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TIIVISTELMÄ 
 

Tässä tutkintotyössä käsitellään vanhentuneiden käyttäjä- ja tietokonetilien löytämistä ja pois-
tamista Active Directoryssa. Aihe työhön löytyi harjoittelun yhteydessä Neuvos Tietojärjes-
telmissä. Työssäni olen joskus löytänyt vanhoja objekteja Active Directoryssa, sekä Windows 
2000 - että 2003-ympäristöissä. Tällöin minulle heräsi ajatus etsiä työkaluja, joilla vanhentu-
neita tilejä voi etsiä ja poistaa.  
 
Active Directoryssa ei näe, milloin käyttäjien salasanat vanhenevat tai milloin työasema on 
edellisen kerran autentikoinut itsensä Domain Controller -koneelle. Tutkimuksessa vertailta-
vat työkalut kertovat ylläpitäjälle nämä seikat. Mukana vertailussa on yksi maksullinen ja 
kaksi ilmaista ohjelmaa. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään Windows Server 2003:n komento-
ja, joita voi myös objektien hallintaan käyttää. 
 
Tavoitteena oli saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: mitä työkaluja on olemassa vanhentu-
neiden käyttäjä- ja tietokonetilien löytämiseen ja poistamiseen, ja onko ylipäätään olemassa 
yhtään hyvää työkalua tähän tarkoitukseen. 
 
Tutkimusta varten luotiin virtuaalinen testiympäristö Microsoft Virtual PC 2004 -ohjelmalla. 
Tähän ympäristöön asennettiin asiakkaan palvelinta vastaava Windows 2000 Server ja Active 
Directory, johon luotiin käyttäjä- ja tietokonetilejä. Virtuaalisen Active Directoryn rakenne 
simuloi asiakkaan vastaavaa. Virtuaaliselle palvelimelle asennettiin tutkimuksessa mukana 
olevat ohjelmat ja vertailun jälkeen yksi niistä asennettiin myös asiakkaan palvelimelle. Win-
dows 2003 -komentojen testaamista varten luotiin vastaavalla tavalla oma ympäristönsä.  
 
Tutkimuksen työkaluja voidaan mahdollisesti hyödyntää asiakasyritysten palvelimilla. Jokai-
nen ympäristö on kuitenkin erilainen. Ylläpitäjän tulee arvioida tarkasti hyöty- ja haittanäkö-
kohdat, jos halutaan käyttää ulkopuolisten valmistajien ohjelmia Active Directoryn hallinnas-
sa.   
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ABSTRACT 
 
This study deals with finding and deleting outdated user- and computer accounts in Active 
Directory. I found the subject for this study during my practical training at Neuvos Tietojär-
jestelmät. Sometimes at work I have found outdated objects in Active Directory, both in 
Windows 2000 and 2003 environments. It came into my mind to look for tools for finding 
and deleting outdated accounts.  
 
In Active Directory, you don’t see when users’ passwords will expire, nor when a computer 
has last authenticated itself with Domain Controller. Tools that are being compared in this 
study help administrators to solve these things. Being compared there’s one commercial pro-
gram and two programs that are freeware. Furthermore, Windows 2003 commands for modi-
fying objects were also studied. 
 
The aim for this study was to clarify the following matters: what kinds of tools are there for 
finding and deleting outdated user- and computer accounts and are there any good ones in 
the first place. 
 
For this study, a virtual test environment was created using Microsoft Virtual PC 2004. On 
this environment, Microsoft 2000 Server and Active Directory were installed. These were 
equivalent to customer’s environment. Virtual user- and computer accounts were created. 
The virtual Active Directory simulated the real Active Directory.  The programs being com-
pared on this study were installed on the virtual server. After the comparison, one program 
was installed also on the customer’s server. A separate virtual environment was created for 
testing Windows 2003 commands.  
 
Tools being studied in this thesis may possibly be used on customer’s servers. However, 
every environment is different. The administrator must carefully evaluate all advantages and 
disadvantages when considering using third-party programs for managing Active Directory.  
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1 Taustaa 
 

1.1 Toimeksiantaja 

 
Tutkimuksen toimeksiantaja on Neuvos Tietojärjestelmät, jossa suori-
tin myös työharjoitteluni. Vuonna 1998 perustettu yritys tarjoaa asiak-
kailleen kaiken aina työasemien rakentamisesta koko IT-
infrastruktuurin kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja ylläpitoon.  

 
Kaikki ratkaisut räätälöidään asiakkaalle sopiviksi. Asiakas saa halu-
tessaan esim. palvelimien ja työasemien ylläpidon ja VPN-ratkaisut 
(Virtual Private Network). Yritys on mm. Microsoftin, Ciscon ja F-
Securen partneri ja toteuttaa laajalti näiden tarjoamia järjestelmä- ja 
tietoturvaratkaisuja.   

 

1.2 Asiakasyrityksen järjestelmät 

 
Palvelin Tutkimuksessa mukana olevalla Neuvoksen asiakasyrityksellä on käy-

tössään Windows 2000 Server -palvelin. Palvelimelle on asennettu 
seuraavat järjestelmät ja palvelut: 

 
• Active Directory 
• DNS (nimen selvityspalvelu) 
• DHCP (dynaaminen osoitteiden jakamispalvelu) 
• WINS (nimen selvityspalvelu) 
• Microsoft SQL Server 2000 (tietokannan hallinta) 

 
 
Prosessorina toimii Intel Xeon 2,4 GHz. Muistia palvelimella on tut-
kimusta tehtäessä 1 Gt.   

 
Virustorjunta Virustorjunta on hallittu keskitetysti F-Secure Policy Manager 6.0x:n 

avulla. Käyttöliittymänä kyseiselle järjestelmälle toimii Policy Mana-
ger Console, joka voidaan asentaa usealle palvelimelle tai työasemal-
le. Policy Manager toimii yhdellä palvelimella. Policy Manageria hal-
litaan Policy Manager Console:n kautta.  
 
Työasemille on asennettu F-Secure Anti-Virus Client Security 6.0x. 
Palvelimella virustorjunnan puolestaan hoitaa Anti-Virus for Win-
dows Servers 5.5x.  
 

Varmuuskopiointi Virustorjunnan ohella tärkein elementti on toimiva varmuuskopiointi-
järjestelmä. Asiakkaan palvelimella tämän vastuun kantaa Veritas 
Backup Exec 9.1 for Windows Servers.  
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 Kyseisellä järjestelmällä tallennetaan kaikki yrityksen kannalta kriitti-
nen tieto nauha-asemalle päivittäin.  

 
Sähköposti Sähköpostijärjestelmänä käytössä on Microsoft Exchange 2000. Pal-

velin, jolle on asennettu Exchange, hallitsee keskitetysti sähköposti-
kansioita. Exchange on yhteensopiva työasemille asennetun Outlook 
2003 -sähköpostiohjelman kanssa. Exchange mahdollistaa mm. do-
kumenttien tehokkaan jakamisen, sujuvan työtehtävien hallinnan ja 
turvallisemman sähköpostin kulun (Microsoft Exchange Product In-
formation 2004). 

 
Turvallisuus saavutetaan siten, että yrityksen sisäisen sähköpostin ei 
tarvitse kulkea julkisen Internetin kautta, vaan ne kulkevat työntekijäl-
tä toiselle yrityksen oman Exchange-palvelimen kautta. 

 

1.3 Etähallinta 

 
Tietoturva Asiakasyrityksen verkon ylläpito on toteutettava tietoturvallisilla 

etäyhteyksillä. Tämä toteutetaan siten, että Ciscon VPN Client -
ohjelmalla avataan VPN-putki asiakasyrityksen verkkoon. Tällöin yl-
läpitäjän työasema saa IP-osoitteen samasta avaruudesta kuin asiak-
kaan verkkolaite. Tämän jälkeen ylläpitäjä voi ottaa yhteyden laittee-
seen etätyöpöydällä tai esim. VNC-ohjelmalla (Virtual Network Com-
puting). 

 
Palvelin Ylläpitäjä ottaa VPN-putken avaamisen jälkeen terminaaliyhteyden 

palvelimeen etätyöpöytäohjelmalla ja kirjautuu normaalisti sisään.  
 
Työasemat Asiakkaan työasemilla on otettu käyttöön etätyöpöytäyhteyden mah-

dollisuus. Tämä on tehty Active Directoryssa (jäljempänä AD) ryh-
mäkäytännöllä, joka on liitetty työasemien organisaatioyksikköön. 
Etätyöpöytäyhteyttä käytettäessä asiakkaan työasema lukittuu, eikä 
henkilö näe, mitä hänen työasemallaan tehdään.  

 
 Työasemille on asennettu VNC-ohjelma, jonka avulla ylläpitäjä saa 

myös etäyhteyden työasemiin. Ohjelmaa käytettäessä asiakas näkee, 
kun ylläpitäjä konfiguroi työasemaa. Tällöin asiakas voi helposti näyt-
tää, mitä ongelmia hänellä on tietyn sovelluksen/toiminnon kanssa. 
Asiakas myös oppii itse, kun näkee, miten ongelma ratkaistaan.  
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Etätyö Asiakkaan työntekijät liikkuvat ympäri Suomea, joten he tarvitsevat 
turvallisen etäyhteyden yrityksen verkkoresursseihin. Kannettaville 
tietokoneille on asennettu Cisco VPN Client, jota käyttämällä turvalli-
nen yhteys Internetin yli mahdollistetaan.  

 
 Yrityksessä käytössä oleva sähköpostiohjelman Outlookin Internet-

versio OWA (Outlook Web Access) mahdollistaa työsähköpostin käy-
tön missä tahansa, missä on Internet-yhteys. OWA:a käytetään selai-
men kautta.  

 

1.4 Ristiriidat 

  
 
Työssäni olen silloin tällöin törmännyt vanhoihin AD-objekteihin asi-
akkaiden palvelimilla. Vanhat tietokonetilit ja käyttäjätilit aiheuttavat 
ristiriitoja muiden palvelimella toimivien järjestelmien kanssa.  
 

Muut järjestelmät Tällaisia järjestelmiä ovat asiakasyrityksen palvelimella F-Secure Po-
licy Manager ja Veritas Backup Exec 9.1. Järjestelmät eivät sinällään 
aiheuta ristiriitoja, mutta yhdessä AD:n vanhojen objektien kanssa on-
gelmia syntyy.  
 
Työasemien käyttäjät vaihtuvat tiuhaan tahtiin. Työntekijöitä poistuu 
yrityksen palveluksesta, siirtyy eri projekteihin tai toimipisteeseen. 
Samalla koneiden fyysinen sijainti muuttuu. Ylläpitäjän vastuulla on 
varmistaa, että käyttäjien ja työasemien dokumentaatiot ovat ajan ta-
salla jatkuvista muutoksista huolimatta.  
 
F-Secure Policy Manager Console (PMC) näyttää kaikki keskitetyssä 
hallinnassa olevat työasemat ja palvelimet. Kun koneen poistaa ver-
kosta, se tulisi aina poistaa myös PMC:stä. Jos näin ei tehdä, syntyy 
esimerkiksi seuraava tilanne:  
 

Ongelmatilanne Ylläpitäjä näkee PMC:ssä, että tietokoneella host001 on vanhentuneet 
viruspäivitykset. Työaseman ”Disconnected”-tila kertoo käyttäjälle 
tämän. Jos tietokone ei ota yhteyttä Policy Manager Serveriin tietyn 
aikavälin kuluessa, kyseinen tietokone asetetaan ”Disconnected”-
tilaan. AD:ssa ylläpitäjä näkee, että kyseinen työasema on poistettu 
käytöstä disable-toiminnolla. Kone ei siis enää ole kytkettynä toimi-
alueeseen, eikä sitä enää käytetä.  
 
Jos ylläpitäjä ei tarkistaisi työaseman statusta AD:sta, hän ryhtyisi rat-
komaan virustorjunnan ongelmaa yrittämällä ottaa etäyhteyttä työ-
asemaan. Ylläpitäjän tulee aina dokumentoida poistetut tietokoneet ja 
käyttäjätilit, jotta pystyttäisiin tehokkaampaan ylläpitoon kaikkien jär-
jestelmien osalta.  
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PMC:ssä on normaalia, että työasemat silloin tällöin saavat ”Discon-
nected”-statuksen. Näin tapahtuu erityisesti kannettavilla tietokoneilla, 
jotka tämän takia konfiguroidaankin hakemaan viruspäivitykset Inter-
netistä suoraan F-Securen palvelimelta, kun yhteyttä yrityksen Policy 
Manager -palvelimeen ei ole. 
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2 Testausympäristö 
   

2.1 Microsoft Virtual PC 2004 

 
Perusteet käytölle Oikeaan tuotantoympäristöön ei voi asentaa suoraan mitä tahansa oh-

jelmia, mitä Internetistä on löydettävissä. Vakoiluohjelmia voi tällais-
ten ohjelmien mukana tulla palvelimelle todella helposti, joten ajetta-
vat ohjelmat tulee testata sellaisessa ympäristössä, jossa niiden mah-
dollinen toimimattomuus tai järjestelmän kaatuminen ei aiheuta mi-
tään haittaa. 

 
Yleistä Tässä tutkimuksessa testausympäristönä käytettiin Microsoft Virtual 

PC 2004 -ohjelmaa. Kyseessä on ohjelma, joka toimii käytännössä lä-
hes samalla tavalla kuin mikä tahansa PC (Personal Computer). Käyt-
täjä voi valita käyttöjärjestelmän, prosessorin, muistin määrän, kova-
levyn koon jne. Virtual PC 2004:llä voidaan jopa käyttää useita käyt-
töjärjestelmiä yhtä aikaa samalla fyysisellä PC:llä.  

 
Virtual PC:llä voi asentaa mitä tahansa järjestelmiä virtuaaliseen ym-
päristöön. Ohjelmien asennus onnistuu esim. Internetistä tai CD-
levyltä. Näihin kuitenkin vaaditaan se, että fyysisellä PC:llä on Inter-
net-yhteys ja CD-asema.  
 

 Virtual PC 2004 -ohjelmalla luodulle virtuaaliselle tietokoneelle asen-
netut palvelut ja ohjelmat eivät ole virtuaalisia, vaan ne on tässä tut-
kimuksessa asennettu todellisilta asennusmedioilta. AD:ssa luodut ob-
jektit eivät sen sijaan ole todellisia, ts. ne ovat virtuaalisia. Ne kuiten-
kin käyttäytyvät kuten todellisessa ympäristössä.  

 
Asennus Virtuaalinen tietokone toimii asennuksen suhteen kuin mikä tahansa 

tietokone. Käyttöjärjestelmäksi valittiin oikeaa ympäristöä vastaava 
Windows 2000 Server, joka asennettiin virtuaaliselle kovalevylle. Vir-
tuaalisen PC:n RAM rajoitettiin 256 Mt:hen, koska virtuaalisen ko-
neen suorituskyky heikkenee, mitä enemmän varataan muistia.  

 
Muutostyöt BIOS:ia (Basic Input/Output System) voi muokata haluamallaan ta-

valla. Muutokset ovat vastaavia, mitä ne olisivat fyysisellä koneella-
kin. Ohjelma kysyy tiedostoa suljettaessa, tallennetaanko muutokset 
virtuaalikovalevylle vai hylätäänkö edellisen istunnon jälkeen tehdyt 
muutokset. Näin käyttäjän on helppo ongelmatilanteessa palauttaa jär-
jestelmä toimivaan tilaan. 
 
 
 
 



                                                                                                                                       11 
____________________________________________________________________________ 

Jos järjestelmä kaatuu, ja muutokset on tallennettu, uusi virtuaalinen 
PC on helppo luoda. Tosin kaikki siihen mennessä tehdyt asennukset 
ja konfiguraatiot täytyy tehdä uudestaan. Vanhankin virtuaali-PC:n 
voi yrittää korjata, riippuen siitä, kuinka pahasti järjestelmä on vioit-
tunut.   
 
Yleisimmissä käyttöjärjestelmissä Virtual PC 2004:n asennus asettaa 
fyysiselle tietokoneelle seuraavat vaatimukset: 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kaavio 1: Microsoft Virtual PC 2004 järjestelmävaatimukset. 

(Lähde: Virtual PC Product Overview 2003) 

 

2.2 Virtuaalisen ympäristön luominen 

 
Asiakasyrityksen palvelimena toimii Windows 2000 Server SP 4. Pal-
velimella on 1 Gt muistia ja prosessorina toimii Intel Xeon 2,6 GHz. 
Näillä asetuksilla myös Virtual PC konfiguroitiin. Palvelimelle asen-
nettiin AD, DNS (Domain Naming System) sekä luotiin uusi toimi-
alue nimeltä ekadomain.fi. Tämä toimialue edusti harjoitusympäristöä, 
johon luotiin virtuaaliobjekteja, kuten työasemia ja käyttäjiä. DC-
koneeksi (Domain Controller) luotiin Firmanserveri-niminen virtuaa-
lipalvelin. 
 
Todellista tuotantoympäristöä ei voida täysin simuloida virtuaalisesti. 
Erillisellä varsinaisesta toimialueesta eristetyllä testitoimialueella voi-
taisiin paremmin simuloida todellista ympäristöä. AD:n rakenteesta 
luotiin kuitenkin asiakkaan ympäristöä vastaava Users and Computers 
-komponentin osalta.  
 
Kuvakaappausten osalta virtuaalinen ympäristö on oikeaa palvelinta 
parempi, koska tällöin kuvista ei tarvitse poistaa työasemien, palveli-
mien, ym. AD-objektien nimiä. Virtual PC:llä otettuja kaappauksia 
voidaan käyttää sellaisenaan ilman riskiä salaisten tietojen paljastumi-
sesta. Tästä oli apua tutkimusta tehtäessä. 
 
 
 

OS Kovalevy (Gt) Muisti (Mt) 

Windows 98 0,5 32 

Windows Me 2 96 

Windows 2000 2 96 

Windows XP 2 128 
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Käyttäjät-organisaatioyksikköön sijoitettiin aktiiviset käyttäjät, sekä 
Security Group -ryhmä nimeltä Kaikki_käyttäjät. Vanhat_käyttäjät-
organisaatioyksikköön sijoitettiin vastaavasti käytöstä poistetut käyttä-
jätilit (ks. kuva 1). 
 

 
 

  Kuva 1: Virtuaalisen AD:n käyttäjät. 

 
 
Tietokoneet-organisaatioyksikköön luotiin työasemia (kuva 2). Näitä, 
kuten käyttäjätilejäkin, muokattiin enable- ja disable-toiminnoilla tes-
tausvaiheessa eri ohjelmilla. 
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Kuva 2: Virtuaalisen AD:n työasemat. 

 
 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole vain toteuttaa jokin ”siivoamisoh-
jelma” asiakkaan palvelimella, vaan myös testata useamman työkalun 
toimivuutta virtuaaliympäristössä. Näistä kaikista käsitellään niiden 
toiminnallisuus ja konfigurointimahdollisuudet. Työkaluista valittiin 
yksi, joka otettiin käyttöön oikealla asiakkaan palvelimella.  
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3 Active Directory 
 

3.1 Mikä Active Directory on? 

 
Perustietoa AD on aktiivihakemistopalvelu, jonka avulla hallitaan kaikkia Win-

dows-toimialueen objekteja. Näitä ovat mm. tietokoneet, käyttäjät, tu-
lostimet, organisaatioyksiköt ja ryhmäkäytännöt (Spealman: 36). 
 
Toimialueita voi olla AD:ssa useampia. Pienille yrityksille riittää kui-
tenkin yleensä yksi toimialue. Tämä helpottaa objektien hallintaa. 
Useampi toimialue saattaa aiheuttaa ongelmia esim. toimialueiden vä-
lisessä replikoinnissa. Tähän palataan myöhemmin tutkimuksessa.  
 

Asennus AD asennetaan palvelinkoneelle, jossa käyttöjärjestelmänä toimii joko 
Windows 2000 Server tai Windows Server 2003. Palvelimesta tulee 
automaattisesti DC-kone, kun sille asennetaan AD. DC-kone toimii 
toimialueen ohjaajana. AD:n asennuksen yhteydessä asennetaan aina 
myös DNS-nimipalvelu. 

 
 Käyttökelpoista AD:ta ei voi asentaa ilman DNS:ää, koska AD käyttää 

sitä nimenselvitykseen. Tällöin asiakaskoneet löytävät DC:n DNS-
kyselyllä. (Active Directory Glossary 1999) 

 
DNS voidaan asentaa yksinäänkin palvelimelle, mutta tällöin pohjalla 
on oltava jo toimiva ja AD-integroitu DNS-infrastruktuuri (Microsoft 
Technet 2005¹). Tuotantoympäristön DNS-palvelimien täytyy siis osa-
ta kommunikoida AD:n kanssa.  
 

 
AD näkymä Active Directory Users and Computers -konsoli muistuttaa ensisilmä-

yksellä mitä tahansa Windowsin puunäkymää, kuten Resurssienhallin-
taa. AD:n puunäkymässä ylläpitäjä näkee mm. käyttäjiä, organisaatio-
yksiköitä, palvelimia ja työasemia. Kaikki em. objektit sijaitsevat tie-
tyllä toimialueella, jossa niitä hallitaan keskitetysti. Siinä, missä työ-
asemalla hallitaan oman koneen paikallisia objekteja ja rajattuja verk-
koresursseja, AD-palvelimella hallitaan koko toimialuetta (kaavio 2). 
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 Työasema AD 

Objektit tiedostot, kansiot 
työasemat, käyttäjät, organi-

saatioyksiköt, jne. 

Vaikutus paikallinen/verkkoresurssi toimialue 

Sijainti paikallinen/verkkoresurssi kaikilla AD-palvelimilla 

 
   
Kaavio 2: AD:n kautta hallitaan isompia kokonaisuuksia kuin työase-

malta tai palvelimelta, johon ei ole asennettu AD:ta.  

 

3.2 Active Directoryn taustaa 

 
AD otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Windows 2000 Server -
käyttöjärjestelmässä. Sen edeltäjä Windows NT (New Technology) 
tarjosi myös hakemistopalveluja. NT:lle julkaistu NTDS-
hakemistopalvelu (New Technology Directory Service) tuki maksi-
missaan 25000:tta käyttäjää toimialuetta kohti. AD tukee käytännössä 
noin miljoonaa käyttäjää, vaikka teoreettisesti jopa 10 miljoonan käyt-
täjän tuki voi olla mahdollista. (Cross ym: 4) 

 
AD:ssa uutta oli mm. se, että toimialueen muutokset replikoituivat toi-
sille AD-palvelimille (= DC-koneille). Tällöin kaikilla toimialueiden 
ohjauskoneilla on samat tiedot (Cross ym: 3). Ylläpitäjän tarvitsee 
tehdä muutokset vain yhdelle koneelle.   
 
Jokaisella DC-koneella on tallennettuna NTDS.DIT-tiedosto, joka si-
sältää AD:n sisältämät tiedot. Muutokset tallentuvat tähän tiedostoon 
ja ne replikoidaan toisille DC-koneille (Cross ym: 6). Jos DC-koneet                                            
eivät synkronisoisi tietojaan keskenään, käyttäjät eivät pääsisi resurs-
seihin kiinni mahdollisen vikatilanteen sattuessa DC:llä. Tämän vuok-
si toimialueessa olisi hyvä olla toinen DC varalla.  

 
AD käyttää kevyttä LDAP-protokollaa (Lightweight Directory Access 
Protocol). Tämä yhdessä X.500-standardin kanssa mahdollistaa kom-
munikoinnin asiakaskoneiden ja palvelimien välillä sekä objektien 
pääsyn tiettyihin resursseihin hakemistopalvelussa. (Cross ym: 10,11).  
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3.3 Active Directoryn komponentit 

    
AD on monimutkainen kokonaisuus, jonka perusteelliseen selvittämi-
seen tarvittaisiin useampi tutkintotyö. Aikarajoitusten vuoksi tässä tut-
kimuksessa käydään läpi yleisten asioiden lisäksi vain ne komponentit, 
jotka ovat tutkimuksen kannalta avainasemassa.  

 
 
Yleistä  AD muodostuu seuraavista hierarkkisista komponenteista (Cross ym: 

19): 
 

• Toimipaikat 
• Toimialueet  
• Puut 
• Metsät  
• Objektit 
• DC-koneet 

 
Toimipaikat  Toimipaikka (site) muodostuu tietokoneista, jotka ovat yhteydessä 

toisiinsa LAN-verkon (Local Area Network) välityksellä. Yleensä 
nämä tietokoneet sijaitsevat fyysisesti samassa paikassa tai samassa 
IP-verkossa.  

 
  Toimipaikassa voi olla useita eri IP-aliverkkoja, jotka on yhdistetty 

nopealla ja luotettavalla linkillä. Toimipaikkaa käytetään verkon topo-
logian tallentamiseen AD:ssa. Koneet saattavat olla hajautettuina use-
aan eri aliverkkoon. Toimipaikan avulla ylläpitäjä tietää koneiden ja 
koko verkon fyysisen topologian (Cross ym: 20).  

 
  Toimipaikka edustaa verkon fyysistä rakennetta, kun taas toimialueet, 

puut, metsät ja objektit edustavat verkon loogista rakennetta (Cross 
ym: 21, 433). 

 
Toimialueen komponentteja voi fyysisesti sijaita eri toimipaikoilla. 
(Cross ym. 21) Toimipaikat ja toimialueet voivat kuitenkin olla nivou-
tuneena toisiinsa (ks. kaavio 3). Halutut AD-objektit saadaan samaan 
toimialueeseen, vaikka ne sijaitsevatkin fyysisesti eri paikkakunnilla.  
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  Kaavio 3: Toimialueiden (domain) ja toimipaikan (site) suhde.  

  (Lähde: Cross ym:21) 

 
  Toimipaikkaa hallitaan Active Directory Sites and Services -

konsolilla, joka muiden työkalujen tapaan näkyy Administrative Tools 
-valikossa. Sen voi lisätä konsoliin myös laajennuksena (snap-in) 
MMC:llä.  

 
Toimialue  Toimialue (domain) on AD:n peruskomponentti. Objektit, kuten tieto-

koneet ja käyttäjät luodaan toimialueeseen. Ylläpitäjä voi luoda sään-
töjä ja toimintatapoja koko toimialueelle määrittelemällä ne toimialu-
eelle. Tällöin kaikki objektit perivät kyseiset toimintatavat, eikä niitä 
tarvitse erikseen määritellä jokaiselle organisaatioyksiköille.
  
Jos ei erityistä tarvetta siihen ole, kannattaa luoda vain yksi toimialue. 
Useampaan toimialueeseen päädytään, mm. kun tarvitaan toinen ni-
miavaruus tai halutaan luoda esim. erilainen salasanapolitiikka eri 
toimipisteille. Isoissa, kansainvälisissä toimialueissa tulee kysymyk-
seen myös poliittiset vaatimukset hallittavuuden suhteen. Tällöin saa-
tetaan haluta pilkkoa iso toimialue pienempiin yksiköihin, joita on 
helpompi hallita (Cross ym: 254, 255). 

 
Ongelmat voidaan tällöin paikallistaa paremmin. Jos kansainvälisellä 
yrityksellä on vain yksi toimialue, verkkoyhteyksien katkeaminen 
koskisi koko konsernia. Geograafisesti hajallaan olevat toimipisteet 
tarvitsevat mielellään oman toimialueensa, jotta ongelmat jäävät pai-
kallisiksi. Isoissa tuotantoympäristöissä tämä myös parantaa suoritus-
kykyä (Cross ym: 22). 
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Toimialueita hallitaan Active Directory Domains and Trusts -
konsolilla. Tällä työkalulla hallitaan myös toimialueiden välisiä luot-
tosuhteita.  

 
Puu  Puu muodostuu useasta toimialueesta AD:ssa. Erityisesti kansainväli-

sillä yrityksillä saattaa olla oma toimialue jokaisessa maassa, jossa 
toimii.  

 
  Jos kv. yrityksellä olisi vain yksi toimialue, kaikki DC:t replikoisivat 

tietonsa toisilleen. Jos kyseisessä maassa ei olisi omaa DC-konetta, 
käyttäjät kirjautuisivat toisessa maassa sijaitsevalle koneelle. Tämä ai-
heuttaa ongelmia, jos käytössä on epävakaat WAN-yhteydet (Wide 
Area Network) (Cross ym: 22,23). 

 
  Replikointia voidaan kontrolloida paremmin puu-ympäristössä. Kun 

luodaan alitoimialueita päätoimialueen alle, niille saadaan omat DC-
koneensa, jotka replikoivat keskenään toimialueessa tapahtuvat muu-
tokset (esim. käyttäjä- ja tietokonetilit). 

 
  Alitoimialueet kommunikoivat päätoimialueen kanssa. Niiden välille 

luodaan automaattisesti luottosuhde, joka mm. sallii käyttäjien päästä 
toisen toimialueen resursseihin käsiksi (Cross ym: 24). 

 
  Päätoimialue jakaa saman nimiavaruuden alitoimialueiden kanssa. 

Niiden nimeämisessä käytetään usein joko geograafista kuvausta 
(hki.ekadomain.fi) tai toiminnallista kuvausta (sales.ekadomain.fi). 

 
Metsä  AD:n metsä muodostuu useista puista. Metsän puilla voi olla eri ni-

miavaruus. Toimialueet ja niiden alitoimialueet voivat kommunikoida 
toisessa puussa olevien toimialuieiden kanssa, kun puut on liitetty sa-
maan metsään. Metsä muodostetaan aina automaattisesti, kun uusi 
toimialue luodaan. Yksi toimialue voi siis muodostaa yksinään met-
sän. (Cross ym: 25) 

 
Objektit  Kuten aikaisemmin on mainittu, AD:ssa hallitaan toimialueiden objek-

teja keskitetysti. Tietokone- ja käyttäjätilien lisäksi AD 2000:n objek-
teja ovat (Spealman: 343): 

 
• kontaktit (henkilöiden yhteystietoja) 
• ryhmät (ryhmä käyttäjä- tai tietokonetilejä) 
• jaetut kansiot (osoite tiettyyn resurssiin) 
• jaetut tulostimet 
• DC-koneet (AD asennettu) 
• organisaatioyksiköt (sisältää muita organisaatioyksiköitä ja ob-

jekteja) 
 

Myös AD 2003:sta löytyvät vastaavat objektit. 
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DC-koneet  DC-koneet ovat palvelimia, joihin on asennettu AD. Ne ohjaavat toi-
mialuetta. AD:n ylläpitäjä muokkaa hakemistopalvelua DC-koneella ja 
muutokset replikoidaan muille toimialueen DC-koneille. Redundans-
sin luomiseksi on hyvä ylläpitää kahta DC-konetta. Tällöin toisen ko-
neen kaaduttua käyttäjät voivat edelleen kirjautua toimialueelle. 

 
Metsätasolla DC-koneilla on eri rooleja. Schema Master on DC-kone, 
joka on vastuussa objektien ja attribuuttien rakenteesta. Domain Na-
ming Master puolestaan on DC, joka vastaa uusien toimialueiden luo-
misesta ja tarpeettomien poistamisesta. Metsässä voi olla vain yksi 
Schema Master ja Domain Naming Master. (Cross ym: 29, 30) 
 
Global Catalog sisältää kopion oman toimialueen jokaisesta objektista 
ja osittaisen kopion muiden toimialueiden objekteista metsässä. Tämä 
tarkoittaa, että kaikkia attribuutteja ei kopioida. GC mahdollistaa ha-
kupalvelujen käytön miltä tahansa metsän toimialueelta. (Cross ym: 
540,541) Metsässä on vain yksi GC-kone.  

 
Myös toimialueen DC-koneilla on omat roolinsa. Näitä ovat Crossin ja 
kumppaneiden (s.29) mukaan 

 
• RID Master (luo jokaiselle objektille uniikin ID:n) 
• PDC Emulator (NT DC emulaattori; tarvittaessa) 
• Infrastructure Master (ryhmäjäsenyyksien päivitys) 
 

3.4 Active Directory Users and Computers 

 
   

Tässä tutkimuksessa keskitytään tietokone- ja käyttäjäobjekteihin. Nii-
tä, kuten muitakin toimialueen objekteja, hallitaan Active Directory 
Users and Computers -konsolissa. Kyseisessä konsolissa on oletusar-
voisesti tiettyjä säiliöitä (container), kuten Computers ja Users. Com-
puters-säiliössä näkyvät tietokoneet, jotka ovat liittyneet toimialuee-
seen.  
 
Users-säiliössä näkyvät vastaavasti käyttäjät, jotka on luotu NT-
palvelimella ennen päivitystä 2000- tai 2003-käyttöjärjestelmään, tai 
jotka on luotu AD:ta käyttävillä API:lla (Application Programming In-
terface) (Cross ym: 38,39). 
 
Yleensä näihin säiliöihin ei jätetä objekteja, koska niihin ei voi liittää 
ryhmäkäytäntöobjekteja (group policy). Tietokoneille ja käyttäjille 
tehdään mieluummin omat organisaatioyksikkönsä, joissa niitä on hel-
pompi hallita.  
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Active Directory Users and Computers on yksi automaattisesti asentu-
vista konsoleista AD:n asennuksen yhteydessä. Muita ovat Active Di-
rectory Domains and Trusts ja Active Directory Sites and Services. 
Näistä kerrotaan lisää myöhemmin. 
 
Ylläpitäjä voi luoda myös muokatun konsolin MMC:n (Microsoft Ma-
nagement Console) avulla. Kyseisellä työkalulla voidaan liittää auto-
maattisten palveluiden lisäksi myös muita palveluita samaan konso-
linäkymään.  

 
Kyseiset konsolit voidaan asentaa myös työasemalle adminpak.msi-
asennuspaketilla. Käyttöjärjestelmänä täytyy tällöin olla vähintään 
Windows XP SP1 (Microsoft Technet 2005²). Tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että AD olisi asennettu työasemalle. Työasema ei toimi siis 
DC-koneena. 
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4 Testatut ohjelmat 
 

4.1 Active Directory Janitor 2.0  

4.1.1 Yleistä 
 

Special Operations Softwaren (SOS) julkaisema Active Directory Ja-
nitor 2.0 oli testattavista työkaluista ainoa jossa oli graafinen käyttö-
liittymä (GUI). Pienikokoinen ohjelma, vain 1,6 Mt, tarjoaa monipuo-
liset mahdollisuudet niin tietokonetilien, kuin käyttäjätilien löytämi-
seen ja hallintaan.  
 
Työkalu toimii Windows 2000/2003/XP ympäristöissä. Ohjelman jul-
kaisija SOS on Microsoftin Gold Partner. (Special Operations Softwa-
re 2005) 
 
Testausympäristössä ohjelmasta ei saanut kunnollista kuvaa, koska 
2.0-version ilmaisesta demoversiosta oli riisuttu kaikki, josta vähänkin 
olisi hyötyä. Lisäominaisuuksien myötä ohjelman rekisteröidyn versi-
on hinta oli noussut moninkertaiseksi (kaavio 4). Hintatiedot ovat jou-
lukuulta 2005. 

 
 
 

 
 
 

   Kaavio 4: AD Janitorin hintakehitys. (Lähteet: Special  
   Operations Software, AD Janitor, Freedownloadscenter)  

 

Uusimmassa versiossa on mahdollisuus skannata AD myös käyttäjäti-
lien osalta. Se on huomattava parannus ohjelmaan, jonka aikaisemmat 
versiot mahdollistivat ainoastaan tietokonetilien skannauksen.  

   
Janitorin asennusprosessi käynnistyy normaalisti ajamalla ohjelman 
.exe-tiedosto. Asennusprosessi ongelmineen on kuvattu tarkemmin 
liittessä 2. 

 

 

 
 

Versio Hinta (€) 

1.0 n. 40 

1.1.0 n. 50 

2.0 n. 230 
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4.1.2 Testaus 
   
   

 
 
   Kuva 3: AD Janitorin avausnäkymä. 

 

Koneet Ohjelma tarjoaa kaksi vaihtoehtoa: koneiden tai käyttäjien skannauk-
sen (kuva 3). Skannatessa tietokoneita, käyttäjä voi valita tietyt DC-
koneet tai vain yhden. Esimerkeissä on käytetty virtuaaliympäristöä, 
jossa on yksi toimialue, yksi DC-kone sekä työasemia ja käyttäjiä.  
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Kuva 4: Asetukset tietokoneiden skannaukseen. 

 
Settings-kohdasta (kuva 4) voidaan valita, kuinka monta säiettä 
(threads) voidaan yhtäaikaisesti ottaa. Mitä enemmän DC-koneita on 
skannauksessa mukana, sitä enemmän säikeitä vaaditaan optimaali-
seen suoritukseen.  

 
Kun halutaan saada selville, minkä koneiden verkkoyhteydet eivät ole 
kunnossa, voidaan valita ”Connect to computers that appear offline”. 
Skannauksesta saa lokitietoja halutessaan. Tällöin skannauksen suori-
tuskyky alenee huomattavasti. Testauksessa käytettiin sekä loki- että 
offline-skannausta. 
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  Kuva 5: Tietokoneiden haku toimialueesta. 

 
Tietokoneet voidaan valita manuaalisesti tai kuten esimerkissä (kuva 
5), AD:sta. Virtuaalisen AD:n tietokoneet on sijoitettu Tietokoneet-
organisaatioyksikköön. Kun asianmukainen organisaatioyksikkö on 
valittu, klikataan Add, jolloin valitut tietokoneet näkyvät Selected Ac-
counts -ikkunassa. Tästä saa myös vahvistuksen, kuten kuvassa 6 nä-
kyy.  

 

 
 

   Kuva 6: Valittujen koneiden vahvistus. 
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   Kuva 7: Skannattavat ominaisuudet. 

 
Scan properties -vaihtoehdolla (kuva 7) voidaan valita, mitä ominai-
suuksia itse asiassa skannataan. Nopein vaihtoehto ja samalla ”ke-
vyin” on ”From Active Directory”. Skannaus vahvistetaan kuvan 8 
mukaisesti. 

 

 
 

  Kuva 8: Skannauksen vahvistus.  
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   Kuva 9: Skannauksen tulos. 

 

Ping-komento, jota AD Janitor käyttää verkkoyhteyden testaukseen, ei 
luonnollisesti ole mennyt läpi virtuaaliympäristössä (kuva 9), koska 
vain DC-koneella on IP-osoite. Nähdäkseen työaseman nimen täytyisi 
rekisteröityä käyttäjäksi.  
 
Myös IP-osoitteen näkeminen ja työasemien enable- tai disable-
toiminnon käyttäminen vaativat rekisteröitymisen. Tuloslista näyttää 
tiedot mm. viimeisestä kirjautumisesta, käyttöjärjestelmästä ja siitä, 
onko työasema poistettu käytöstä. Erityisesti viimeiseksi mainittu on 
tärkeä tämän tutkimuksen kannalta.  

 
Testausympäristö ei anna vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

 
• kuinka nopeasti skannaaminen todellisuudessa tapahtuu 
• kuinka paljon se kuormittaa palvelinta 
• hidastaako se ratkaisevan paljon loppukäyttäjien verkkosovel-

luksia (mm. sähköposti, Internet, jaetut resurssit) 
 

Em. seikkojen vuoksi skannaus oikeassa tuotantoympäristössä, rajat-
taisiin aluksi muutamaan työasemaan. Lopullinen skannaus, johon 
kuuluu n. 50 työasemaa, tehtäisiin työajan ulkopuolella klo 16 jälkeen. 
Tällöin siitä on mahdollisimman vähän haittaa loppukäyttäjille.  
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Käyttäjät  Käyttäjät valitaan samalla tavalla kuin tietokoneetkin. Kuitenkin Scan 
properties -vaihtoehto antaa erilaiset vaihtoehdot skannaukseen. Näitä 
ovat mm. salasanojen vanheneminen/uusiminen, profiilipolku, sähkö-
posti ja edellisen kirjautumisen tiedot.  

 
 

 
 

  Kuva 10: Käyttäjien skannauksen tulos. 

 

Kun valitsee organisaatioyksikön sijasta koko toimialueen, saa myös 
järjestelmänvalvojan (administrator) tunnuksen ja käytöstä poistettu-
jen käyttäjätilien tiedot samaan tuloslistaan. DC-koneen saa mukaan 
vastaavasti tietokoneiden skannaukseen, kun valitsee koko toimialu-
een.  

 
Koko toimialueen skannaus olisi alkuvaiheessa järkevää, koska objek-
teja saattaa sijaita useissa, ehkä jopa täysin vääränlaisissa, organisaa-
tioyksikössä. Esim. tilien siirron yhteydessä tietokonetili saattaa jäädä 
vanhaan organisaatioyksikköön.  

 
Jotta testaustilanteessa saatiin jonkin verran tietoakin tuloslistaan, vir-
tuaalikäyttäjä Mikko Mallikas liitettiin Domain Admins -ryhmään 
(kuva 10). Näin hän pystyi kirjautumaan DC-koneelle ja hänen tieton-
sa näkyi Janitorin tuloksissa.  

 
AD Janitorin demoversio ei anna paljonkaan mahdollisuuksia skanna-
uksen hyödyntämiseen. Jos skannaus todentaisi useita vanhoja objek-
teja, niitä olisi vaikea tunnistaa, koska rekisteröimätön versio ei näytä 
niiden nimiä.  
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4.2 OldCmp 1.5.0 

 

4.2.1 Yleistä 
 

OldCmp on komentokehotteessa suoritettava työkalu. Se etsii vanhoja 
tietokoneita ja käyttäjiä AD:sta. Ohjelma voidaan asentaa Windows 
2000/2003/XP-koneille. 

  
Kyseessä on ilmainen työkalu. Kuten tyypillistä, mitään takuuta tällai-
selle työkalulle ei saa. Jos käyttäjä aiheuttaa vakavia ongelmia AD-
ympäristöönsä, tukea saa vain sähköpostin muodossa, jos silloinkaan.  

 
Ohjelman tekijä Joe Richards suosittelee ehdottomasti testaamaan 
työkalun turvallisessa ympäristössä. Vaikka ohjelma toimisikin moit-
teettomasti testatessa, se saattaa silti toimia odottamattomalla tavalla 
oikeassa tuotantoympäristössä. Näin siitäkin huolimatta, että ohjelmal-
le löytyy Richardsin arvion mukaan kymmeniä, ellei jopa satoja tu-
hansia tyytyväisiä käyttäjiä.  
 
Ohjelma saattaa toimia täydellisesti, puutteellisesti tai sitten se ei tee 
mitään AD:ssa.  Viimeisin ohjelmistoversio on ilmestynyt joulukuussa 
2004. (Joeware 2005) 
 
Joe Richards on kirjoittanut useita ohjelmia AD:n ylläpitämisen hel-
pottamiseksi. OldCmp:n lisäksi Richards on luonut mm. AdFind, 
AdMod ja FindExpAcc -ohjelmat. Sivustolla on laajat keskustelupals-
tat, joissa käsitellään Richardsin ohjelmia. Myös ohjelmien tekijä itse 
osallistuu keskusteluun. (Joeware 2005) 

 

4.2.2 Testaus  
  

Kun ohjelman yritti käynnistää pikakuvakkeesta, OldCmp vain välähti 
näytöllä. Komentokehotteesta se sen sijaan toimi, tosin virheilmoitus-
ten kera (kuva 11). Tämä sen vuoksi, koska en ollut ensikertalaisena 
määritellyt tarkempia parametreja.  
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  Kuva 11: OldCmp:n aloitusnäkymä. 

 

 

Peruskomentoina ohjelma tarjoaa seuraavat vaihtoehdot: 
 

• report 
• disable 
• delete 

 
Turvallisin vaihtoehto on report (kuva 12). Luonnollisesti tämä täytyy 
ajaa ensin, jotta tietää onko muille toimenpiteille (disable/delete) yli-
päätään tarvetta. Ohjelman help-toiminto (oldcmp /?) tarjoaa eri pa-
rametrien lisäksi myös hyödyllisiä esimerkkejä.  

 
Raportointi Ylläpitäjä voi määritellä, haluaako raporttiin objektin viimeisen kir-

jautumisajan (-llts) vai objektit, jotka eivät ole uusineet salasanaansa 
tiettynä aikana (-pwage <päiviä>). 

 
Kun toimialueen toimintataso (domain functional mode) on säädetty 
Windows 2003:lle, voidaan hakuparametrinä käyttää Last-Logon-
Timestampia (-llts). Oletusarvoisesti käytetään Pwd-Last-Set-
attribuuttia, joka toimii sekä 2000, että 2003 AD:ssa. (MSDN Library 
2006¹²) 
 

 
 
   Kuva 12: Raportin luominen OldCmp:llä. 
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Eri parametreilla voidaan määritellä, halutaanko hakuun mukaan esim. 
tietokonetilit, jotka ovat yli 90 päivää vanhoja, vai halutaanko kaikki 
tietokonetilit raporttiin. 

 
Raportti tallentuu ohjelman asennuskansioon automaattisesti. Ohjelma 
generoi myös tiedoston nimen automaattisesti, mutta uudelleenni-
meäminen on välttämättömyys. Testatessa tiedoston nimeksi tuli 
oldcmp.20051213-155504.htm. Raportti voidaan luoda myös csv- tai 
dhtml-muodossa, oldcmp –report –format  <csv/dhtml>. Esimerkki 
raportista löytyy liitteestä 1. 

 
 
Tietokonetilit Oldcmp –delete –age 0 –onlydisabled –unsafe komennolla käyttäjä 

näkee, mitä ohjelma tuhoaisi, jos sen ajaisi  –forreal-parametrilla. Ku-
ten kuvassa 13 näkee, tuhottavien koneiden kohdalla lukee Not For 
Real. Tällöin objektit eivät tuhoudu. 

 
-Unsafe-parametrilla (kuva 13) kaiken ikäiset käytöstä poistetut tieto-
konetilit tuhotaan rajattomasti. Vaikka ko. kriteerit täyttäviä objekteja 
olisi kymmeniä, ne tuhottaisiin kaikki. –Safety 20 -parametrilla päivi-
tys rajattaisiin 20 koneeseen. Raja on oletusarvoisesti määritelty 10 
koneeseen.  
 

 
 

  Kuva 13: Rajaton –unsafe -parametri. 
 

 
Kun halutaan tuhota oikeasti tilejä AD:sta, käytetään –forreal-
parametria. Esimerkissä käytettiin komentoa oldcmp –delete –age 
0 –onlydisabled -safety 2 –forreal. Kuten tuloste (kuva 14) ker-
too, kolmesta objektista kaksi täytti skannausehdot ja ne tuhottiin.  
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          Kuva 14: Esimerkki –forreal-parametrin toiminnasta. 

 
  

Komento oldcmp –disable –age 15 –safety 2 –forreal (kuva 15) suo-
rittaa disable-toiminnon tietokonetileille, joiden salasanan ikä on mi-
nimissään 15 päivää. Tilejä löytyi 8, joista safety-rajoitteen vuoksi 
päivitettiin 6 konetta.  
 

 
 

   Kuva 15: Tietokonetilien disable-tominto. 

 

 
Käyttäjätilit Users-parametrilla AD:n ylläpitäjä voi hallita käyttäjiä. Komennolla 

oldcmp –disable –users –age 15 –safety 5 (kuva 16) suoritetaan di-
sable-toiminto käyttäjille, joiden salasana on minimissään 15 päivää 
vanha ja rajataan päivitys viiteen käyttäjätiliin.  
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Kuva 16: Safety-parametri. 

 
   

Jos administrator-tilin yrittää poistaa käytöstä forreal-optiolla, ko. tu-
losteessa tilin kohdalla on ERROR-DISABLE-merkintä. Tämä johtuu 
siitä, että ohjelma ei salli administrator-tilin poistamista käytöstä eikä 
tuhoamista.  

 
Vain disable-toiminnolla pois käytöstä otetut käyttäjät voidaan pois-
taa. Tämä käy ilmi, kun yrittää poistaa kaikkia käyttäjätilejä (kuva 
17). Yksittäisiä käyttäjätilejä ei voi hakea (esim. nimellä) tai poistaa 
OldCmp:llä.  
 

 

 
 
           Kuva 17: Järjestelmän käyttäjätilejä ei voi poistaa.  
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4.3 Network Account Password Age 1.3.0 

 

4.3.1 Yleistä 
 

Network Account Password Age 1.3.0  (kuva 18) kertoo salasanojen 
iän niin tietokoneiden kuin käyttäjien osalta. Kyseessä on OldCmp:n 
tapaan tekstipohjainen ohjelma.  
 

 
 
  Kuva 18: NetPWAge 1.3.0 avausnäkymä. 
 
Ohjelma toimii NT/2000/XP/2003-ympäristöissä, tai niin ainakin la-
taussivustolla lupaillaan (OptimumX 2006). Tällaisen työkalun toimi-
vuudesta ei kuitenkaan ole mitään varmuutta, kun ottaa huomioon, et-
tä viimeisin ohjelmapäivitys on tehty vuonna 2000. Lisäksi Internetis-
tä löytyy vähän tietoa ko. ohjelmasta. Marty Listin vuonna 1999 jul-
kaiseman ohjelman elinkaari tuntuu jääneen lyhyeksi.   

4.3.2 Testaus 
  

Komennolla netpwage /users käyttäjä saa näytölle kaikkien toimialu-
een käyttäjien salasanojen iät. Tuloste (kuva 19) näyttää myös järjes-
telmän sisäiset (built-in) tilit Administrator, Guest sekä 
IUSR_FIRMANSERVERI, joka on anonyymin käyttäjän tili IIS:n (In-
ternet Information Services) käyttöön.  
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  Kuva 19: netpwage /users. 
 
Krbtgt on palvelutili, jota Key Distribution Center (KDC) käyttää 
Kerberos-autentikointiin. Krbtgt-kirjainyhdistelmä muodostuu sanois-
ta Kerberos (krb) ja Ticket Granting Ticket (tgt). Windows käyttää 
Kerberos-protokollaa tietokoneiden autentikointiin. Krbtgt-tiliä ei voi 
ottaa käyttöön enable-toiminnolla. (Microsoft Technet Security 2006) 

 
Netpwage /machines (kuva 20) tulostaa työasemat. Jos haluaa tarkas-
tella jotain muuta puun toimialuetta, voidaan käyttää /<domain>-
parametria. NetPWAge jättää oletusarvoisesti DC-koneen pois lista-
uksesta. /Showdc-parametri tulostaa myös DC:n. 
 
Tietokoneet firma003 ja firma006 ovat tulosteen mukaan (kuva 20) 
autentikoineet itsensä. Koneita ei kuitenkaan ole olemassa, eikä virtu-
aalista tietokonetta (firmanserveri) ole käynnistetty muutamaan viik-
koon. Salasanojen iästä ei siten saa varmuutta ainakaan virtuaaliympä-
ristössä. Oikeassa tuotantoympäristössä tuloksiin ei voisi suoraan luot-
taa, vaan täytyisi käyttää muita työkaluja.  
 
Voidaan olettaa, että jos oikeat työasemat eivät ole kuukausiin auten-
tikoineet itseään DC-koneen kanssa, kyseiset koneet eivät ole käytössä 
toimialueella.  
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Kuva 20: Tietokonetilien iät. 

 

4.4 Vertailu ja päätös  
 

Vertailussa ohjelmat täyttivät niille asetetut vaatimukset. Niiden pää-
asiallinen tarkoitus on edesauttaa AD:n ylläpitäjää löytämään vanhat 
käyttäjä- ja tietokoneobjektit. Testattavista ohjelmista ainoastaan 
NetPWAge ei sallinut objektien disabloimista tai poistamista. OldCmp 
ja AD Janitor sallivat ko. toimenpiteet.  

 
Tekstipohjaiset ohjelmat OldCmp ja NetPWAge ovat ilmaisia, kun 
taas GUI:n omaava AD Janitor on kallis. Se sopineekin parhaiten 
huomattavasti suurempiin ympäristöihin, joissa vanhat objektit aiheut-
taisivat enemmän ongelmia. AD Janitor olisi kuitenkin selvästi moni-
puolisin testatuista ohjelmista. Demoversio ikävä kyllä jätti pois olen-
naisimmat tiedot, eli objektien nimet. Tämän vuoksi AD Janitoria ei 
valittu ajettavaksi oikealla palvelimella.  

 
NetPWAge toimi samaan tapaan kuin OldCmp:kin, teki juuri sen, 
minkä pitikin. Erot syntyivät siinä, että OldCmp oli huomattavasti uu-
dempi ohjelma ja sisälsi enemmän toimintoja. NetPWAge ilmoittaa 
ainoastaan objektien nimet ja salasanat.  
 
Toisaalta juuri tämä tekee NetPWAge:sta turvallisimman työkalun 
vertailussa muihin. Ylläpitäjällä ei ole mahdollista komennoilla se-
koittaa AD:ta ja tuotantoympäristöä. Sen sijaan on täysin toinen asia, 
miten ohjelma toimisi oikealla palvelimella. Aiheuttaisiko se ristiriito-
ja jo asennettujen järjestelmien kanssa? Työkalun ikä (v.2000) ja päi-
vitysten puute saattaisivat edesauttaa ongelmien ilmaantumista. Tä-
män vuoksi lopullinen valinta ei kohdistunut tähän työkaluun.  
 
OldCmp valittiin asennettavaksi asiakkaan palvelimelle. Tähän saatiin 
suostumus sekä Neuvoksen toimitusjohtajalta että asiakasyrityksen 
kehitysjohtajalta.  



                                                                                                                                       36 
____________________________________________________________________________ 

4.5 Ohjelman asennus ja ajaminen asiakkaan palvelimella 
 
Asennus  OldCmp asennettiin asiakkaan palvelimelle työajan päättyessä. Mah-

dollisten ongelmien vuoksi ohjelmaa ei kannattanut asentaa ja ajaa 
täysin työajan ulkopuolella. Oli hyvä varmistaa, että joku on paikalla 
asiakasyrityksessä.  
 
Ohjelman asennus ei vaatinut uudelleenkäynnistystä ja se oli hyvin 
nopeasti suoritettu. Ennen ohjelman ajamista tarkistin, että Veritas 
Backup Exec oli ottanut nauhalle kaikki varmuuskopiot kriittisistä jär-
jestelmistä. 
  
Ajattelin etukäteen, että ohjelman ajaminen saattaisi kuormittaa palve-
linta ja verkkoa vaikuttaen myös loppukäyttäjien työskentelyyn. Tie-
sin, että virtuaaliympäristössä ohjelma skannasi AD:n läpi sekunnissa, 
mutta oikeassa AD:ssa skannaus saattaisi kestää kauemmin.  
 

Raportin luonti Vastoin ennakko-odotuksia, ohjelma loi raportin yhtä nopeasti kuin 
virtuaaliympäristössäkin. Tämä johtui objektien vähäisestä määrästä 
(käyttäjä- ja tietokonetilejä n. 100). AD:n käyttämällä nopealla LDAP-
hakemistokyselyllä saadaan tulokset hyvin nopeasti. Haku olisi ollut 
hitaampi, jos asiakkaalla olisi ollut satoja tuhansia objekteja. Periaat-
teessa AD 2000 -toimialueessa voisi olla jopa miljoonia objekteja 
(Spealman: 15).  

 
Työasemat Ajoin raportti-option komennolla oldcmp –report –age 0, joka skan-

naa kaikki työasemat. Tämä kesti noin sekunnin ja raportissa näkyivät 
kaikki työasemat, sekä pöytä- että kannettavat koneet. Yksi työasema 
oli raportin mukaan poistettu käytöstä disable-toiminnolla, mikä piti 
paikkansa.  

 
Ohjelma näytti runsaasti koneita myös parametrilla –age 30, joka 
näyttää koneet, jotka ovat vaihtaneet salasanansa yli kuukausi sitten. 
Raportissa näkyi koneita, jotka AD:ssa oli merkitty varastossa olevik-
si. Kannettavia koneita näkyi myös, koska ne luonnollisesti ovat pal-
jon liikenteessä, eivätkä tarvitse välttämättä usein verkkoresursseja. 
Näin ollen ne eivät myöskään autentikoi itseään usein AD:n kanssa. 

 
Ainoastaan yksi epäselvä seikka ilmeni raportissa. Eräs pöytäkone ei 
ollut vaihtanut salasanaansa 47 päivään. Kuitenkin kone oli hallitta-
vissa AD:ssa ja vastasi pingiin.  
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Käyttäjät Käyttäjät skannasin parametrilla –age 30 –users. Toiminto oli yhtä 
nopea kuin tietokoneiden skannaus, ja näytti niin käytöstä poistetut, 
kuin käytössä olevat käyttäjät. Ne sijaitsivat AD:ssa eri organisaatio-
yksiköissä.  
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5 Windows 2003 komentoja 
 
Tässä tutkimuksessa käytettiin Windows 2000 -käyttöjärjestelmää 
(W2K), jotta se vastaisi oikeata tuotantoympäristöä. Kehittyneempi 
käyttöjärjestelmä, Windows Server 2003 (W2K3) , tarjoaa huomatta-
vasti enemmän hyödyllisiä työkaluja palvelimen ylläpitoon.  
 
Seuraavassa esitellään komentoja käytettäväksi W2K3-ympäristössä. 
Kappale keskittyy komentoihin, joista on hyötyä etsittäessä vanhoja 
objekteja AD:ssa. Esimerkeissä käytetään testiympäristön objekteja. 
Komentojen testaamista varten luotiin oma virtuaalinen ympäristö, jo-
hon asennettiin Windows Server 2003 ja AD. Testiympäristössä toi-
mimattomat komennot löytyvät liitteestä 3. 
 
Tässä esitetyt komennot eivät korvaa aikaisemmin esiteltyjä ohjelmia. 
Näillä komentotyökaluilla ei voi luoda graafista raporttia (kuten esim. 
OldCmp:llä). Yksittäisiin käyttäjä- ja tietokonetilien löytämiseen ja 
muokkaamiseen komennot sen sijaan ovat hyödyllisiä.  
 

5.1 Dsget 
 
   

Dsget-komennolla saadaan tietoa mm. objektien jäsenyyksistä ja levy-
tilan rajoituksista. Tämän tutkimuksen kannalta olennaisimmat dsget-
parametrit, jotka liittyvät käyttäjä- ja tietokoneobjekteihin, ovat -user 
ja -computer.  

 
Dsget computer -komennolla voi etsiä tietoja yhdestä tai useammasta 
koneesta.  Tällaisia tietoja ovat mm. tietokoneen kuvaus (-desc), si-
jainti (-loc) ja jäsenyystiedot (-memberof).  
 
Seuraava komento antaa tietoja kyseisen tietokonetilin (firma001) sta-
tuksesta: 
 
Dsget computer cn=firma001, ou=Tietokoneet, 
dc=ekadomain,dc=fi –disabled  

 
 Jos arvoksi saadaan “yes”, tili on poistettu käytöstä, jos taas “no”, 
niin tili on käytössä. Lisää optioita saa näkyviin komennolla /?.  
(TechCenter 2005¹) 
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5.2 Dsmod 
 
Dsmod-komennolla voidaan muokata AD:n objekteja, tietokone- ja 
käyttäjätilien lisäksi mm. organisaatioyksiköitä, ryhmiä ja DC-
koneita. Komento tukee vain osaa yleisimmistä attribuuteista. Esimer-
kissä  työasemat firma002 ja firma003 poistetaan käytöstä: 
 
dsmod computer cn=firma002, ou=Tietokoneet, 
dc=ekadomain,dc=fi cn=firma003,ou=Tietokoneet, 
dc=ekadomain,dc=fi –disabled yes  
 
Jos ko. koneet halutaan ottaa käyttöön, käytettäisiin parametria –
disabled no. 
 
Dsmod user -komennolla voidaan muokata objektin attribuutteja, ku-
ten yhteystietoja ja salasanoja. Esimerkiksi käyttäjätilin käyttöönotta-
minen tapahtuisi seuraavasti: 
 
dsmod user ”cn=Mikko Mallikas,ou=Käyttäjät, 
dc=ekadomain,dc=fi” –disabled yes 
 
Kuten tietokonetileissäkin, myös käyttäjätileissä täytyy määritellä jo-
kainen muokattava DN (Distinguished Name) erikseen, kun haluaa 
muokata useita objekteja. DN muodostuu esimerkeissä seuraavista: 
 

• CN (Common Name) 
• OU (Organizational Unit) 
• DC (Domain Component) 

 
 

Muita attribuuttityyppejä voisivat olla esim. C (Country, maa), 
STREET (katu) tai UID (User ID, käyttäjätunniste). (TechCenter 
2005², MSDN Library 2005³) 

5.3 Dsrm 
 
Dsrm on toinen työkalu, jolla voi muokata AD-objekteja. Sillä voi-
daan tuhota esim. käyttäjiä ja organisaatioyksiköitä. Seuraavalla ko-
mennolla tuhottaisiin Työasemat-organisaatioyksikkö ja sen sisältämät 
objektit: (TechCenter 2005³) 

 
dsrm –subtree –noprompt –c ou=Työasemat,dc=ekadomain,dc=fi 
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5.4 Dsquery  
 
Dsquery-komennolla haetaan dsget:n tapaan tietoja objekteista. Win-
dows-koneet autentikoivat itsensä AD:n kanssa, ja niillä pitää olla sa-
ma salasana. Salasana uusitaan automaattisesti 30 päivän välein 
(Technet 2005³). Seuraavalla komennolla saadaan selville tietokoneet, 
jotka eivät ole vaihtaneet salasanaansa vähintään 35 päivään (Tech-
Center 20054). –User-parametrilla voi etsiä vastaavasti käyttäjiä. 
 
dsquery computer domainroot -stalepwd 35  

 
Em. komentoja voidaan yhdistellä esim. seuraavasti:  
 

• dsget:lla löydetään vanhat objektit ja ne poistetaan käytöstä 
dsmod:lla 

• dsget ensin ja sen jälkeen dsrm:lla tuhotaan objektit 
 
Microsoftin komentotyökalujen ei ainakaan periaatteessa pitäisi aihe-
uttaa ongelmia. Kuten muihinkin työkaluihin, ds-komentoihin (erityi-
sesti dsmod ja dsrm) pätee se, että ylläpitäjä toimii omalla vastuullaan. 
 

5.5 Support Tools ja Resource Kit 
 
Microsoftin palvelinkäyttöjärjestelmien asennus-CD:ltä löytyy tuki-
työkaluja (Support Tools), joita voi halutessaan asentaa palvelimelle. 
Kyseiset työkalut eivät asennu automaattisesti. Ylläpitäjä voi niiden 
avulla paremmin ratkaista Windows-verkkoihin liittyviä ongelmia.  
 
Resource Kit puolestaan on niin ikään kokoelma työkaluja, mutta ne 
eivät tule asennuspaketin mukana. Näiden työkalujen avulla ylläpitäjä 
selvittää käyttöjärjestelmä-, AD-, verkkoyhteys-, tai tietoturvaan liit-
tyviä ongelmia (Dowload Center 2003). Resource Kit -työkaluja on 
todella runsaasti, enkä ajan puitteissa ehtinyt perehtymään niihin kaik-
kiin. 

 
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin vanhojen objektien löytämistä ja pois-
tamista. Resource Kit ja Support Tools eivät pystyneet tarjoamaan tä-
hän tarkoitukseen sopivia työkaluja (Knowledge Base 2005).  Win-
dows Server 2003 SP1:n Support Tools:n kävin läpi tarkasti, tutkien 
käytettävyyttä juuri tähän tutkimukseen. 
 
.  
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6 Tavoitteiden toteutuminen 
 
   

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia työkaluja on saata-
villa vanhojen objektien etsimiseen ja poistamiseen AD:ssa ja toisaal-
ta, onko ylipäätään yhtään hyvää työkalua tarjolla tähän tarkoitukseen. 
Vaihtoehtoja ei ole tällä hetkellä monta.  
 
Vastaus tutkimusongelmaan on, että hyviä työkaluja objektien löytä-
miseen on olemassa. OldCmp ja NetPWAge toimivat hyvin tässä tar-
koituksessa. Työkalun hyvyys määritellään kuitenkin aina ympäristö-
kohtaisesti. Jokainen AD on oma kokonaisuutensa. Ei voida taata, että 
yhdellä palvelimella menestyksekkäästi ajettu ohjelma toimii vastaa-
valla tavalla toisen asiakkaan palvelimella.  
 
Objektien poistamiseen tutkimus ei anna tyhjentävää vastausta. Testa-
tessa poisto onnistui ongelmitta niin W2K:lla testatuilla ohjelmilla 
kuin W2K3:n komentotyökaluillakin. Oikea ympäristö on kuitenkin 
asia erikseen. 
 
Kun ohjelmallisesti poistetaan tietyt parametrit omaavat objektit, ris-
kinä on, että pienen konfiguraatio- tai ohjelmavirheen vuoksi tuhou-
tuukin haluttua suurempi määrä objekteja 
 
Tavoite oli myös selvittää, mitä komentoja W2K3-ympäristössä voi-
daan käyttää objektien löytämiseen ja poistamiseen.  Tämä tavoite 
täyttyi. Useita ds-komentoja voidaan W2K3:ssa käyttää ilman lisä-
asennuksia.  
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7 Pohdintaa 
 
Voidaan kysyä, tarvitaanko tässä tutkimuksessa mukana olevia ohjel-
mia. Pienissä tuotantoympäristöissä tarve ei ole suuri. Kuitenkin täl-
laiset työkalut tarjoavat nopeasti lisätietoja objekteista. Olennaisia tie-
toja ovat mm. tietokoneiden käyttöjärjestelmät ja käyttäjien salasano-
jen uusimistiheys.  
 
Pienen yrityksen ei ole välttämättä järkevää sijoittaa maksulliseen 
työkaluun, kuten AD Janitor. Se, kuten muutkin vastaavat työkalut, 
tarjoavat ylläpitäjille nopeasti lisätietoja objekteista. Pienessä ympä-
ristössä siihen riittävät kuitenkin ilmaisohjelmat OldCmp tai Net-
PWAge.  
 
Kaiken perusta on huolellinen dokumentaatio ja sen ylläpitäminen. 
Vanhoja objekteja ei keräänny AD:hen, jos ne poistetaan tietyn ajan 
kuluessa. Aina ei ole kuitenkaan helppoa määritellä lopullista poisto-
päivämäärää. Työntekijät saattavat palata takaisin yritykseen ja tällöin 
olisi kätevää, jos he saisivat vanhat sähköpostinsa ja muut datansa 
käyttöönsä. Dataa ei voi kuitenkaan kerätä loputtomiin. Taloudelliset 
seikat ja (mahdollisesti turhan) datan säilytykseen liittyvät seikat aset-
tavat tietyt rajat. 
 
Isommassa ympäristössä maksulliset työkalut tulisivat kyseeseen. Yl-
läpidettävänä saattaa olla tuhansia objekteja ja tällöin AD:hen jää hel-
pommin vanhoja objekteja. Globaaleissa suuryrityksissä, joissa saattaa 
olla satoja tuhansia objekteja, maksulliset työkalut ovat välttämättö-
myys.  
 
Kaiken kaikkiaan, mitä ohjelmia tai komentoja ylläpitäjä käyttääkin, 
hänen tulee arvioida huolellisesti, mitä hyötyä toimenpiteestä käytän-
nössä on ja mitä riskejä siihen sisältyy.  
 
Tulevaisuudessa,  kun tietojärjestelmät ovat keskenään yhä enemmän 
yhteensopivia ja mahdollisesti AD-integroituja, tässä tutkimuksessa 
mainittuja työkaluja voitaisiin käyttää myös muiden järjestelmien ob-
jektien hallintaan.  
 
OldCmp:n luojan Joe Richardsin lukuisat AD-työkalut olisivat jatko-
tutkimuksen aihe, kuten myös vanhentuneiden objektien taloudellisten 
vaikutusten selvitys. 
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9 Sanastoa 
 
 
autentikoida Käyttäjä tai tietokone todentaa itsensä DC-koneelle. 
 
disable-toiminto Objekti poistetaan käytöstä AD:ssa valitsemalla ”Di-

sable” tai suorittamalla tietty komento. Ei poista ob-
jektia. 

 
enable-toiminto Käytöstä poistettu objekti otetaan käyttöön AD:ssa 

valitsemalla ”Enable” tai suorittamalla tietty komen-
to. 

 
konsoli Hallintanäkymä, esim. AD Users and Computers. 
 
LDAP Lightweight Directory  Access Protocol. AD:n käyt-

tämä hakemistotietojen kyselyprotokolla. 
 
MMC Microsoft Management Console. Työkalu, jonka 

laajennuksilla (snap-in) voi hallita mm. paikallisen- 
tai etäkoneen palveluita ja käyttäjäryhmiä.  

 
organisaatioyksikkö Eng. organizational unit, ou. AD:n objekti, johon 

voidaan luoda mm. käyttäjä- tai tietokonetilejä tai 
toisia käyttäjätilejä. Ou:hun voidaan luoda ryhmä-
käytäntöjä. 

 
replikointi DC-kone, jossa AD:hen tehdään muutoksia, toistaa 

eli replikoi muuttuneet tiedot toisille DC-koneille. 
 
ryhmäkäytäntö Eng. group policy. AD:ssa voidaan luoda käyttäjä- 

tai tietokonetasolla ryhmäkäytäntöjä ja sallia tai ra-
joittaa tiettyjä Windowsin toimintoja.  

 
X.500 CCITT:n (Comite Consultatif Internationale de Tele-

graphie et Telephonie) osoitehakemistostandardi.  
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10 Liitteet 
 
 

LIITE 1 
 
OLD CMP RAPORTTI 
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Lisäksi raportissa näkyvät salasanan vanhenemispäivämäärä, käyttöjärjestelmä ja sen versio-
numero, Service Packit sekä käyttäjätilin hallinta (esim. käytöstä poistetulla tilillä MBR DI-
SABLED PWD_NOT_REQD). 
 



                                                                                                                                       48 
____________________________________________________________________________ 

LIITE 2 
 
 ACTIVE DIRECTORY JANITOR 2.0 ASENNUS 
 
 
Asennus ei onnistunut suoraan, asennuspaketti ei suostunut avautumaan. Virtual PC:lle asen-
tamani Windows 2000 ei sisältänyt Service Packeja. Jouduin lataamaan SP4:n Internetistä, 
joka vei oman aikansa.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       49 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                       50 
____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       51 
____________________________________________________________________________ 

Asennus eteni normaalisti. Kun ohjelman yritti käynnistää, mitään ei 
tapahtunut. Toisella yrityskerralla sain oheisen mscoree.dll-
virheilmoituksen: 

 
 

 
 
 

Etsittyäni ratkaisua Internetistä, ilmeni, että palvelimella täytyy olla 
.NET Framework asennettuna  
 
Päivityksen asennus edellytti kuitenkin uusinta versiota päivitysoh-
jelmasta (Microsoft Windows Installer 3.1). Tämä puolestaan vaati 
virtuaali-PC:n uudelleenkäynnistyksen.  
 
Kun sain .NET Framework 1.1:n asennettua, ohjelma käynnistyi ja 
ehdotti uutta päivitysversiota 2.0.2.3, jonka asensin.   
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LIITE 3 
 
VIRTUAALIYMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMATTOMAT WINDOWS 2003 -KOMENNOT 
 
 
 
 
Dsget Objektien ominaisuuksista (properties) ei näe tietoja salasanojen iästä 

tai siitä, milloin viimeksi on kirjauduttu sisään. Kuitenkin objektien 
kuvauksissa (description) saattaa olla tietoa objektin voimassaoloajas-
ta, esim. poistopäivämäärän muodossa. Tällaisessa tapauksessa seu-
raava komento olisi hyödyllinen: 
 
dsget computer cn=firma001,ou=Tietokoneet,dc=ekadomain,dc=fi 
–desc 
 
Haku tulostaa kuvauksen kyseisestä objektista ja myös tietoa voimas-
saoloajasta, jos se on kuvaukseen konfiguroitu.  
 
Dsget user -komennolla voidaan käyttää –disabled ja –desc-
parametreja, kuten dsget computer -komennollakin. Esimerkki:  
 
dsget user ”cn=Mikko Mallikas,ou=Käyttäjät, dc=ekadomain, 
dc=fi” –desc.  
 
Dsget computer ja user eivät kuitenkaan toimineet testiympäristössä, 
jossa ei ollut oikeita objekteja. Syynä saattoi olla myös syntaksivirhe. 

 
 
Dsquery Virtuaalisessa testiympäristössä tämä komento ei toiminut, koska toi-

mialueen tyyppi ei tukenut sitä. 
 
 Seuraava komento tulostaa kaikkien niiden käyttäjien DN-arvot, jotka 

eivät ole kirjautuneet domainiin vähintään kolmeen viikkoon. 
 
dsquery user domainroot –inactive 3  
 
Kyseinen komento hakee käyttäjiä sillä hetkellä käytössä olevalta toi-
mialueelta. Käyttämällä user:in sijasta computers:ia saadaan vastaa-
vasti käyttämättömät tietokonetilit selville. Jos halutaan etsiä myös 
muilta toimialueilta, domainroot-parametri korvattaisiin global cata-
log -parametrilla.  
 
Dsget:n tapaan käytöstä poistettujen objektien hakeminen onnistuu –
disabled-parametrilla.  
 

 
 


