
 

 

 

SC  

Kérdés Melyik Windows Vista verzióról lehet melyik Windows 7 verzióra helyben 

frissíteni? 

Kép  

Válasz Windows Vista Business -> Windows 7 Professional HELYES 

Válasz Windows Vista Business -> Windows 7 Home Premium HIBAS 

Válasz Windows Vista Ultimate -> Windows 7 Professional HIBAS 

Válasz Windows Vista Home Premium -> Windows 7 Professional HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyben frissítés előnye? 

Kép  

Válasz Az előző Windows verzióban telepített programok és beállításaik 

változatlanok maradnak. 
HELYES 

Válasz A nyelvi verzióknak meg kell egyeznie. HIBAS 

Válasz A hardvernek kompatibilisnek kell lennie az új verzióval. HIBAS 

Válasz Az új rendszernek azonos architektúrájúnak kell lennie a régivel. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik virtualizációs rendszerre jellemző az alábbi tulajdonság: a hardver 

erőforrásokat a gazdagépen (Host) futó operációs rendszer (Host OS) kezeli? 

Kép  

Válasz hosted virtualizáció HELYES 

Válasz bare metal virtualizáció HIBAS 

Válasz paravirtualizáció HIBAS 

Válasz teljes emuláció HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik virtualizációs rendszerre jellemző az alábbi tulajdonság: a hardver 

erőforrásokat a VMM (Virtual Machine Monitor) közvetlenül kezeli? 

Kép  

Válasz hosted virtualizáció HIBAS 

Válasz bare metal virtualizáció HELYES 

Válasz paravirtualizáció HIBAS 

Válasz teljes emuláció HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mely tulajdonságok nem állíthatók be a rendszer tulajdonságai adatlapokon 

keresztül? 

Kép  

Válasz a számítógép neve és tartományi tagságának módosítása HIBAS 

Válasz teljesítmény beállítások HIBAS 

Válasz Windows frissítési (Windows Update) szolgáltatás HELYES 



Válasz felhasználói profil HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik lépés nem tartozik a Windows eszköztelepítésének lépései közé? 

Kép  

Válasz A PnP szolgáltatás lekéri az eszköz azonosítóit, ezzel azonosítja az 

eszközt. 
HIBAS 

Válasz Az illesztőprogram a beállításjegyzékből a működési helyre másolódik. HELYES 

Válasz Az illesztőprogram tárolóból a működési helyre másolódik az 

illesztőprogram. (általában a %systemroot%\windows32\drivers 

mappa). 

HIBAS 

Válasz A PnP szolgáltatás konfigurálja a beállításjegyzéket és bemutatja a 

Windowsnak, hogy hogyan kell használni az új hardvert. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi a hálózati operációs rendszerek által használt címtár? 

Kép  

Válasz Hálózati erőforrásokat tároló központi adatbázis. HIBAS 

Válasz Felhasználókról, számítógépekről, nyomtatókról és más megosztott 

erőforrásokról információkat tároló adatbázis. 
HELYES 

Válasz Címeket tároló tárhely egy szerveren. HIBAS 

Válasz A számítógépek hálózati kommunikációjához szükséges IP címeket 

tároló adatbázis. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mely szabványon nem alapulnak a hálózati operációs rendszerek által használt 

címtárak? 

Kép  

Válasz az ITU címtárakra vonatkozó szabványkészletén HIBAS 

Válasz az ISO X.500-as szabványkészletén HIBAS 

Válasz az MS AD szabványain HELYES 

Válasz a TCP/IP készített LDAP protokoll szabványán HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik címtár ág nem alkot külön címtárpartíciót? 

Kép  

Válasz Séma partíció (Schema Partition) HIBAS 

Válasz Hely partíció (Site Partition) HELYES 

Válasz Konfigurációs partíció (Configuration Partition) HIBAS 

Válasz Tartomány partíció (Domain Partition) HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik főkiszolgáló műveleti (Flexible Single Master Operations – FSMO) 

szerepkör tartományi szintű? 

Kép  



Válasz Infrastruktúra főkiszolgáló (Infrastructure Master) HIBAS 

Válasz Séma főkiszolgáló (Schema Master) HIBAS 

Válasz Tartománynév-nyilvántartási főkiszolgáló (Domain Naming Master) HIBAS 

Válasz Relatív azonosító főkiszolgáló (Relative Identifier Master – RID 

Master) 
HELYES 

 

SC  

Kérdés A kiszolgálók mely kialakítását ajánlja a Microsoft a DNS zónák redundáns 

működésének biztosítása céljából? 

Kép  

Válasz Legalább egy elsődleges zónát kezelő elsődleges névkiszolgáló és 

legalább egy másodlagos zónát kezelő másodlagos névkiszolgáló, 

valamint a másodlagos zóna automatikus DNS által biztosított 

frissítése. 

HIBAS 

Válasz Legfeljebb egy elsődleges zónát kezelő elsődleges névkiszolgáló és 

legfeljebb egy másodlagos zónát kezelő másodlagos névkiszolgáló, 

valamint a másodlagos zóna automatikus DNS által biztosított 

frissítése. 

HIBAS 

Válasz Legfeljebb két AD-ba integrált elsődleges névkiszolgáló egy-egy 

tartományvezérlőn, a zónák szinkronban tartása az AD master-slave 

replikáció segítségével. 

HIBAS 

Válasz Legalább két AD-ba integrált elsődleges névkiszolgáló egy-egy 

tartományvezérlőn, a zónák szinkronban tartása az AD multimaster 

replikáció segítségével. 

HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik AD-DNS környezetre vonatkozó állítás hamis? 

Kép  

Válasz A külső (az internet felől is látható) és belső (csak a belső hálózatról 

látható) névkiszolgálóknak különbözőknek kell lennie. 
HIBAS 

Válasz Célszerű ugyanazt a DNS gyökértartomány nevet használni, amelyik 

már be van regisztrálva (pl.: cegnev.tld az eredetileg használt, és a 

belső használatra szánt is ugyanaz). 

HELYES 

Válasz Az belső hálózatban található számítógépek kéréseit a belső 

névkiszolgálók szolgálják ki, még akkor is, ha azok külső címekre 

irányulnak. Utóbbi eset akkor működhet megfelelően, ha a belső 

kiszolgálók a külső címekre irányuló kéréseket továbbítják (Forward) a 

külső kiszolgálónak. 

HIBAS 

Válasz A belső tartományok zónáinak különböznie kell az internetes DNS 

tartományok zónáitól. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Miért hasznos a felhasználói csoportok használata? 

Kép  

Válasz Mivel sok felhasználónak hasonló vagy ugyanaz a feladata, ezért őket 

egy csoportba fogva könnyebben és áttekinthetőbben adhatók ki a 

feladataik megoldásához szükséges jogosultságok. 

HELYES 



Válasz Mivel sok felhasználónak különböző és ritkán ugyanaz a feladata, ezért 

őket egy csoportba fogva könnyebben és áttekinthetőbben adhatók ki a 

feladataik megoldásához szükséges jogosultságok. 

HIBAS 

Válasz Mivel sok felhasználónak hasonló vagy ugyanaz a feladata, ezért őket 

külön csoportokba fogva könnyebben és áttekinthetőbben adhatók ki a 

feladataik megoldásához szükséges jogosultságok. 

HIBAS 

Válasz Mivel általában minden felhasználónak ugyanaz a feladata, ezért őket 

külön csoportokba fogva könnyebben és áttekinthetőbben adhatók ki a 

feladataik megoldásához szükséges jogosultságok. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik nem a felhasználók csoportokban való kezelésének előnye? 

Kép  

Válasz Relatíve kevesebb ACL bejegyzés készül és tárolódik, amely így 

gazdaságosabb tárterület kihasználást eredményez. 
HIBAS 

Válasz Relatíve kevesebb ACL bejegyzés készül és tárolódik, amelyek 

vizsgálata így gyorsabb lesz, és ez által csökken az objektumok elérési 

ideje. 

HIBAS 

Válasz Egy felhasználó számára egy engedély vagy jog megadása 

gyakorlatilag a csoporttagságok kezelésével megoldható, ami jóval 

egyszerűbb művelet. 

HIBAS 

Válasz Egy felhasználói jogosultság kiadása jóval egyszerűbb, mint az ACL-

ek szerkesztése. 
HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik nem jellemző szervezeti egység (OU) tárolóra? 

Kép  

Válasz A tartományon belüli objektumok jobban áttekinthető logikai 

struktúrába szervezésének az eszköze. 
HIBAS 

Válasz A szervezet (vállalat, intézmény) szervezeti struktúrájának 

leképezésére is használható. 
HIBAS 

Válasz A szervezet (vállalat, intézmény) szervezeti egységei fölött átnyúló, 

ideiglenes jellegű (pl. projektek ideje alatt) logikai egység kezelését is 

egy újabb szervezeti egységgel célszerű megoldani. 

HELYES 

Válasz A tartományok további altartományokra való bontása helyett a 

szervezeti egység használata célszerű a logikai struktúra kialakítására. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mely fogalmak tartoznak a nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) fogalomkörhöz? 

Kép  

Válasz Hozzáférés vezérlési lista (ACL)  HELYES 

Válasz Nyilvános kulcsú titkosítás (PKE) HIBAS 

Válasz Elektronikus tanúsítvány (Certificate) HIBAS 

Válasz Hitelesítésszolgáltató (CA) HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az AD milyen tároló objektumaihoz nem lehet csoportházirendet (Group Policy) 



rendelni? 

Kép  

Válasz Telephely (Site) HIBAS 

Válasz Szervezeti egység (Organizational Unit) HIBAS 

Válasz Tartomány (Domain) HIBAS 

Válasz Felhasználók (Users) HELYES 

 

SC  

Kérdés Mely részekből áll a szabályozásokat tároló csoportházirend objektum (GPO)? 

Kép  

Válasz a nyomtató és a felhasználó munkakörnyezetének beállításai HIBAS 

Válasz a számítógép és a nyomtató beállításai HIBAS 

Válasz a számítógép és a felhasználó munkakörnyezetének beállításai HELYES 

Válasz a számítógép és a szerver beállításai HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen eszközökre nincs szükség egy vállalati Windows Server 2008 környezetben 

hálózaton keresztüli tömeges telepítés végrehajtásához? 

Kép  

Válasz Telepítő DVD lemez HELYES 

Válasz Windows-telepítési szolgáltatások (WDS) HIBAS 

Válasz A hálózatban található DNS és DHCP szerverek HIBAS 

Válasz Windows automatikus telepítési csomag (WAIK) HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik nem a WDS távtelepítési szolgáltatás megfelelő igénybevételének a 

feltétele? 

Kép  

Válasz A telepítendő számítógépek hálózati kártyája rendelkezzen ún. 

előindítási végrehajtási környezet (Pre-Boot eXecution Environment – 

PXE) ROM-mal. 

HIBAS 

Válasz Legyen aktív egy tetszőleges TFTP kiszolgáló a hálózaton. HELYES 

Válasz Legyen a kiszolgálón lemezképek tárolására alkalmas, NTFS rendszerű 

partíció. 
HIBAS 

Válasz A kiszolgáló legyen egy, az AD tartományi szolgáltatásokat futtató 

tartomány tagja vagy egy ilyen tartományban üzemelő 

tartományvezérlő. 

HIBAS 

 


