
 

 

 

SC  

Kérdés Mely Windows Server 2008 R2 kiadásra jellemzőek a következők: Maximum 

32GB RAM és 4 CPU foglalatot, valamint 250 RRAS, 50 IAS és 250 RDS-GW 

licenszet nyújt? 

Kép  

Válasz Web HIBAS 

Válasz Standard HELYES 

Válasz Enterprise HIBAS 

Válasz Datacenter HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyek a Windows Server 2008 R2 tiszta telepítésének (Clean Install) 

legfontosabb lépései? 

Kép  

Válasz kiadás választás, licenszfeltételek elfogadása, lemez megadása, 

felhasználó, számítógépnév és jelszó megadása, termékkulcs 

megadása, dátum és idő jellemzők megadása, hálózati kapcsolat 

helyének beállítása 

HIBAS 

Válasz kiadás választás, licenszfeltételek elfogadása, lemez megadása, 

rendszergazda jelszó megadása, termékkulcs megadása, hálózati 

kapcsolat helyének beállítása 

HIBAS 

Válasz kiadás választás, licenszfeltételek elfogadása, lemez megadása, 

rendszergazda jelszó megadása 
HELYES 

Válasz kiadás választás, licenszfeltételek elfogadása, lemez megadása, 

felhasználó, számítógépnév és jelszó megadása, dátum és idő 

jellemzők megadása, hálózati kapcsolat helyének beállítása 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a paravirtualizáció? 

Kép  

Válasz A rendszer transzformálja a problémás utasításokat, a nem 

problémásokat pedig közvetlenül végrehajtja. 
HIBAS 

Válasz A virtuális gépen futó operációs rendszer olyan módosításán alapul, 

hogy a problémás utasításokat tartalmazó függvényhívások helyett 

eleve módosított függvényeket hív meg. 

HELYES 

Válasz A processzor támogatja a virtualizációt, megoldást adva a problémás 

utasítások és azok következményeinek kezelésére. 
HIBAS 

Válasz Az operációs rendszer támogatja a virtualizációt, megoldást adva a 

problémás utasítások és azok következményeinek kezelésére. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik nem a virtualizáció előnye? 

Kép  

Válasz Az erőforrások jobb kihasználása miatt költséget lehet megtakarítani. HIBAS 



Válasz A fizikai szerver meghibásodása képes lehet egyszerre több virtuális 

gépen futó szolgáltatást is megbénítani. 
HELYES 

Válasz A virtuális szerverek függetlenek a hardverektől, így akár egy 

katasztrófa esetén történő helyreállítás is nagyon rövid idő alatt 

véghezvihető. 

HIBAS 

Válasz Nőhet a rendelkezésre állás, ugyanis a virtuális gépeket mozgatni lehet 

a fizikai szerverek között, így a karbantartás során leállított fizikai 

gépen futó virtuális szervereket nem kell leállítani. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés A VirtualBox melyik hálózati elérésével lehet egy zárt belső hálózatot kialakítani, 

amelybe minden ilyen hálózatot kezelő virtuális gép és a gazdagép bekerül? 

Kép  

Válasz VirtualBox Host Only interfész HELYES 

Válasz NAT-olt interfész HIBAS 

Válasz Belső csatoló HIBAS 

Válasz Bridgelt interfész HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen információkat nem szolgáltat a vezérlőpult rendszer lapja? 

Kép  

Válasz Windows verzió, kiadás és szerviz csomag HIBAS 

Válasz a felhasználó neve, csoportja HELYES 

Válasz processzor típusa, memória mennyisége, rendszer típusa HIBAS 

Válasz számítógépnév, munkacsoport vagy tartomány neve HIBAS 

 

SC  

Kérdés A hálózati kapcsolat részletes adatai adatlapon melyik adat nem kerül 

megjelenítésre? 

Kép  

Válasz kapcsolat állapota HELYES 

Válasz alapértelmezett átjáró HIBAS 

Válasz DNS kiszolgálók HIBAS 

 

SC  

Kérdés A hálózati kapcsolat tulajdonságai adatlapon mely elemek szerepelnek 

alapértelmezetten Windows Server 2008 R2 esetén? 

Kép  

Válasz Microsoft Network ügyfél, QoS csomagütemező, TCP/IPv4, TCP/IPv6 HIBAS 

Válasz Fájl és Nyomtatómegosztás Microsoft Networkhöz, QoS 

csomagütemező, TCP/IPv4, TCP/IPv6, VirtualBox Bridged 

Networking Driver 

HIBAS 

Válasz Microsoft Network ügyfél, Fájl és Nyomtatómegosztás Microsoft 

Networkhöz, QoS csomagütemező, TCP/IPv4, TCP/IPv6 
HELYES 

Válasz Microsoft Network ügyfél, Fájl és Nyomtatómegosztás Microsoft 

Networkhöz, QoS csomagütemező, TCP/IPv4, TCP/IPv6, VirtualBox 
HIBAS 



Bridged Networking Driver 

 

SC  

Kérdés Melyik válasz helyes? A tartományfa felépítése követi a tartományi névrendszer 

(Domain Naming System – DNS) felépítését. A tartományokon belül… 

Kép  

Válasz …ún. DNS altartományokat használnak a szervezet szervezeti 

felépítésének megjelenítésére. 
HIBAS 

Válasz …pedig már nem foglalkoznak a szervezet felépítésének 

megjelenítésével. 
HIBAS 

Válasz …ún. szervezeti egységeket (Organizational Unit - OU) használnak a 

szervezet szervezeti felépítésének megjelenítésére. 
HELYES 

Válasz …csoportok segítségével delegálják a szervezet különböző részeinek a 

jogosultságait. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés A címtárpéldányok szinkronizációját replikációnak hívják és ez az Active Directory 

esetében… 

Kép  

Válasz …egy mester-szolga (Master-Slave) típusú replikáció. HIBAS 

Válasz …egy többmesteres (Multimaster) replikáció. HELYES 

Válasz …egy többszolgás (Multislave) replikáció. HIBAS 

Válasz …teljes (Full) replikáció. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik nem elvárás egy DNS kiszolgálótól egy AD hálózati környezetben? 

Kép  

Válasz Támogatniai kell a szolgáltatás-meghatározó rekordtípust (Service 

Locator Record – SRV Record). 
HIBAS 

Válasz A DNS kiszolgáló legalább BIND 8.0-ás verziója legyen. HELYES 

Válasz Támogassa a dinamikus DNS frissítéseket. HIBAS 

Válasz Elfogadja a telepítőtől a dinamikus frissítéseket az AD telepítése 

közben. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit tartalmaz a DNS zóna? 

Kép  

Válasz A zóna egy tartományt, vagy annak egy összefüggő részét tartalmazza. 

Így akár egyetlen zónában is tárolható egy AD tartományfa. 
HIBAS 

Válasz A zóna egy összefüggő névhierarchiát, vagy annak egy összefüggő 

részét tartalmazza. Így akár egyetlen zónában is tárolható egy AD 

tartományfa teljes névtere. 

HELYES 

Válasz A tartomány egy összefüggő zónát, vagy annak egy összefüggő részét 

tartalmazza. Így akár egyetlen zónában is tárolható egy AD 

tartományfa teljes névtere. 

HIBAS 

Válasz A tartomány egy névhierarchiát, vagy annak egy részét tartalmazza. HIBAS 



Így akár egyetlen zónában is tárolható egy AD tartományfa teljes 

névtere. 

 

SC  

Kérdés Általánosságban melyik nem alkalmas a tartományi felhasználók egyértelmű 

azonosítására? 

Kép  

Válasz biztonsági azonosító (SID) HIBAS 

Válasz univerzálisan egyedi azonosító (UUID) HELYES 

Válasz globálisan egyedi azonosító (GUID) HIBAS 

Válasz megkülönböztetett név (DN) HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik formát használja a Windows a tartományi felhasználók bejelentkezésénél? 

Kép  

Válasz biztonsági felhasználó név (Security User Name – SUN) HIBAS 

Válasz elsődleges biztonsági név (Primary Security Name - PSN) HIBAS 

Válasz elsődleges felhasználói név (User Principal Name – UPN) HELYES 

Válasz biztonságos fióknév (Security Account Name – SAN) HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a globális csoport jellemzője? 

Kép  

Válasz Ezek a csoportok, csak az őket tartalmazó címtárban vehetők fel más 

csoportokba, illetve biztonsági csoportok esetében csak saját 

tartományuk számítógépein kaphatnak hozzáférési engedélyeket. 

HIBAS 

Válasz A csoport a tartományi erdőn belül bármelyik tartományban 

használható, azaz tagjai lehetnek az erdő összes tartományában 

található tartományi helyi csoportoknak, illetve az összes tartományban 

kaphatnak hozzáférési engedélyeket. 

HELYES 

Válasz Ezek a csoportok onnan kapták a nevüket, hogy tartományi helyi 

csoportok kivételével bármilyen tartomány felhasználója és csoportja 

lehet a tagja, valamint maga a csoport is bármilyen tartományban lehet 

tagja tartományi helyi csoportnak, illetve kaphat hozzáférési 

engedélyeket. 

HIBAS 

Válasz Azonos tartományban található tartományi helyi csoportok tetszés 

szerint ágyazhatók egymásba olyannyira, hogy a körkörös 

egymásbaágyazás is lehetséges 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik az ajánlott csoporttagsági lánc? 

Kép  

Válasz A-U-G-DL-P HIBAS 

Válasz A-P-DL-G HIBAS 

Válasz A-U-P HIBAS 

Válasz A-G-DL-P HELYES 
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SC  

Kérdés Milyen módokon igénylehető tanúsítvány egy Windows 2008 R2 rendszeren 

üzemeltetett hitelesítés szolgáltatón keresztül? 

Kép  

Válasz Active Directory-n keresztül. HELYES 

Válasz A parancssoros certreq eszköz segítségével. HIBAS 

Válasz Webes felületen keresztül. HIBAS 

Válasz Tanúsítvány beépülő (Snap-in) modulon keresztül. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik beállítás nem szabályozható a csoportházirend (GP) segítségével? 

Kép  

Válasz A csoportházirenden keresztül szabályozhatók azok a rendszerszintű 

jogosultságok, melyek meghatározzák, hogy adott felhasználók mit 

tehetnek meg az egyes számítógépeken és a tartományban. 

HIBAS 

Válasz Az elindítható (futtatható) programok és az asztal (Desktop) 

megjelenésének szabályozása. 
HIBAS 

Válasz A felhasználói mappák alapértelmezett helye a felhasználói profil 

mappájában található. 
HIBAS 

Válasz A felhasználói mappák engedélyei szabályozhatók a segítségével. HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik szokásos engedély? 

Kép  

Válasz Mappa bejárása, fájl végrehajtása (Traverse Folder, Execute File) HIBAS 

Válasz Attribútumok olvasása (Read Attributes) HIBAS 

Válasz Fájlok létrehozása, adatok írása (Create Files, Write Data) HIBAS 

Válasz Teljes hozzáférés (Full Control) HELYES 

 

SC  

Kérdés Az engedélyek öröklésére vonatkozó szabályok közül melyik a kakukktojás? 

Kép  

Válasz Az örökölt engedélyek azonos erősségűek a közvetlenül beállított, ún. 

explicit engedélyekkel. 
HIBAS 

Válasz Az örökölt engedélyek módosítására a hierarchiában bárhol van 

lehetőség. 
HELYES 

Válasz Az örökölt engedélyek módosítására mindig csak az öröklés forrásánál 

módosíthatók, az öröklés helyén soha. 
HIBAS 

 


