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Windows feladatsor 
 

Az alábbi feladatokat virtuális környezetben kell elvégeznie. A virtuális gépeket konfigurálja a 

feladatoknak megfelelően.  

A feladatok végrehajtása során, készítsen képernyőképeket! 

A képeket úgy készítse el, hogy a feladat megoldása szempontjából lényeges beállítások 

egyértelműen látszódjanak! 

 

 

1. Szerver telepítése 

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

paraméterekkel: 

 Virtuális gép neve: WindowsServer2012r2 

 Típusa: Windows, verzió: Server 2012r2 (64-bit) 

 Memória: 2-4 GB 

 Merevlemezek: 1 db 60 GB méretű VDI tároló 

 2 db hálózati kártya, „NAT+Belső csatoló” beállítású 

A virtuális gép többi beállítása az alapértelmezés illetve szükség szerinti. 

 

Konfigurálja a Windows Server 2012 R2 operációs rendszert! Az alábbi beállításokat használja: 

 A merevlemezt partícionálja két részre: a „C:” meghajtó legyen 40 GB, „D:” megható legyen a 

maradék! Amennyiben nem telepítés közben formázza le a 2. partíciót, gondoskodjon róla, hogy 

az legyen a „D” a későbbiekben! 

 Számítógép neve: server 

 Belső kártya Ip címe: 192.168.1.1, a külső dhcp-vel 

 Felhasználó neve: rendszergazda,  jelszava: Januar2021 

 

2. Telepítsen és konfiguráljon címtár szolgáltatást! 
 Tartomány neve: JANUAR14.LOCAL 

 Az alábbi szervezeti egységeket hozza létre a tartomány gyökerében: tanulok, oktatok.  

 Hozzon létre a tanulok szervezeti egységben új biztonsági csoportot gepesz, és rendesz néven! 

 Hozzon létre az oktatók szervezeti egységben új biztonsági csoportot közismereti és szakmai néven! 

 A szakmai csoportban hozzon létre egy új felhasználót oktato01 néven! Adja hozzá a rendszergazda 

csoporthoz is! A gepesz csoportba hozzon létre egy gepesz01 nevű felhasználót! 

 A felhasználók jelszava legyen egységesen: Januar2021!  

  Korlátozza a bejelentkezési idejüket hétköznap 6-18 órára!  

 Hozzon létre számukra egy kezdő könyvtárat! (d:/home/%username%)  

  

 

3. DNS konfigurálása 
 

 Állítsa be a DNS-t. Címkeresési és névkeresési zónát is.  
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4. DHCP szolgálatás 
 Állítsa be, hogy a DHCP szerver kiszolgálja az előzőleg létrejött címtartományra az útválasztó IP 

címét: 192.168.1.1,  a névkiszolgáló IP címét: 192.168.1.1.  

 Kiosztható tartomány: 192.168.1.5-192-168.1.100, kivétel: 192.168.1.40-50 közötti címek. 

 Vegyen fel egy hálózati nyomtatót is tetszőleges ip címmel és mac címmel. 

 

5. Hálózati mappák, kvóta, korlátozások beállítása 
 Hozzon létre a D: meghajtón egy „Feladatok” mappát, amelyhez a gepesz és rendesz tanulók 

olvasási joggal, az oktatók teljes joggal férnek hozzá! 

 Hozzon létre egy beadandó mappát, amihez a diákoknak van írási és olvasási joguk is! 

 Telepítsen és állítson be kvótát a beadandó mappára az alábbiak szerint: 

 A mappára 100MB-os szigorú kvóta legyen! 

 A mappába ne lehessen futtatható fájlokat feltölteni! A mappába csak Office fájlokat tudjanak 

felölteni. 

 

6. Hozzon létre csoportházirendet! 
 Tartományi szinten írja elő a 40 naponkénti jelszóváltoztatást, úgy, hogy az előző jelszavak közül 

5 nem lehet! 15 napnál hamarabb az új jelszót nem lehet megváltoztatni! 

 A „D” meghajtó Feladatok és Beadandó mappáit automatikusan csatolja fel a kliens gépeken a 

felhasználóknak! 

 A tanulóknak tiltsa le a vezérlőpult elérését! 

 

7. WWW 

Cserélje az IIS alapértelmezett weboldalát egy saját weboldalra, amelyen a saját neve 

szerepel! Az alapértelmezett 80-as port helyett használjon másikat! 

 

8. Távoli asztal 
A tanar01 felhasználóval lépjen be a szerverre távoli asztal segítségével! (Amennyiben szükséges, 

telepítse fel az ehhez szükséges szolgáltatást/szerepkört!) 

 

9. Hmail servert 
 Telepítsen Hmail levelező kiszolgálót!! 

Hozzon létre a felhasználóknak levelező fiókot!  

 

10. Windows 7 kliens 
 Telepítsen Windows 7 klienst ’Win7Pc’ névvel! (1-2GB RAM, 20GB HDD, Belső csatoló) 

 Felhasználó: tanulo, jelszó: Januar2021 

 Léptesse a tartományba a klienst, majd jelentkezzen be a tanar01, gepesz01 felhasználóval! 

 Tesztelje a hálózatot, házirendet, valamint a felhasználó hálózati mappáját, és a levelezést.  

 


