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 Actualizări

 WSUS

 WSUS – how it works

 Arhitectura WSUS 

 Configurare client

Cuprins
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 Windows Update 

 Folosit doar pentru actualizarea sistemului de operare

 http://update.microsoft.com/windowsupdate

 Microsoft Update

 http://update.microsoft.com/microsoftupdate

 Patches 

Windows

 Office

 Exchange

 şi multe altele

 Aceeaşi structură

 Diagnosticare similară

De unde se fac actualizările

http://update.microsoft.com/microsoftupdate
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 Pentru Windows XP actualizările MU trebuie realizate de 
utilizator

Microsoft Update este opţional
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 Mult mai uşor de administrat

 Se poate dezinstala orice actualizare 

Dezactivarea actualizărilor



Controlul WU

 Descărcarea şi instalarea automată

 Doar descărcarea automată

 Notificarea atunci când există noi actualizări

 Fără actualizări
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How updates work

R1

SW

Internet

Microsoft Update server
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 Fiecare client descarcă actualizările separat

 Folosirea neeficientă de bandă

 Nu se pot selecta tipurile de actualizări

 Acceptarea de actualizări pentru fiecare client

Probleme
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WSUS – how updates work

R1

SW

Internet

Microsoft Update server

WSUS



WSUS

 Aplicaţie independentă ce poate fi instalată pe un server 
local

 Descarcarea locală de actualizări

 Controlarea centralizată a tipurilor de actualizări

 Aprobare din partea administratorului

 Separarea clienţilor în grupuri
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WSUS: How it Works

•Administratorul decide ce actualizări vor fi descărcate

< Back Finish Cancel

Windows Update ServicesWindows Update Services

•Serverul descarcă actualizările•Clienţi se pot înregistra la server•Administratorul grupează clienţii•Administratorul aprobă actualizările•Clientul instalează actualizările aprobate de către administrator

< Back Finish Cancel

Windows Update ServicesWindows Update Services

Microsoft Update Server WSUS

Calculatoare clienţi 
Grup 1

Servere Grup 2Administrator WSUS
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Internet



 Configurarea grupurilor

 Client-side 

 Server-side 

 Administrator control

 Poate scana calculatoarele pentru actualizări

 Aproba actualizările ce vor fi instalate

 Poate forţa o dată limită la care actualizările trebuie 
efectuate

 Actualizări separate pentru grupuri separate

 Configurează intervalul de verificare pentru client 

 Configureză comportamentul pentru instalare

 Configureză portul pe care ascultă serverul

Configurare WSUS
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 WSUS se sincronizează automat cu Microsoft Update

 Clientul trebuie configurat să folosească serverul de 
WSUS

WSUS: Servicii

Aplicaţii suportate Windows 

Update

Microsoft 

Update

Windows (2000 SP3+, XP+, WS2003) √ √

Office (XP & 2003) √

SQL Server 2000, MSDE 2000 √

Exchange 2003 √

Additional products over time √
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Tipuri de actualizări Descriere

Critical updates Actualizări pentru bug-uri non-securitate critice.

Definition updates Actualizări pentru definiţii de viruşi.

Drivers Actualizări pentru componente software ce pot recunoşte hardware 

nou.

Feature packs Noi îmbunătăţiri ale unui produs software, de obicei incluse in 

următoarea versiune.

Security updates Actualizări ce adresează probleme de securitate din diferite aplicaţii.

Service packs Pachet pentru actualizări ce cuprinde toate tipurile de actualizări 

prezentate mai sus.

Tools Noi unelte puse la dispoziţia utilizatorului.

Update rollups Pachet pentru actualizări specifice unui anumit produs, ex. Microsoft 

Office. 

Updates Actualizări generice ce adresează probleme non-critice sau care nu 

au un impact foarte mare asupra aplicaţiei.

Clasificarea tipurilor de actualizări
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Arhitectură WSUS – un singur server

Windows Update Server

WSUS Server

Client Server

Internet
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Arhitectură WSUS – servere independente

Windows Update Server

WSUS Servers

Client Server

Internet
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Arhitectură WSUS – servere sincronizate

Windows Update Server

WSUS Secondary

Servers

Client Server

Internet

WSUS Central Server
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Arhitectură WSUS – server offline

WSUS Server

Client Server
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 Activarea actualizărilor automate prin intermediul “Local 
Group Policy”

 Configurarea serverului de WSUS

 Configurarea diferitelor politicii legate de modul în care se 
realizează actualizarea

 Configurarea grupului din care face parte clientul

Configurarea clientului
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Overview

Actualizări

WSUS – how it 
works

Arhitectura

Configurare 
client

Windows 
Server Update 

Services


