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Windows Server 2003 R2: Serviços de Rede (DNS, 

DHCP, WINS) 

 

 

 

O Windows Server 2003 R2 conta com os serviços de rede necessários para a implantação 

de uma rede baseada em TCP/IP facilmente gerenciada. 
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DNS 

DNS é a abreviação de Domain Name System (ou Sistema de Nomes de Domínios), um 

sistema de nomes de computadores e redes que é organizado de forma hierárquica. Estes 

nomes são utilizados em redes TCP/IP, como na Internet, para localizar computadores e 

serviços por meio de nomes amigáveis para o usuário. Quando um usuário insere um nome 

DNS em um aplicativo, os serviços DNS podem resolver o nomes para outra informação 

associada ao nome, como um endereço IP. 

 

 

 

O Windows Server 2003 R2 conta com os mais recentes recursos do sistema DNS, como 

encaminhadores condicionais, zonas de stub e granularidade na segurança e DNSSEC, para 

a estruturação dos nomes de uma rede. O Active Directory, serviço de diretórios nativo do 

Windows Server, confia no serviço DNS para sua representação e o produto conta com uma 

interface de gerenciamento intuitiva e amigável para o gerenciamento de nomes DNS. 

Saiba mais 

acessando http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pt-

br/library/ServerHelp/66add8fa-0348-4cc4-94d1-6d6812729088.mspx. 

 

WINS 

O serviço WINS (Windows Internet Naming System, ou Serviço de cadastramento na 

Internet do Windows) oferece um banco de dados distribuído para registrar e consultar 

mapeamentos dinâmicos de nomes NetBIOS para computadores e grupos usados na rede. 

O WINS mapeia nomes NetBIOS para endereços IP e foi desenvolvido para solucionar os 

problemas que aparecem na resolução de nome NetBIOS em ambientes roteados. O WINS 

é a melhor opção para resolução de nome NetBIOS em redes roteadas que utilizam 

NetBIOS sobre TCP/IP. 

O Windows Server 2003 R2 conta com os mais recentes recursos do sistema WINS e uma 

ferramenta de gerenciamento intuitiva e amigável para gerenciamento dos nomes NetBIOS. 

Saiba mais 

acessando http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pt-

br/library/ServerHelp/b4d659f0-becb-4965-848a-5db94df7698f.mspx?mfr=true. 

DHCP 

O protocolo DHCP (protocolo de configuração dinâmica de hosts) é um padrão IP que 

simplifica o gerenciamento da configuração IP do host. O padrão DHCP prepara o uso de 

servidores DHCP como uma forma de gerenciar a alocação dinâmica de endereços IP e 

outros detalhes de configuração relacionados para os clientes com DHCP da rede. 

Todos os computadores de uma rede TCP/IP devem ter um endereço IP exclusivo. O 

endereço IP (junto com a máscara de sub-rede relacionada) identifica o computador host e 
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a sub-rede à qual ele está anexado. Quando você move um computador para uma sub-

rede diferente, o endereço IP deve ser alterado. O DHCP permite que você atribua 

dinamicamente um endereço IP a um cliente a partir de um banco de dados de endereço IP 

de servidor DHCP na rede local: 

 

Em redes baseadas em TCP/IP, o DHCP reduz a complexidade e a quantidade de trabalho 

administrativo envolvido na reconfiguração dos computadores. 

A família Microsoft® Windows Server 2003 R2 fornece um serviço DHCP compatível com 

RFC que você pode usar para gerenciar a configuração de cliente IP e automatizar a 

atribuição de endereços IP na rede. 

Saiba mais 

acessando http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pt-

br/library/ServerHelp/599241a4-4374-4a98-af9b-c38f766fbfbe.mspx. 

 

 

Windows Server 2003 R2: Active Directory 

 

 

 

O Active Directory® é um serviço de diretório que armazena informações sobre objetos em 

rede. Estes objetos incluem recursos compartilhados como servidores, arquivos, 

impressoras e contas de usuário e de computador da rede. 

A segurança é integrada ao Active Directory através da autenticação de logon e controle de 

acesso a objetos no diretório. Com um único logon na rede, os administradores podem 

gerenciar a organização e os dados de diretório em suas redes e os usuários de rede 

autorizados podem acessar recursos em qualquer lugar da rede. A administração com base 

em diretivas facilita o gerenciamento até mesmo das redes mais complexas. 

O Active Directory no Windows Server 2003 também inclui: 

• Um conjunto de regras, o esquema, que define as classes de objetos e atributos contidos 

no diretório, as restrições e os limites das ocorrências desses objetos e o formato de seus 

nomes. 

• Um catálogo global que contém informações sobre cada objeto no diretório. Permite aos 

usuários e administradores encontrarem informações de diretório independentemente de 

qual domínio do diretório realmente contenha os dados. 
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• Um mecanismo de consulta e índice para que os objetos e suas propriedades possam ser 

publicados e encontrados por usuários ou aplicativos da rede. 

• Um serviço de replicação que distribui dados de diretório em uma rede. Todos os 

controladores de domínio em um domínio participam da replicação e contêm uma cópia 

completa de todas as informações de diretório referentes a seu respectivo domínio. 

Qualquer alteração nos dados de diretório é replicada para todos os controladores de 

domínio no domínio. 

• Suporte para software cliente do Active Directory, que disponibiliza vários recursos do 

Microsoft® Windows® 2000 Professional ou do Windows XP Professional para 

computadores que executem Windows 95, Windows 98 e Windows NT® Server 4.0. Para os 

computadores cliente que não estiverem executando o software cliente do Active Directory, 

o diretório será exibido somente como um diretório do Windows NT. 

 


