
 

 

 

SC  

Kérdés Mire kell odafigyelni egy frissítendő/migrálandó Windows esetén? 

Kép  

Válasz Léteznie kell egy frissítést végző felhasználónak. HIBAS 

Válasz A frissítendő/migrálandó rendszer naprakész legyen, a legfrissebb 

javítások és szerviz csomagok telepítve legyenek. 
HELYES 

Válasz A frissítendő/migrálandó rendszer naprakész legyen, de a csak a 

legfrissebb javítások legyenek telepítve, a legfrissebb szerviz csomag 

ne. 

HIBAS 

Válasz A frissítendő/migrálandó rendszer naprakész legyen, de a csak a 

legfrissebb szerviz csomag legyen telepítve, a legfrissebb javítások ne. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen rendszerről lehetséges csak a helyben frissítés Windows Server 2008 R2-

re? 

Kép  

Válasz Windows Server 2008 32 bit-ről HIBAS 

Válasz Windows Server 2008 64 bit-ről HELYES 

Válasz Windows Server 2003 32 bit-ről HIBAS 

Válasz Windows Server 2003 64 bit-ről HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az alábbi virtualizációs rendszerek közül melyik hosted rendszer? 

Kép  

Válasz VMware ESXi HIBAS 

Válasz Xen HIBAS 

Válasz JVM HIBAS 

Válasz VirtualBox HELYES 

 

SC  

Kérdés Az alábbi virtualizációs rendszerek közül melyik bare metal rendszer? 

Kép  

Válasz Xen HELYES 

Válasz VMware Server HIBAS 

Válasz VirtualBox HIBAS 

Válasz JVM HIBAS 

 

SC  

Kérdés A vezérlőpulton keresztül beállíthatók 

Kép  

Válasz az olyan területi és nyelvi beállítások, mint a billentyűzet és a beviteli 

nyelvek. 
HELYES 

Válasz az olyan felhasználói beállítások, mint „a jelszó, soha nem jár le” HIBAS 



beállítás. 

Válasz a különböző ütemezett feladatok paraméterei. HIBAS 

Válasz a processzorok sebessége, illetve a memória mennyisége. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a Microsoft munkacsoportos hálózati modelljének jellemzője? 

Kép  

Válasz Mikro cégek és irodák hálózata. HELYES 

Válasz Nem egyenrangú számítógépek hálózata. HIBAS 

Válasz Multinacionális cégek jellemző hálózata. HIBAS 

Válasz Szerver-kliens architektúra jellemzi. HIBAS 

 

SC  

Kérdés A hierarchikus felépítésű címtár alapvető elemi között melyik a kakukktojás? 

Kép  

Válasz gyökérelem HIBAS 

Válasz ág HIBAS 

Válasz csomópont HIBAS 

Válasz elágazás HELYES 

 

SC  

Kérdés Hogyan épül fel a megkülönböztetett név (Distinguished Name – DN)? 

Kép  

Válasz A csomóponttól a gyökérig az összes csomópont relatív 

megkülönböztetett nevének felsorolása vesszővel elválasztva, ahol a 

relatív megkülönbözetett név attribútum=név formájú. 

HELYES 

Válasz A gyökértől a csomópontig az összes csomópont relatív 

megkülönböztetett nevének felsorolása vesszővel elválasztva, ahol a 

relatív megkülönbözetett név attribútum=név formájú. 

HIBAS 

Válasz A csomóponttól a gyökérig az összes csomópont relatív 

megkülönböztetett nevének felsorolása vesszővel elválasztva, ahol a 

relatív megkülönbözetett név név=attribútum formájú. 

HIBAS 

Válasz A gyökértől a csomópontig az összes csomópont relatív 

megkülönböztetett nevének felsorolása vesszővel elválasztva, ahol a 

relatív megkülönbözetett név név=attribútum formájú. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mire való a séma a címtárban? 

Kép  

Válasz Definiálja az adatbázisban tárolt objektumosztályokat és azok 

attribútumait. 
HELYES 

Válasz Definiálja az adatbázist, valamint az abban tárolt objektumokat és azok 

attribútumait. 
HIBAS 

Válasz A séma a címtáradatbázis vázlatos, egyszerű ábrázolása. HIBAS 

Válasz A séma a címtáradatbázisban tárolt objektumok vázlatos, egyszerű 

ábrázolása. 
HIBAS 



 

SC  

Kérdés A globális katalógus (Global Catalog – GC) szerepkörrel bíró tartományvezérlő 

erdő szinten a leggyakrabban keresett objektumtulajdonságokat tárolja el. Hogyan 

teszi ezt? 

Kép  

Válasz Saját tartományból teljes, más tartományokból részleges 

objektummásolatokat tárol. 
HELYES 

Válasz Más tartományokból teljes, saját tartományból részleges 

objektummásolatokat tárol. 
HIBAS 

Válasz Saját tartományból teljes objektummásolatokat tárol, más 

tartományokból közvetlenül kéri le a kérdéses 

objektumtulajdonságokat. 

HIBAS 

Válasz Más tartományokból teljes objektummásolatokat tárol, saját 

tartományból közvetlenül kéri le a kérdéses objektumtulajdonságokat. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyek a címár alap objektumtípusai? 

Kép  

Válasz levél (Leaf) és tároló (Container) HELYES 

Válasz gyökér (Root) és törzs (Trunk) HIBAS 

Válasz ág (Branch) és tároló (Storage) HIBAS 

Válasz gyűjtemény (Collection) és levél (Mail) HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás hamis? 

Kép  

Válasz A szervezeti egység (OU) objektumok segítségével a tartomány logikai 

egységekre osztható, mely egységek önálló biztonsági és más 

beállításokkal rendelkezhetnek. 

HIBAS 

Válasz A szervezeti egység (OU) olyan gyökér (Root) objektum, amellyel a 

címtár jobban struktúrálható. 
HELYES 

Válasz A szervezeti egység (OU) objektumok levél (Leaf) tapusú 

objektumokon kívül további szervezeti egység objektumokat is 

tartalmazhatnak. 

HIBAS 

Válasz A szervezeti egység (OU) objektumok segítségével a szervezet 

(vállalat, intézmény stb.) szervezeti felépítése leképezhető és 

ábrázolható. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik fogalom nem tartozik a Windows jogosultság kezelési rendszerébe? 

Kép  

Válasz Jogok (Rights) HIBAS 

Válasz Hozzáférés-vezérlési listák (Access Control List – ACL) HIBAS 

Válasz Nyilvános kulcsú titkosítás (Public Key Encription - PKE) HELYES 

Válasz Engedélyek (Permissons) HIBAS 

 



SC  

Kérdés Miért nevezik beépítettnek a Builtin tárolóban alapértelmezetten létrejövő 

csoportokat? 

Kép  

Válasz Olyan beépített jogosultságokkal rendelkeznek, melyeket nem lehet 

elvenni tőlük. 
HELYES 

Válasz Olyan beépített jogosultságokkal rendelkeznek, melyeket el lehet venni 

tőlük. 
HIBAS 

Válasz Ezek a csoportok gyakorlatilag beépülnek a csoporthierarchiába. HIBAS 

Válasz Fix helyük van a csoportok jogosultsági láncában. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik fogalom nem tartozik a nyilvános kulcsú titkosítás fogalomkörébe? 

Kép  

Válasz szimmetrikus, vagy osztott kulcs (PSK) HELYES 

Válasz publikus vagy nyilvános kulcs HIBAS 

Válasz privát vagy személyes kulcs HIBAS 

Válasz tanúsítvány HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyek a PKI által támogatott alkalmazások? 

Kép  

Válasz Hitelesítés vezeték nélküli hálózatokban HIBAS 

Válasz Felhasználó és kiszolgáló (web, imap, pop, smtp) hitelesítés az 

interneten 
HIBAS 

Válasz Felhasználó titkosítása HELYES 

Válasz Bejelentkezés intelligens kártyával HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen állapota nem lehet egy csoportházirend objektumnak? 

Kép  

Válasz Minden beállítás felfüggesztve HELYES 

Válasz Felhasználó konfigurációs beállításai letiltva HIBAS 

Válasz Számítógép konfigurációs beállításai letiltva HIBAS 

Válasz Minden beállítás letiltva HIBAS 

 

SC  

Kérdés Több csoportházirend esetén az eredő házirend több szabály mentén alakul ki. 

Melyik szabály nem tartozik ezek közé? 

Kép  

Válasz A csoportházirend-objektumok hatása a hierarchiában felülről lefelé 

terjed. 
HIBAS 

Válasz A hierachiában egy adott tárolótól lefelé engedélyezhető az öröklött 

csoportházirend-objektumok hatásai. 
HELYES 

Válasz A hierachiában egy adott tárolótól lefelé letiltható az öröklött 

csoportházirend-objektumok hatásai. 
HIBAS 



Válasz A hierarchiában közelebb eső házirend az erősebb. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik eszköz nem szolgálja a Windows Server 2008 üzemeltetését? 

Kép  

Válasz eseménynapló HIBAS 

Válasz lemezkarbantartó HELYES 

Válasz teljesítményfigyelő HIBAS 

Válasz erőforrás-figyelő HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen eszközt biztosít a Windows Server 2008 a biztonsági mentések és a 

mentésből történő visszaállítás elvégzésére? 

Kép  

Válasz OS nélküli mentő eszköz (Bare Metal Recovery Tool) HIBAS 

Válasz Legato Networker mentő eszköz (Legato Networker Backup) HIBAS 

Válasz Windows Server biztonsági másolat szolgáltatásai (Windows Server 

Backup Features) 
HELYES 

Válasz Windows online biztonsági másolat (Windows Online Backup) HIBAS 

 


