztelést igényel. 



Visszaállítási idő 

Már a mentés tervezésénél figyelembe kell vennünk, hogy egy meghibásodás esetén mennyi 

idő alatt leszünk képesek a rendszerünket működő állapotba visszaállítani. Ahogy a 

vállalkozások működésük során egyre jobban támaszkodnak az informatikára, egyre kevesebb 

az az idő, amit képesek működő számítógépek nélkül átvészelni. 

Mit mentsünk, milyen rendszerességgel? 

Ez a kérdés távolabbra mutat, mint ami ennek az előadásnak a tárgyköre. Röviden arra utalok, 

hogy már az informatikai rendszer felépítésekor végig kell gondolnunk, hogy milyen 

adataink, milyen rendszerességgel változnak. Mik azok az adatok, amelyeknek ugyan on-line 

elérhetőnek kell lenniük, de esetlegesen már csak olvasásra használjuk őket, valamint hogy 

melyek azok az adatok, amikre csak ritkán van szükség. Egy ilyen jellegű adatelemzés 

nagymértékben tudja segíteni a mentés tervezését, csökkenteni mind a visszaállítási időt, mind 

a szükséges mentési ablakot. 

Mentések tárolása 

Mi az az időpont a múltban, ameddig vissza kell tudnunk nyúlni? Hol helyezzük el a 

mentéseinket? 

Adathordozó választás 

Ebben az előadásban nem akarom elemezni, hogy hol, milyen típusú mentésre vagy 

archiválásra, milyen adathordozót válasszunk. Ugyanakkor fel szeretném hívni a figyelmet 

arra, hogy a legelterjedtebb adathordozó fajták (szalag, merevlemez, optikai adathordozó) 

különböző típusai és gyártói közül milyen szempontok szerint érdemes választani: 

- kapacitás: válasszunk olyan adathordozót, amire nem csak ma, hanem a jövőben is képesek 

leszünk elhelyezni a mentendő adatmennyiséget, 

- sebesség: mentési és visszaállítási egyaránt, 

- visszakereshetőség: egy mentett anyagból mennyi idő alatt vagyunk képesek visszakeresni 

az épp szükséges információt, 

- megbízhatóság: mennyire megbízható az adott adathordozó, mennyire katasztrófatűrő az 

adott megoldás (tudom-e távol tárolni a mentésemet a mentendő adatoktól), 

- tárolhatóság: mennyi időn keresztül tudjuk tárolni a mentett anyagokat a sérülés veszélye 

nélkül, 

- fajlagos költség: mennyi az egységnyi adatmennyiségre (pl. 1GB-ra) eső költség, 

- újrahasznosíthatóság: hányszor tudjuk újrahasználni a már feleslegessé vált tartalommal 

rendelkező adathordozót. 
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Mit mentünk? 

Alapvetően meg kell határoznunk, hogy a rendszerünkben mik azok az elemek, amelyeket 

menteni szeretnénk. Ezek a dolgok alapvetően két kategóriába sorolhatók. Az egyik kategória 

az éppen zárt fájlok mentése. Ez az, ami különösebb gondot nem okoz, hiszen a mentési 

folyamat kapcsán nem csinálunk mást, mint a fájlról készítünk egy másolatot. A második 

kategória a rendszer által használt adatbázisok és nyitott fájlok mentése. Ezt a feladatot nem 

tudjuk egyszerűen elvégezni. Az ilyen típusú adatok mentésére különböző technológiákkal és 

eszközökkel rendelkezünk. Ide sorolható a Volume Shadow Service, a különböző mentési 

rendszerek speciális adatbázis agent-jei, valamint a különböző export-import eszközök, 

amelyek ismerik az adott alkalmazás vagy szolgáltatás tárolási módszereit. 

Ezen előadás kapcsán néhány Windows szolgáltatás, valamint alkalmazás mentéséről lesz 

szó. Nem volt célom teljes, átfogó képet adni, mindösszesen be szeretném mutatni, hogy 

milyen jellegű problémákra, feladatokra kell felkészülnünk egyes rendszerek mentésénél. 

Az előadásban a következő alkalmazások és szolgáltatások mentéseiről lesz szó: 

a Windows Server fájljai, DHCP, RIS, Certificate Authority, Exchange Server, Virtual Server, 

SQL Server. 
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Mivel mentünk? 

Mielőtt belekezdenénk a konkrét mentési megoldások ismertetésébe, néhány szóban 

szeretném bemutatni azokat az eszközöket, amelyeket a felmerülő különböző feladatok 

megoldására használhatunk: 

- NTBackup: 

Az NTBackup a Windows beépített mentési eszköze. Kezelését és szolgáltatásait tekintve 

eléggé egyszerű (hiányosnak is mondható) eszköz, amit ugyanakkor sok olyan feladatra 

felkészítettek a fejlesztők, amelyeket a külön beszerezhető termékek esetleg csak komoly 

anyagi ráfordítással, külön megvásárolható agent-ekkel képesek megoldani. 

- RSM: 

Removable Storage Manager. Ez egy olyan parancssori eszköz, ami jól kiegészítheti az 

automatizált működtetésű NTBackupot. Elsősorban a szalagos mentési megoldásoknál 

használható a média könyvtárak, szalagegységek kezelésére. 

- Exmerge 

Az Exmerge az Exchange Server export/import eszköze, ami megfelelően paraméterezve 

adatmentésre és visszaállításra is használható. 

- Certutil 

A Certificate Authority általános parancssori kezelőeszköze, amit a CA adatbázisának 

mentésére fogunk használni. 

- Netsh 



A Windows Server network shell programja, ami képes a DHCP szolgáltatás adatait 

exportálni és importálni, így alkalmas a DHCP-vel kapcsolatos mentési feladatok ellátására is. 

- Reg 

Egy parancssori registry kezelő eszköz. 

- scriptek 

Készítettem néhány JScript-et ehhez az előadáshoz, amelyek jól használhatók a különböző 

mentési feladatok ellátására (ezt egy demo keretében be is fogom mutatni). Miután a 

felhasznált technológiák rengeteg scriptből is könnyen használható programozói felülettel 

rendelkeznek, így minimális programozói ismeret birtokában saját magunk is könnyen 

készíthetünk az adminisztrációs feladataink ellátására alkalmas scripteket. 
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NTBackupNTBackup

 
 

NTBackup 

Térjünk rá az NTBackupra. Az NTBackup rendelkezik egy grafikus felülettel, amin keresztül 

a szükséges mentési és visszaállítási feladatainkat elvégezhetjük. 

Itt látható ez a felület. 

Ez az a felület, amiről ma nem lesz szó. 
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NTBackupNTBackup tulajdonstulajdonsáágai 1.gai 1.
Amire kAmire kéépespes

KivKiváálasztott flasztott fáájlok jlok éés mapps mappáák mentk mentéése/visszatse/visszatööltltéésese
MMáásolat ksolat kéészszííttéése a rendszerse a rendszeráállapotrllapotróól (l (SystemSystem StateState))
AutomatedAutomated SystemSystem RecoveryRecovery (ASR)(ASR)
RemoteRemote StorageStorage éés felcsatolt lemezek ments felcsatolt lemezek mentéésese
LogLog ffáájl kjl kéészszííttéése a mentse a mentéési msi műűveletrveletrőőll
RendszerpartRendszerpartíícicióó, , bootboot partpartíícicióó éés a rendszerinds a rendszerindííttááshoz shoz 
szszüüksksééges fges fáájlok mentjlok mentéésese
MentMentéések idsek időőzzííttéésese
MMéédiakezeldiakezelééss
OnOn--LineLine adatbadatbáázison alapulzison alapulóó Microsoft termMicrosoft terméékek adatainak kek adatainak 
mentmentéésese

 
 

Az NTBackup tulajdonságai 

Szeretném bemutatni, hogy milyen feladatokra alkalmas az eszköz. 

- Kiválasztott fájlok és mappák mentése/visszatöltése: 

Azt gondolom, hogy ez különösebb magyarázatot nem igényel. 

- Másolat készítése a rendszerállapotról (System State): 

A rendszerállapot olyan adatokat tartalmaz, amelyek fájl szinten nem érhetők el, mert 

áltatában folyamatosan nyitott adatbázisokban tárolódnak. Ide tartozik például a registry. 

Ezen adatok mentéséről azért kell gondoskodnunk, mert egy teljes rendszer visszaállítás nem 

képzelhető el ezen adatok nélkül. 

- Automated System Recovery (ASR) 

Ez egy olyan technológia, ami teljes rendszer visszaállítás esetén gondoskodik arról, hogy az 

operációs rendszert minél gyorsabban olyan állapotba tudjuk hozni, hogy az adatok 

visszatöltése lehetségessé váljon. 

- Remote Storage és felcsatolt lemezek mentése 

Lehetőséget nyújt távoli és hálózati erőforrások mentésére. 

- Log fájl készítése a mentési műveletről 

Az NTBackup változtatható részletességű logot készít a végrehajtott műveletekről a rendszer 

Event Log-jától külön tárolt fájlba. 

- Rendszerpartíció, boot-partíció és a rendszerindításhoz szükséges fájlok mentése 

- Mentések időzítése 



Az ütemezett feladatok (Scheduled Tasks) segítségével képes a különböző mentési 

feladatokat időzíteni. Saját felülettel rendelkezik ezen feladatok kezelésére. 

- Médiakezelés 

Cserélhető média esetén, mint pl. a szalag, képes a szükséges feladatokat (media pool kezelés, 

szalag formázás stb.) ellátni. 

- On-Line adatbázison alapuló Microsoft termékek adatainak mentése 

Képes az összes olyan on-line adatbázis mentésére, ami kompatibilis a Volume Shadow 

Servie-el. 
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NTBackupNTBackup tulajdonstulajdonsáágai 2.gai 2.
Ami hiAmi hiáányziknyzik

Nem Microsoft termNem Microsoft terméékek adatbkek adatbáázis alapzis alapúú mentmentéésese

A mentA mentéési listsi listáák egyszerk egyszerűű szerkeszthetszerkeszthetőősséégege
EE--mail mail éértesrtesííttőő kküüldldéése a mentse a mentéésrsrőőll
Exchange adatbExchange adatbáázis elemszintzis elemszintűű mentmentéésese

 
 

Van rengeteg olyan mentési feladat, amire az NTBackup nem alkalmas. Ilyen feladat például 

a nem Microsoft gyártmányú, VSS-el nem kompatibilis on-line adatbázisok mentése. Ennek 

megoldására nagy valószínűséggel más gyártó, tipikusan fizetős megoldásait kell 

választanunk. 

Vannak ugyanakkor olyan hiányosságai az NTBackupnak, amiket a grafikus felület 

megkerülésével orvosolni tudunk. 

Ezen hiányosságok kiküszöbölésére megoldást fogok nyújtani a mai előadásban: 

- Mentési listák egyszerű szerkeszthetősége 

Az NTBackup mentési listái sajnos a grafikus felületen nem szerkeszthetőek. Itt csupán létre 

tudjuk hozni őket. Ki tudjuk választani, hogy mit akarunk menteni, de az így elkészült 

beállítási készlet a későbbiekben nem módosítható. Ha szeretnénk változtatni, akkor újra kell 

kezdenünk az ütemezett mentéshez tartozó varázslót, és újra elölről ki kell jelölnünk, hogy 

mit akarunk menteni. 

- E-mail értesítő küldése a mentésről 

Az NTBackup nem képes értesítőt küldeni a mentésről. A Backup logban és az Event Logban 

találjuk meg azokat az információkat, amelyek a mentés eredményéről szólnak, de ez így nem 

kezelhető egyszerűen, főleg több gép esetében. 

- Exchange adatbázis elemszintű mentése 

Az Exchange szerver adatbázisáról az NTBackup csak adatbázis szintű mentést tud csinálni, 

ami sok esetben nem célravezető. 
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MentMentéés ts tíípusaipusai
CopyCopy
DailyDaily
DifferentialDifferential
IncrementalIncremental
NormalNormal

 
 

A mentés típusai 

A fájlok mentésének kapcsán azt, hogy mit kell az ntbackup-nak mentenie, alapvetően a 

fájlok két paramétere határozza meg. Az egyik a fájl utolsó módosításának időpontja, a másik 

az úgynevezett archive bit. Ez utóbbit minden, a fájl módosításával járó művelet köteles 

bekapcsolni. Ezt a bitet törli a mentőalkalmazás mentésnél, amivel a fájlt mentettnek jelöli. 

- Copy backup (Másolat) 

Minden kijelölt fájlról másolatot készít, ugyanakkor nem jelöli mentettnek a fájlokat. 

- Daily Backup (Napi mentés) 

A kijelölt fájlok közül azokról készít mentést, amik a mentés futtatásának napján módosultak. 

Nem jelöli mentettnek a fájlokat. 

- Differential Backup 

Az utolsó normal vagy incremental mentés óta módosult fájlokat menti. Nem jelöli 

mentettnek a fájlokat. 

- Incremental Backup 

Az utolsó normal vagy incremental mentés óta módosult fájlokat menti. Mentettnek jelöli a 

fájlokat. 

- Normal Backup 

Minden kijelölt fájlról másolatot készít. Mentettnek jelöli a fájlokat. 
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NTBackupNTBackup parancsorbparancsorbóóll
Mit?Mit?

SelectionSelection ffáájl (jl (bksbks))
UnicodeUnicode ffáájljl
MentendMentendőő eleléérréési si úútvonalaktvonalak
//excludeexclude kapcsolkapcsolóó
EgyszerEgyszerűű ppéélda:lda:

c:c:\\

c:c:\\recycler /excluderecycler /exclude

d:d:\\
d:d:\\recycler /excluderecycler /exclude

Hogyan?Hogyan?
NTBackupNTBackup
paramparamééterezterezéésese

ntbackupntbackup backupbackup "@"@selectionselection
ffáájl nevejl neve" /F "" /F "ccéélflfáájl nevejl neve" " 
/L:s /M /L:s /M normalnormal

Mikor?Mikor?
SchTasksSchTasks paramparamééterezterezéésese

NTBackup parancssor:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/f/?en/library/2b8c47c9-a769-46d2-9e26-f4d16f0261f81033.mspx
SchTasks parancssor:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/f/?en/library/1d284efa-9d11-46c2-a8ef-87b297c68d171033.mspx

 
 

NTBackup parancssorból 

A mentéseink során három kérdést kell tisztáznunk. Mit mentünk, hogyan és mikor? A 

továbbiakban bemutatott megoldások alapvetően merevlemezre történő mentéshez készültek. 

Ha szalagos mentést választunk, akkor a bemutatott példákat, scripteket ki kell egészítenünk a 

szalagos adattároló kezeléséhez szükséges lehetőségekkel. 

A grafikus kezelőfelület mellett rendelkezik az ntbackup parancssori lehetőségekkel, amelyek 

bizonyos házilag elkészített scriptekkel kiegészítve komolyabb igények kielégítésére is 

alkalmassá tehetők. 

Vizsgáljuk meg a fent említett hármast abban az esetben, ha nem a grafikus felületet 

használjuk. 

- Mit mentünk: Azt, hogy mit mentünk, egy úgynevezett selection fájlban adhatjuk meg. Ez 

egy egyszerű szövegfájl, ami soronként tartalmazza a mentendő meghajtók, könyvtárak, 

fájlok elérési útvonalát. Lehetőségünk van arra is, hogy egy megadott nagyobb egységből 

kisebb szeletek mentését tiltsuk. Ez utóbbit a sor végére tett /exclude kapcsolóval tudjuk 

megtenni. 

Példa egy egyszerű selection fájlra: 
c:\ 
c:\recycler /exclude 
d:\ 
d:\recycler /exclude 

A fenti példa menti a rendszer C és D meghajtóját, kihagyva mind a két meghajtóról a 

lomtárat. 



A selection fájlnak kötelezően unicode formátumúnak kell lennie, így akár egy egyszerű 

notepad-el is előállíthatjuk. 

- Hogyan mentünk: a mentés különböző paramétereit parancssori kapcsolókkal tudjuk 

befolyásolni. 

A parancssor szintaktikáját a legegyszerűbb, fájlba történő mentésen keresztül mutatom be: 
ntbackup backup "@selection fájl neve" /F "célfájl neve" /L:s /M normal 

A fenti parancssor részletesen: 

backup - megadja, hogy a feladat, amit el akarunk végezni, az a mentés 

"@selection fájl neve" - annak a fájlnak a neve, ami meghatározza, hogy mit mentünk 

/F "célfájl neve" - annak a fájlnak a neve, ahova történik a mentés 

/L:s - meghatározza, hogy mi kerüljön az ntbackup logjába. Ebben az esetben, csak 

összefoglaló információt jelöl. 

/M normal - Normal mentés (Ez lehet még copy, incremental, differential, vagy daily). 

A parancssor teljes leírását megtalálhatjuk a következő címen: 

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/f/?en/library/2b8c47c9-a769-46d2-9e26-

f4d16f0261f81033.mspx 

- Mikor mentsünk: Ezt a kérdést is megközelíthetjük több irányból. Az egyik lehetőségünk, 

hogy az előzőekben összeállított parancssort, egyszerűen a grafikus felületen keresztül 

felvesszük az ütemezett feladatok (Scheduled Tasks) közé, a másik, hogy a parancssorból az 

schtasks parancsot paraméterezve tesszük ezt meg. 

A parancssor teljes leírását megtalálhatjuk a következő címen: 

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/f/?en/library/1d284efa-9d11-46c2-a8ef-

87b297c68d171033.mspx 
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NTBackupNTBackup ProblProbléémmáákk
TTöömmöörríített ktett köötettet
SelectionSelection ffáájl hibajl hiba

httphttp://://www.hhdsoftware.comwww.hhdsoftware.com//FamilyFamily//hexhex--editor.htmleditor.html

 
 

NTBackup problémák 

Szeretnék megemlíteni két, gyakran előforduló problémát. 

Az egyik a tömörített kötet használata, mint a mentés célkönyvtára. Bármilyen kézenfekvőnek 

is látszik, ne használjuk. Saját tapasztalatom alapján, ha több 10 vagy 100GB-nyi adatot 

mentünk egy backup fájlba, akkor a mentés bizonytalanná fog válni, és egy bizonyos méret 

fölött esélyünk sem lesz arra, hogy a mentés hibátlanul lefusson. 

A másik egy hiba, a selection fájl szerkezetében. Tudnunk kell, hogy amikor a notepad vagy 

bármilyen unicode képes szövegszerkesztő elment egy fájlt, akkor a benne lévő szöveg elé 

egy FFFE hexa kódot rak. Ezzel különbözteti meg az ASCII szövegfájlt a unicode 

szövegfájltól. Az ntbackup korábbi verziói ezt nem képesek lekezelni. Ezt a hibát a Microsoft 

a Windows Server 2003 SP1-ben javította, ugyanakkor a Windows XP jelenlegi, utolsó 

javítócsomaggal és frissítésekkel rendelkező verziója még mindig hibás. 

Ezt a problémát pl. egy hexa editorral tudjuk orvosolni. Itt mutatok egy ingyenes eszközt, ami 

képes ellátni a feladatot. 

Ha olyan rendszerünk van, ami rendelkezik ezzel a hibával, akkor a bks fájl szerkesztése két 

részből fog állni: 

1. Megszerkesztjük a fájlt pl. a notepad-el 

2. Egy hexa editorral kitöröljük belőle az első két bájtot. 

Ingyenes hexa editor letöltés: 

http://www.hhdsoftware.com/Family/hex-editor.html 
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NTBackupNTBackup automatizautomatizáálláása sa scriptelscriptel
HiHiáányossnyossáágok:gok:

EE--mail kmail küüldldééss
A kA küüllöönbnböözzőő helyeken talhelyeken taláálhatlhatóó logoklogok öösszefogsszefogáásasa

HasznHasznáálhatlhatóó scriptscript osztosztáályok:lyok:
BackupBackup
MailMail
EventLogEventLog

 
 

Az NTBackup automatizálása 

Korábban, mint hiányosságot említettem az e-mail küldést. Különböző scriptekkel meg tudjuk 

oldani, hogy a mentési művelet befejezéséről e-mailt küldjünk. Itt felmerül kérdésként, hogy 

mi is legyen ebben az e-mail-ben. 

Alapvető problémát okoz, hogy az NTBackup működéséről készült log egy igen eldugott 

helyen található a rendszerben, valamint az, hogy nem minden információ található meg 

benne, ugyanis sok, a működéshez kapcsolódó információ a rendszer Event Logjába kerül. 

Felmerül még elvárásként, hogy az ntbackup parancssorát kicsit egyszerűbben lehessen 

kezelni. 

Az itt megfogalmazott elvárások teljesítésére elkészítettem három JScript osztályt, amelyeket 

egy saját magunk által készített, kifejezetten egyszerű scriptel összefogva alkalmassá tehetünk 

ezen feladatok megoldására. 

- Backup 

Kezeli az ntbackup parancssori paramétereit, valamint összegyűjti a generált logjait. 

- Mail 

Ez az osztály képes levelet küldeni a Collaboration Data Objects segítségével. 

- EventLog 

Ez az osztály begyűjti a saját működése alatt keletkezett Event Log bejegyzéseket. 
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demó

MentsMentsüünk egyszernk egyszerűűen en scriptbscriptbőőll!!

 
 

Most nézzünk meg egy demót, ami az előbb ismertetett scriptek felhasználását mutatja be. 
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WMI DCOM HibaWMI DCOM Hiba

 
 

DCOM Hiba 

A demóban látott scripteknek van egy szépséghibája, ami itt nem került elő, de mindenképp 

szeretném felhívni rá a figyelmet. Ha a használt scriptet időzítve és nem a helyi rendszergazda 

csoport tagjaként futtatjuk, hanem egy felhasználó nevében, aki csak Backup Operator, akkor 

meglepetten fogjuk tapasztalni, hogy az Event Logban keletkezik egy csúnya, GUID-al 

rendelkező DCOM hiba és a rendszergazda által kapott levélben nem szerepelnek az Event 

Log bejegyzések. 

Ennek jogosultsági okai vannak. Nevezetesen az adott felhasználónak jogot kell adnunk a 

DCOM Event Log bejegyzésben található GUID-hoz tartozó DCOM szolgáltatáshoz, ami a 

Microsoft WBEM Unsecured Apartment, a WMI része. 

Ezt az Administrative Toolsban található Component Services MMC Snap-In-ben tehetjük 

meg. 
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DHCPDHCP
VSS alapVSS alapúú mentmentéés s ntbackupntbackup--alal
Export/Import Export/Import netshnetsh--valval::

Export:Export:
netshnetsh dhcpdhcp serverserver \\\\szervernszervernéévv export export ffáájlnjlnéévv allall

Import:Import:
netshnetsh dhcpdhcp serverserver \\\\szervernszervernéévv import import ffáájlnjlnéévv allall

http://support.microsoft.com/kb/281626http://support.microsoft.com/kb/281626

 
 

A DHCP Szolgáltatás mentése és visszaállítása 

A DHCP szolgáltatás adatait a szerver egy JET adatbázisban tárolja. Ezt az adatbázist két 

módon lehet menteni és visszaállítani. Az egyik lehetőség az ntbackup maga. A DHCP 

adatbázis, mint a legtöbb szolgáltatás és szervertermék adatbázisa, kompatibilis a VSS-el, s 

mint ilyet az ntbackup automatikusan menti. 

A másik lehetőség a netsh használata. Két egyszerű paranccsal lehet mentésnél exportálni és 

visszatöltésnél importálni az adatbázist 

Export: 

netsh dhcp server \\szervernév export fájlnév all 

Import: 

A DHCP szerver telepítése után a következő paranccsal tudjuk visszatölteni a DHCP 

adatokat. 

netsh dhcp server \\szervernév import fájlnév all 

Az export és import parancsok nem adhatók ki távoli szerveren, csak lokálisan. Kapcsolódó 

link: 

How to use the Netsh utility to export and import DHCP scopes 

http://support.microsoft.com/kb/281626 
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CertificateCertificate AuthorityAuthority
MentMentéés s ntbackupntbackup--alal
InteraktInteraktíív mentv mentéés a s a regeditregedit éés a CA MMC s a CA MMC snapsnap--inin
hasznhasznáálatlatáávalval
AutomatizAutomatizáált mentlt mentéés a s a regreg éés a s a certutilcertutil hasznhasznáálatlatáávalval

MentMentéés:s:
regreg export HKLMexport HKLM\\SYSTEMSYSTEM\\CurrentControlSetCurrentControlSet\\ServicesServices\\CertSvcCertSvc\\ConfigurationConfiguration ffáájlnjlnéévv
certutilcertutil ––privatekeyprivatekey ––p p jelszjelszóó ––backupbackup kköönyvtnyvtáárr KeepLogKeepLog

VisszaVisszaáállllííttáás:s:
certutilcertutil ––privatekeyprivatekey ––p p jelszjelszóó ––restorerestore kköönyvtnyvtáárr
regreg import import ffáájlnjlnéévv
netnet stop stop certsvccertsvc
netnet start start certsvccertsvc

http://support.microsoft.com/kb/298138http://support.microsoft.com/kb/298138

 
 

Certificate Authority mentése és visszaállítása 

A Certificate Authority mentése, mozgatása kapcsán két dolgot kell szem előtt tartanunk. Az 

egyik, hogy a CA csak azonos névvel és tartományi tagsággal rendelkező gépre állítható 

vissza. A másik a biztonság. A mentés és visszaállítás kapcsán a kezünkbe kerül a CA saját 

privát kulcsa. Ez olyan érzékeny adat, ami ha kikerül, azonnal kompromittálja a szolgáltatást, 

függetlenül attól, hogy ezt valaki felhasználta-e vagy sem. 

A Certificate Authority-hoz tartozó adatok több különböző helyen találhatóak: 

- Active Directory. Abban az esetben, ha Enterprise CA-val rendelkezünk, itt tárolja a 

rendszer a Certificate Template-ekkel kapcsolatos információkat. 

- Machine Certificate Store. Itt található a CA saját privát kulcsa. 

- JET Adatbázis. Ebben találhatóak a kiadott és visszavont tanúsítványok adatai. 

- Registry. Itt találhatók a CA különböző konfigurációs paraméterei. 

Ezen adatok mentéséről és visszaállításáról gondoskodnunk kell. 

A CA mentésére és visszaállítására három módszerünk van: 

- Az ntbackup képes a CA mentésére. Az ntbackup-al történő mentésnél a CA mentése a 

System State mentés részeként történik meg. 

- A CA adatai menthetők és visszaállíthatók néhány interaktív eszközzel. Ezek a Registry 

Editor és a Certificate Authority Management Console Snap-In. Nagy vonalakban három 

lépésben tudunk menteni: 



1. Ha Enterprise CA-val rendelkezünk, akkor fel kell jegyeznünk, hogy a CA milyen 

Template-ek kiadására alkalmas (ezeket csak kézzel, az MMC Snap-In-ben tudjuk 

visszaállítani). 

2. Az MMC Snap-In-ben el kell mentenünk a CA adatbázisát és privát kulcsát. 

3. A Registry Editorban ki kell exportálnunk a CA konfigurációs adatait. 

A visszatöltés az új CA telepítését követően, az előzőekkel megegyező lépésekben, fordított 

sorrendben történik. A visszatöltés után újra kell indítanunk a CA szolgáltatást. 

A harmadik módszerünk tulajdonképpen megegyezik az előzőekben ismertetettekkel, annyi 

különbséggel, hogy a Registry Editor helyett a reg.exe-t használjuk, az MMC Snap-In helyett 

pedig a certutil.exe-t. Miután ezek parancssori, nem interaktív eszközök, így a folyamat 

script-el automatizálható. 

Kapcsolódó link: 

How to move a certification authority to another server 

http://support.microsoft.com/kb/298138 
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RISRIS
SingleSingle InstanceInstance StoreStore
TelepTelepííttéés adatvisszats adatvisszatööltltéés els előőtttt

HowHow toto restorerestore a a volumevolume thatthat is is managedmanaged byby SingleSingle
InstanceInstance StorageStorage
httphttp://://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/263027/263027

 
 

RIS 

A Remote Installation Service nevű szolgáltatás által használt adatmennyiséget a rendszer 

alapvetően fájlokban tárolja. Ebből következően a RIS mentése nem okoz különösebb 

problémát, mert az ntbackup minden további nélkül képes lementeni ezeket az adatokat. A 

visszatöltésnél ugyanakkor figyelnünk kell. A RIS használ egy, a fájlrendszerre ráépített 

szolgáltatást, amit Single Instance Store-nak hívnak. Ez a szolgáltatás képes arra, hogy a 

Single Instance Store által menedzselt kötetre kerülő azonos fájlokat kizárólag egy 

példányban tárolja, és a fájl eredeti helyén csak egy mutató található, ami jelzi, hogy hol van 

az adattartalom. Mentésnél az ntbackup ezt a kötetet a VSS használatával menti le, ezzel 

megtartva a SIS szerkezetét. Ha ezt a szerkezetet minden előkészület nélkül töltjük vissza, 

akkor bajban leszünk, mert el fognak veszni azok a fájlok, amik több példányban szerepeltek 

a köteten. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk küszöbölni, a SIS-nek még a visszatöltés előtt működő 

állapotban vissza kell kerülnie a kötetre. A SIS nem telepíthető különálló szolgáltatásként, 

ezért annyi a teendőnk, hogy a visszatöltés előtt fel kell telepítenünk a RIS-t. 

Erre a műveletre persze csak akkor van szükség, ha a RIS-t, mint szolgáltatást akarjuk 

visszaállítani és nem a teljes szervert. 

Kapcsolódó link: 

How to restore a volume that is managed by Single Instance Storage 

http://support.microsoft.com/kb/263027 
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Exchange ServerExchange Server
StoreStore szintszintűű mentmentéés (s (ntbackupntbackup, RSG), RSG)

AutomatizAutomatizáálláás .s .bksbks ffáájlal, a /IS, /DS nem jlal, a /IS, /DS nem 
hasznhasznáálhatlhatóó::

JET JET SzervernSzervernéévv\\Microsoft Microsoft InformationInformation StoreStore\\StorageStorage GroupGroup
nnéévv\\

ÜÜtktköözzéés a s a SystemSystem StateState--elel::
http://http://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/820272/820272

DumpsterDumpster
ElemszintElemszintűű mentmentéés (s (ExmergeExmerge))

 
 

Exchange Server 

Az Exchange Server mentésének és visszatöltésének támogatott megoldása az ntbackup 

használatával történő teljes Store mentés. Ez a megoldás elsősorban a katasztrofális 

események bekövetkezése esetén nyújt megfelelő megoldást az adatok helyreállítására. Az 

Exchange 2003-ban bevezetett Recovery Storage Group használatával ugyanis alapvetően 

arra van lehetőségünk, hogy egy teljes rendszersérülés után viszonylag gyorsan újra üzembe 

tudjuk állítani a levelezési rendszerünket, a korábban tárolt adatok nélkül, majd a visszatöltés 

esetlegesen hosszadalmas munkálata után vissza tudjuk adni az adatokat a felhasználók 

részére. Ebben az előadásban nem fogom bemutatni a fent említett módszer teljes folyamatát, 

mert a múltban több Exchange témájú előadásban ez már felmerült, és részletes, demókkal 

fűszerezett bemutatókat tartottak a Microsoftos kollégák. 

Ezzel a mentési módszerrel kapcsolatban két fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet: 

1. Abban az esetben, ha az ntbackup-al interaktív módon mentjük az Exchange Store-t, nem 

lesz vele különösebb problémánk, hiszen az ntbackup tudja, hogy mit kell mentenie. Viszont 

ha saját magunk által összerakott, az ntbackup parancssorát használó scripteket írunk, akkor 

gondban lehetünk. Az ntbackup parancssora tartalmaz két, az Exchange-re utaló kapcsolót. 

Ezek a /DS, ami az Exchange directory service mentésére és az /IS, ami az innformation store 

mentésére valók. A dokumentáció ugyanakkor nem tér ki egy fontos részletre. Ezek a 

kapcsolók a még nem Active Directory alapú és a korábbi, JET adatbáziskezelőt használó 

Exchange mentésére alkalmasak (5.5-ös verzióig). Az Exchange 2000 és 2003 ezekkel a 



kapcsolókkal nem menthető. Az Exchange 2000 és 2003 mentéséhez a korábban már tárgyalt 

bks fájlba kell beírnunk a megfelelő információkat. Store mentéséhez a következő szükséges: 
JET Szervernév\Microsoft Information Store\Storage Group név\ 

2. Az Exchange mentésénél problémát okoz, ha a System State-et és az Exchange Store-t egy 

menetben szeretnénk menteni. Ezt ugyanis nem tudjuk megtenni, ezért ezt a két műveletet 

mindenképp két különálló mentési műveletbe kell tennünk. 

Kapcsolódó link: 

Backup operation fails when you back up Exchange Server 2003 databases and System State 

Information at the same time 

http://support.microsoft.com/kb/820272 

Az Exchange eddig leírt módon történő mentése jól használható katasztrófahelyzetben, 

ugyanakkor a napi gyakorlatra leginkább az a jellemző, hogy a felhasználó véletlenül letöröl 

elemeket a levelezéséből, amelyek már a törölt elemek mappában sem találhatók meg. Az 

ilyen elemek visszaállítása a fenti módszerrel lassú és körülményes. Gondoljuk végig, hogy a 

fentiekből kiindulva esetleg egyetlen levél visszaállításához a teljes Store-t (esetenként több 

tíz vagy száz GB-nyi adatot) vissza kell töltenünk ahhoz, hogy egy darab levél előkerüljön. 

Ennek a feladatnak az egyszerűbb megoldására két lehetőség kínálkozik. Az egyik az 

Exchange dumpster névre hallgató tárolója. Az Exchange a felhasználó által töröl elemet 

fizikailag nem törli az adatbázisból, hanem csak töröltnek jelöli. Ez azokra az elemekre 

vonatkozik amelyek már a törölt elemek mappában sem találhatók meg. Van egy automatizált 

folyamat, ami napi rendszerességgel fizikailag is törli a 7 napnál régebben törölt elemeket. 

Ebből látszik, hogy még hét napig lehetőségünk van visszaállítani a "véglegesen" törölt 

elemeket. 

A másik lehetőségünk az ExMerge nevű export/import eszköz használata. Ha előrelátóan 

ezzel az eszközzel rendszeresen exportáljuk a felhasználók levelesládájának tartalmát, akkor 

ebből az egyes elemeket nagyon egyszerűen visszaállíthatjuk 
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DumpsterDumpster -- ExchangeExchange

A megA megőőrzrzéési idsi időőtartam az tartam az 
Exchange Exchange SystemSystem
Managerben Managerben áállllííthatthatóó

 
 

Most be szeretném mutatni a dumpster használatával kapcsolatos beállításokat. A korábban 

említett 7 napos korlátozás a szerver oldalon az Exchange System Managerben állítható. Ez a 

beállítás Store szintű, tehát felhasználónként külön nem szabályozható. 
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DumpsterDumpster -- OutlookOutlook
Hogyan tudunk Hogyan tudunk 
hozzhozzááfféérni?rni?
Hogyan tudjuk Hogyan tudjuk 
bbáármelyik mapprmelyik mappáában ban 
hasznhasznáálni?lni?

http://office.microsoft.com/enhttp://office.microsoft.com/en--us/assistance/HA011165281033.aspxus/assistance/HA011165281033.aspx

 
 

A felhasználó a dumpster tartalmához az Outlookból tud hozzáférni, a képen látható módon. 

Ha a felhasználó Shift+Del-el törölt bizonyos elemeket, akkor azok első próbálkozásként nem 

állíthatók vissza. Ennek az az oka, hogy az Outlook alapértelmezésben csak a Deleted Items 

mappában adja meg a lehetőségét a dumpster használatának. Ezt némi registry módosítással 

meg tudjuk változtatni: 

A registryben a 
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options 

alá létre kell hoznunk egy DumpsterAlwaysOn DWORD értéket, és 1-re kell állítanunk. 

Link: 

http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011165281033.aspx 
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ExmergeExmerge
Parancssor:Parancssor:
exmerge.exeexmerge.exe --B B --F F IniIni ffáájl nevejl neve

exmerge.iniexmerge.ini::
[EXMERGE][EXMERGE]
MergeActionMergeAction = 0= 0
SourceServerNameSourceServerName = = ForrForráás Szerver Neves Szerver Neve
FoldersProcessedFoldersProcessed = 2= 2
LogFileNameLogFileName = = LogLog FFáájl Nevejl Neve
LoggingLevelLoggingLevel = 2= 2
DataDirectoryNameDataDirectoryName = = CCéél Kl Köönyvtnyvtáárr
CopyDeletedItemsFromDumpsterCopyDeletedItemsFromDumpster = 1= 1

ExmergeExmerge letletööltltéés:s:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=

429163ec429163ec--dcdfdcdf--47dc47dc--96da96da--1c12d67327d5&DisplayLang=en1c12d67327d5&DisplayLang=en

 
 

Felmerül kérdésként, hogy mi van a 7 napnál régebben törölt elemekkel. Megnövelhetjük a 

dumpster tárolási idejét, ugyanakkor legyünk tisztában azzal, hogy ha ezt tesszük, akkor nagy 

mértékben növelhetjük az Exchange Store méretét, ami esetleg licenc (Standard Edition 

korlátja) vagy teljesítmény okokból nem célravezető. 

A másik lehetőségünk az exmerge nevű eszköz használata. Az exmerge alapvetően különböző 

típusú levelezőrendszerek közötti adatmigrációra készült. Ettől függetlenül használhatjuk 

mentési célokra is. Képes arra, akár automatizált módon is, hogy az Exchange-ből 

kiexportálja felhasználónként pst fájlokba a store tartalmát. Ha ezt időzítve és automatizálva 

használjuk, máris rendelkezésünkre áll egy ún. brick level Exchange mentési megoldás, 

hiszen, ha a keletkezett pst fájlt megnyitjuk egy Outlookból, akkor egyetlen mozdulattal ki 

tudjuk nyerni az esetleg korábban elvesztett leveleket, és vissza tudjuk adni a felhasználónak. 

Az exmerge használatának egy komoly korlátja van ugyanakkor. A jelenlegi verzió még az 

Outlook 2002-ig használt régi pst formátumot használja, így nem használható 2GB-nál 

nagyobb felhasználói levelesláda mentésére. 

Parancssor: 

exmerge.exe -B -F Ini fájl neve 

 -B - Batch mód 

 -F - Az ini fájl (ha nincs megadva, akkor az exemerge.exe könyvtárában található 

exmerge.ini) 

exmerge.ini: 



[EXMERGE] 

MergeAction = 0 

 Az adatáramlás iránya a szerverből pst fájlba (export) 

SourceServerName = Forrás Szerver Neve 

FoldersProcessed = 2 

 Minden mappát dolgozzon fel 

LogFileName = Log Fájl Neve 

LoggingLevel = 2 

 Közepes log szint (0-3 között állítható) 

DataDirectoryName = Cél Könyvtár 

CopyDeletedItemsFromDumpster = 1 

 A dumpster tartalmát is másolja 
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SQL ServerSQL Server
VSS alapVSS alapúú mentmentééss
BeBeééppíített lehettett lehetőősséégekgek

BACKUP, RESTORE SQL BACKUP, RESTORE SQL 
parancsokparancsok

MentMentéés ts tíípusaipusai
FullFull
DifferentialDifferential
TransactionTransaction LogLog
PartialPartial (2005)(2005)
CopyCopy--OnlyOnly (2005)(2005)

RecoveryRecovery modellekmodellek
FullFull
BulkBulk loggedlogged
SimpleSimple

Rendszer adatbRendszer adatbáázisokzisok
mastermaster
msdbmsdb, , distributiondistribution, , modelmodel
tempdbtempdb

BackingBacking upup andand RestoringRestoring DatabasesDatabases (SQL Server 2005):(SQL Server 2005):
httphttp://msdn2.microsoft.com/://msdn2.microsoft.com/enen--usus//librarylibrary/ms187048.aspx/ms187048.aspx

 
 

Microsoft SQL Server 

A Microsoft SQL Server mentésére két megoldás kínálkozik. Az egyik, mint a legtöbb 

esetben, itt is a Volume Shadow Service alapú. Az NTBackup-al le tudjuk menteni a teljes 

SQL szerverünket, és ebből a mentésből egy katasztrofális rendszerhiba esetén vissza is 

tudjuk állítani. Ez a megoldás ugyanakkor az esetek jelentős részében nem célravezető. Sok 

esetben a szokásos napi mentés nem elég sűrű, ugyanakkor teljesítmény és mentési kapacitás 

szempontjából nem engedhető meg, hogy ennél sűrűbben nagy erőforrás igényű mentési 

folyamatot indítsunk. Az is előfordul, hogy egy egyedi adatbázist másik SQL szerverre 

akarunk visszaállítani, amivel problémák sorozatába ütközhetünk a VSS alapú mentés 

használatával. Az SQL szerver rendelkezik saját mentési és visszatöltési lehetőséggel. Ez a 

megoldás ki tudja küszöbölni az említett problémákat. 

Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk használni az SQL szerver beépített lehetőségeit, szükségünk 

van néhány alapvető ismeretre. 

Mentési típusok 

- Full Backup 

Az adatbázis teljes mentése, ami az adatbázisnak a mentés befejezésekor fennálló állapotát 

reprezentálja. Ebből a mentésből a teljes adatbázis visszaállítható. 

- Differential 

Különbségi mentés. Az adatbázis utolsó teljes mentés óta történt módosításokat tartalmazza. 

- Transaction Log 



A tranzakciós log mentése. A log mentése az előző log mentés óta történt változásokat 

tartalmazza, kezdve az utolsó teljes adatbázismentéstől. 

- Partial Backup 

Az SQL Server 2005-től lehetőségünk van arra, hogy egy adatbázis bizonyos részeit 

(fájlcsoportokat) csak olvashatónak deklaráljunk. Ebben az esetben nem feltétlenül van 

szükségünk teljes mentésre. Erre szolgál a parciális mentés intézménye. Ekkor megadhatjuk, 

hogy mi kerüljön mentésre az adatbázisból. 

- Copy-Only 

Megegyezik a teljes mentéssel, azzal a megjegyzéssel, hogy az SQL szerver nem jegyzi be az 

msdb-be, a normális mentési folyamatba, így nem használható differential mentés alapjaként. 

Recovery modellek 

- Full 

Szükséges a log backup. Minden művelet logolásra kerül. Az adatbázis bármely korábbi 

állapotába visszaállítható. 

- Bulk logged 

Szükséges a log backup. Minden művelet logolásra kerül, azzal a megkötéssel, hogy a bulk 

műveletek csak minimálisan logoltak, így a sebességük jóval nagyobb, mint a Full modellben. 

- Simple 

Nincs log backup. A log által használt területet automatikusan újrahasznosítja. 

Rendszer adatbázisok 

- master 

A master az SQL szerver belső információit tárolja. Csak a teljes mentést támogatja. 

- msdb, model, distribution 

Mind a három adatbázis a felhasználói adatbázisokkal megegyező módon viselkedik, így a 

mentésük is ezekkel azonosan kezelhető. 

- tempdb 

A tempdb kizárólag átmeneti adatokat tárol, amelyek az SQL szerver újraindításakor 

mindenképp elvesznek. Ennek az adatbázisnak a mentése nem lehetséges és nem is szükséges. 
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SQL Server (SQL Server (scriptscript))
<?xml version="1.0" encoding="utf<?xml version="1.0" encoding="utf--8" ?>8" ?>
<package xmlns="http://schemas.microsoft.com/WindowsScriptHost"><package xmlns="http://schemas.microsoft.com/WindowsScriptHost">

<job><job>
<script language="JScript" src="Mail.js"/><script language="JScript" src="Mail.js"/>
<script language="JScript" src="EventLog.js" /><script language="JScript" src="EventLog.js" />
<script language="JScript" src="MsSql.js" /><script language="JScript" src="MsSql.js" />
<script language="JScript"><script language="JScript">

var mail = new Mail();var mail = new Mail();
var el = new EventLog();var el = new EventLog();
var mssql = new MsSql("Provider='sqloledb';Data Sourvar mssql = new MsSql("Provider='sqloledb';Data Source='ce='SQLServerSQLServer';"';" ++

"Initial Catalog='master';Integrated Security='SSPI'");"Initial Catalog='master';Integrated Security='SSPI'");
mail.MailServer = "mail.MailServer = "mail.test.localmail.test.local";";
mail.From = "mail.From = "SqlBackup@test.localSqlBackup@test.local";";
mail.To = "mail.To = "administrator@test.localadministrator@test.local";";
mail.Subject = "mail.Subject = "Test BackupTest Backup";";
mssql.BackupType = sqlBackupTypeFull;mssql.BackupType = sqlBackupTypeFull;
mssql.Prefix = "mssql.Prefix = "c:c:\\\\backupbackup\\\\20060921.test.sql.20060921.test.sql.";";
mssql.Postfix = "mssql.Postfix = ".bkf.bkf";";
mssql.BackupAll();            mssql.BackupAll();            
mssql.AttachLog(mail);mssql.AttachLog(mail);
el.AttachLog(mail);            el.AttachLog(mail);            
mail.Send();mail.Send();

</script></script>
</job></job>

</package></package>
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VirtualVirtual ServerServer
MentMentéési lehetsi lehetőősséégekgek
A VSS hiA VSS hiáányanya
MentMentéési folyamatsi folyamat

ÁÁllapot mentllapot mentéés / les / leáállllííttááss
FFáájlok mjlok máásolsoláásasa
ÁÁllapot visszallapot visszaáállllííttáás / elinds / elindííttááss

ScriptScript

 
 

Virtual Server 

Az informatikai infrastruktúrában egyre jobban terjed a virtualizáció. A virtualizáció 

bevezetése magával hozza a mentés problematikáját is. Alapvetően kezelhetjük a virtuális 

gépeket úgy, mint a fizikaiakat és a vendég operációs rendszerben, az azon lévő eszközökkel 

megoldhatjuk a mentést. Ehhez a lehetőséghez sok eszközt, megoldást találhatunk, ebben ez 

előadásban is elhangzott néhány ötlet. A másik lehetőségünk, hogy a virtualizáló szoftver, 

esetünkben a Microsoft Virtual Server irányából közelítjük meg a feladatot. Ebben az esetben 

mindössze az egyedi virtuális gépeinkhez tartozó néhány fájlt kell mentenünk. 

Miután ezek a fájlok a vendég operációs rendszer mentése idején használatban vannak, 

kézenfekvő megoldásnak tűnik egy Volume Shadow Service alapú mentés. Ezt sajnos ma 

még nem alkalmazhatjuk, mert a Virtual Server mai verziója (2005 R2) ezt a megoldást nem 

támogatja. Ez a lehetőség várhatóan az első javítócsomagban fog megjelenni. Ez a 

javítócsomag jelenleg még Beta 2 kiadásban érhető el. 

A fentiek miatt a mentésre ma még más megoldást kell választanunk. Ez az egyedi virtuális 

gépeknél a következő lépésekből áll: 

- Elmentjük a virtuális gépet (save state) vagy leállítjuk (bizonyos virtuálizált 

szolgáltatásoknál, pl. Active Directory az állapotmentés nem támogatott). 

- Másolatot készítünk a virtuális gép által használt fájlokról. 

- Visszaállítjuk az eredeti állapotot. 



Ez a folyamatot elvégezhetjük kézzel, a grafikus felület használatával, vagy miután a Virtual 

Server rendelkezik megfelelő programozói felülettel, akár scriptből automatizálhatjuk is a 

folyamatot. Az automatizációhoz készítettem egy JScriptet, ami jól illeszkedik a korábban 

ismertetett script csomagba. 
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VirtualVirtual Server (Server (scriptscript))
<?xml version="1.0" encoding="utf<?xml version="1.0" encoding="utf--8" ?>8" ?>
<package xmlns="http://schemas.microsoft.com/WindowsScriptHost"><package xmlns="http://schemas.microsoft.com/WindowsScriptHost">

<job><job>
<script language="JScript" src="Mail.js"/><script language="JScript" src="Mail.js"/>
<script language="JScript" src="EventLog.js" /><script language="JScript" src="EventLog.js" />
<script language="JScript" src="VSBackup.js" /><script language="JScript" src="VSBackup.js" />
<script language="JScript"><script language="JScript">

var mail = new Mail();var mail = new Mail();
var el = new EventLog(elLogFileApplicationvar el = new EventLog(elLogFileApplication ++

elLogFileSystemelLogFileSystem ++
elLogFileVirtualServer);elLogFileVirtualServer);

var vs = new VSBackup();var vs = new VSBackup();
mail.MailServer = "mail.MailServer = "mail.test.localmail.test.local";";
mail.From = "mail.From = "VSBackup@test.localVSBackup@test.local";";
mail.To = "mail.To = "administrator@test.localadministrator@test.local";";
mail.Subject = "mail.Subject = "Test BackupTest Backup";";
vs.BackupPath = "vs.BackupPath = "c:c:\\\\backupbackup\\\\20060921.VS20060921.VS";";
vs.BackupAll();vs.BackupAll();
vs.AttachLog(mail);vs.AttachLog(mail);
el.AttachLog(mail);el.AttachLog(mail);
mail.Send();mail.Send();

</script></script>
</job></job>

</package></package>
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ForrForráásanyagok sanyagok –– LetLetööltltéések 1.sek 1.
BackupBackup operationoperation failsfails whenwhen youyou backback upup Exchange Server 2003 Exchange Server 2003 databasesdatabases andand SystemSystem
StateState InformationInformation atat thethe samesame timetime

httphttp://://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/820272/820272
HowHow toto movemove a Windows a Windows installationinstallation toto differentdifferent hardwarehardware

httphttp://://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/249694/249694
HowHow toto useuse commandcommand lineline parametersparameters withwith thethe NtbackupNtbackup commandcommand inin Windows Server Windows Server 
20032003

httphttp://://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/814583/814583
TechnicalTechnical OverviewOverview ofof Windows Server 2003 Windows Server 2003 StorageStorage ManagementManagement

httphttp://://www.microsoft.comwww.microsoft.com/windowsserver2003//windowsserver2003/techinfotechinfo//overviewoverview//storage.mspxstorage.mspx
TechnicalTechnical OverviewOverview ofof Windows Server 2003 Windows Server 2003 FileFile ServicesServices

httphttp://://www.microsoft.comwww.microsoft.com/windowsserver2003//windowsserver2003/techinfotechinfo//overviewoverview//file.mspxfile.mspx
HowHow toto useuse thethe NetshNetsh utilityutility toto export export andand import DHCP import DHCP scopesscopes

httphttp://://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/281626/281626
HowHow toto movemove a a certificationcertification authorityauthority toto anotheranother serverserver

httphttp://://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/298138/298138
HowHow ToTo CreateCreate a a MetabaseMetabase BackupBackup byby UsingUsing IIS 6.0 IIS 6.0 inin Windows Server 2003Windows Server 2003

httphttp://://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/324277/324277
HowHow toto restorerestore a a volumevolume thatthat is is managedmanaged byby SingleSingle InstanceInstance StorageStorage

httphttp://://support.microsoft.comsupport.microsoft.com//kbkb/263027/263027
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ForrForráásanyagok sanyagok –– LetLetööltltéések 2.sek 2.
NtbackupNtbackup commandcommand lineline
httphttp://technet2.microsoft.com/://technet2.microsoft.com/WindowsServerWindowsServer/f/?/f/?enen//librarylibrary/2b8c47c9/2b8c47c9--a769a769--46d246d2--9e269e26--

f4d16f0261f81033.mspxf4d16f0261f81033.mspx
RsmRsm commandcommand lineline
httphttp://technet2.microsoft.com/://technet2.microsoft.com/WindowsServerWindowsServer/f/?/f/?enen//librarylibrary/451394eb/451394eb--43144314--40054005--85da85da--

a3c49c00c5041033.mspxa3c49c00c5041033.mspx
SchtasksSchtasks commandcommand lineline
httphttp://technet2.microsoft.com/://technet2.microsoft.com/WindowsServerWindowsServer/f/?/f/?enen//librarylibrary/1d284efa/1d284efa--9d119d11--46c246c2--a8efa8ef--

87b297c68d171033.mspx87b297c68d171033.mspx
RecoverRecover deleteddeleted itemsitems fromfrom anyany folderfolder
http://office.microsoft.com/enhttp://office.microsoft.com/en--us/assistance/HA011165281033.aspxus/assistance/HA011165281033.aspx

Microsoft Exchange Server Microsoft Exchange Server MailboxMailbox MergeMerge WizardWizard ((ExMergeExMerge))
httphttp://://www.microsoft.comwww.microsoft.com//downloadsdownloads//details.aspxdetails.aspx??FamilyIDFamilyID=429163ec=429163ec--dcdfdcdf--47dc47dc--96da96da--

1c12d67327d5&DisplayLang=1c12d67327d5&DisplayLang=enen
Windows Server 2003 Windows Server 2003 ResourceResource Kit Kit ToolsTools
httphttp://://www.microsoft.comwww.microsoft.com//downloadsdownloads//details.aspxdetails.aspx??FamilyIDFamilyID=9d467a69=9d467a69--57ff57ff--4ae74ae7--96ee96ee--

b18c4790cffd&DisplayLang=b18c4790cffd&DisplayLang=enen
HDD Software HDD Software FreeFree HEX EditorHEX Editor
httphttp://://www.hhdsoftware.comwww.hhdsoftware.com//FamilyFamily//hexhex--editor.htmleditor.html
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