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Windows Server feladatsor 
 

Az alábbi feladatokat virtuális környezetben kell elvégeznie. A virtuális gépek beállításain végezzen el 
minden olyat, ami a feladat végrehajtásához szükséges. A megoldás menete közben készítsen 
képernyőképeket a beállításokról! 

1. Hozzon létre a VirtualBox alkalmazással egy virtuális gépet a Windows szerver számára az 

alábbi paraméterekkel: 

 

 Virtuális gép neve:  VirtWinServ 

 Típusa: Windows 

 Verzió: Server 2012 (64-bit) 

 Memória: 2GB. 

 Merevlemezek: 1 db 50 GB méretű VDI tároló 

 Hálózat: 1 db kártya, „Belső csatoló” beállítású 

 A virtuális gép többi beállítása az alapértelmezés illetve szükség szerinti. 

 

2. Telepítse a Windows Server 2012 R2 operációs rendszert a mellékelt lemezkép használatával! 

Az alábbi beállításokat használja: 
 A merevlemezt partícionálja ketté: a C: legyen 40 GB, az R: betűjelű pedig 10 GB!  

 Számítógép neve: server2012 

 Ip cím: 192.168.100.1/25 

 Felhasználó neve: rendszergazda 

 Felhasználó jelszava: Gyakorlas2021! 

3. Telepítsen és konfiguráljon címtárszolgáltatást! 

 Tartomány neve: DECEMBER.LOCAL 

 Helyreállítás jelszava: 123OdaVissza. 

 Az alábbi szervezeti egységeket hozza létre a tartomány gyökerében: MUNKAS, FONOK 

 Hozzon létre munkas01, munkas02, fonok bejelentkező nevű felhasználókat 

tetszőleges erős jelszóval! A felhasználókat a nekik megfelelő szervezeti egységben 

helyezze el! A felhasználók jelszavai lejárnak, első bejelentkezéskor a fonok 

felhasználónak meg kell megváltoztatni a megadott jelszavát! 

 Hozzon létre munkasok biztonsági csoportot, amelynek tagjai legyenek a fenti 

munkások felhasználók! 

4. DNS konfigurálása 

 Hozzon létre egy aliast a szervernek, amely a HILL névre hallgasson, az aliast a 

címkeresési zónában hozza létre! 

 Állítsa be, hogy a fordított kereséseket is megtalálják a kliensek! A zónát úgy hozza 

létre, hogy a klienseknek automatikusan jöjjön létre PTR rekord! 
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5. DHCP 

 Hatókör 192.168.100.2 – 192.168.100.100 

 Kerüljenek kiosztásra a DNS, útválasztó címek, valamint a tartomány neve is 

 A bérleti idő 16 nap legyen 

 Készítsen fenntartást a hálózati nyomtatónak, amely a 00-50-56-C0-00-08 MAC címmel 

rendelkezik, a nyomtató 192.168.100.110-es címet kapja mindig! 

  

6. Hálózati mappa beállítása 

 Hozzon létre az R: meghajtón egy DOKUMENTUMOK mappát, amelyben a munkások csak 

olvasási joggal férnek hozzá, míg a főnök felhasználó teljes joggal tevékenykedhet. 

 Hozzon létre PROJEKTEK mappát, amelyben a munkások csak olvashatnak! A főnök teljes 

joggal rendelkezik a mappa felett. Mindkét mappához a rendszergazda korlátlanul férjen hozzá! 

7. Telepítsen és állítson be kvótát a PROJEKTEK mappára az alábbiak szerint: 

 A mappára 2GB-os enyhe kvóta legyen! 

 A mappába az MP3 illetve az XVID állományokat ne lehessen felmásolni! 

8. Hozzon létre egy FTP kiszolgálót! Konfigurálja az R: meghajtón létrehozott FTP mappára! Szükség 

esetén a tűzfalon engedélyezze a portot! A névtelen bejelentkezést is megengedjük. 

 

9. Hozzon létre csoportházirendet, amelyben tartományi szinten előírja a 30 naponkénti 

jelszóváltoztatást, úgy, hogy az előzőjelszavak közül 3 nem lehet! 10 napnál hamarabb az új jelszót 

nem lehet megváltoztatni! Házirend segítségével csatolja fel a projektek mappát P meghajtóként 

mindenkinek! Hozzon létre parancsikont a calc és a paint programoknak házirend segítségével! 

10. Telepítsen Windows 7 64 bites klienst TESTPC névvel! (2GB RAM, 20GB HDD, Belső csatoló) 

 Léptesse a tartományba a klienst! 

 Tesztelje az FTP szolgáltatást, valamint a felhasználók hálózati mappáját!  


