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Kezdetek, Felhasználás

• 2006-ban létrejött egy új script nyelv, mely Window Vista-ban, és Windows 
Server 2008-ban telepíthető opcióként jelenik meg. (PowerShell 1.0)

• Automatizáció alapvető eszköze. 

• Legtöbb MS server támogatja: Exchange, SQL, Lync, SCOM.

• Nagy mennyiségű objektumon végzett műveletek hatékonysága (több ezer 
v. több tízezer objektum esetén drasztikusan csökken a műveleti idő).

• Szál kezelés támogatása (Job-ok)

• Script-írás, mely scriptek ütemezhetőek

• Jelenlegi verzió 4.0 - Windows Server 2012-ben

• Jelenlegi verzió 5.0 - Windows 10-ben



Fejlesztői felületek

• Konzol – Parancssoros felület. Előnyei:
– TAB : „Intellisense”  Automatikus parancs kiegészítés

– Shift-TAB : Reverse

– Esc : Törli az aktuális sort

– F7 : History



Fejlesztői felületek

• ISE – Integrated Scripting Environment

- Konzollal egybekötött scriptelési eszköz.



PowerShell verzió 

• PowerShell Verzió lekérés: $PSVersionTable



Parancs fajták

• DOS parancsok (Dir, stb.)

• Unix parancsok (ls, stb.)

• PowerShell saját parancsai (Get-Item, Get-
Process, Get-Date)  „Cmdlet”-ek

• Minden DOS, és Unix parancs visszavezethető 
egy PowerShell „Alias”-ra.



PowerShell CMDLET

• A PowerShell „parancs-adatbázis” mely Ige-Főnév formátumú.

• Visszatérési értéke mindig objektum melynek adattagjai (Property), és 
függvényei (Metódusai) vannak.

• Tagok lekérése: <Powershell CMDLET> | Get-Member

• Get-Service | Get-Member



Parancs szintaxis

• 1. Ige (Add, Get, Set, New, Remove, stb.)

• 2. Főnév (Item, Service, Process, stb.)

• 3. Argumentum (Property, Confirm, stb.)

• Pl. Get-Service, Get-ChildItem, New-Item, stb.



Alias-ok

• Parancsok rövidített nevei a könnyebb kezelhetőség érdekében.

• Alias-ok listája : Get-Alias



Alias definiálás

• Példa:

- Új Alias definiálás : New-Alias „folyamatok” Get-Process

- Futtatás : folyamatok

- Lekérdezés : Get-Alias folyamatok



Listázások 1.

• fl <property lista> # Formázott lista

• ft <property lista> # Formázott tábla

• Get-Service | fl name, status



Listázások 2.

• Get-Service | ft name, status -Autosize



Fontosabb parancsok

Kategória Parancs

Idő, dátum Get-Date [-Format] ”yyyy.MM.dd”

Fájl kezelés Get-Item, Get-ChildItem, Remove-Item, 
Copy-Item, Rename-Item, Get-Content, 

etc.

Event viewer Get-EventLog –LogName [LOGNAME]

Folyamatok Get-Process, Get-Service

Egyéb Get-Help, Get-Alias



Operátorok

Operátor Jelentése Operátor Jelentése

-eq Egyenlő -and Logikai és

-ne Nem egyenlő -or Logikai vagy

-lt Kisebb mint -like Szűrő operátor

-le Kisebb v. egyenlő -notlike Negatív szűrés

-gt Nagyobb mint -band Bitenkénti és

-ge Nagyobb v. egyenlő -bor Bitenkénti vagy



Objektum kezelés

• Rendezés : Sort-Object



Objektum kezelés

• Szűrés : Where-Object



Objektum kezelés

• Csoportosítás : Group-Object



Objektum kezelés

• Bejárás : Foreach-Object



Objektum kezelés

• Mérés: Measure-Object



Objektum kezelés

• Számlálás: count

• Szintaxis példák:



Változók

• Nevük $ jellel kezdődik

• Objektumot tárol (Property-k, Metódusok összessége)

• Betűvel vagy számjeggyel kezdődik és betűvel vagy számjeggyel 
folytatódhat:

• $x = 5

• $4 = ”alma”



Tömbök

• Létrehozás
o $tomb = @()   # üres tömb

o $tomb = 7,2,3 # explicit 3 elemű tömb

o $tomb = 1..100 # tömb 1-től 100-ig

o $tomb = Get-Process # process-eket tartalmazó tömb

• Bővítés
o $tomb += 324 # 324-es számmal mint új elemmel bővítünk

• Hivatkozás
o $tomb[5] # 0. elemtől indul az indexelés, ez a 6. elem

• Hash-tábla
o $tomb = @{"alma" = 3; "dio" = 4}
o $tomb["alma"]



Szöveg

• " és '

$szoveg = "Madrid"

"$szoveg-ban élek." # behelyettesítés/param.átadás

'$szoveg-ban élek.' # nincs behelyettesítés/nincs param.átadás



Fontosabb szöveg metódusok

Parancs Jelentés

Length Szöveg hossza

ToUpper Nagybetűs konverzió

Replace Szövegrész csere

Contains Tartalom vizsgálat

Split Darabolás



WMI Objektumok

• Windows Management Instrumentation (WMI) egy olyan parancs halmaz 
/ lekérő nyelv, mely alacsony szintű utasításokkal éri el, a számítógép fizikai 
perifériáit (processor, memória, hálózati kártya, stb.)

• Meghívása: Get-WMIObject –Class <OSZTALY> | fl *

• Fontosabb osztályok: Win32_processor, Win32_networkadapter, 
Win32_diskdrive, Win32_computersystem, Win32_operatingsystem, 
win32_physicalmemory



Kimenet irányítás : Out-***

• Parancs kimenetet lehet irányítani:
o Fájlba : Out-File <FILENEV>

o Táblanézetbe : Out-GridView

o „DEV0”-ba : Out-Null

Példa : Get-Service | Out-GridView



Fájlkezelés (txt file)

• Definiálás : $f = ”C:\temp\elso.txt”

• Beolvasás : $tartalom = Get-Content $f

• Tartalom megjelenítés : $tartalom

• Sorok száma : $tartalom.Count

• Fájl adatok : Get-Item $f



Kérdések

???



Ellenőrző feladatok I.
(Alap szintaktika)

• 1. Kérjük le, hogy milyen nap van ma? (a hét milyen napja)

• 2. A leállt „W”-vel kezdődő service-ek neveit rendezzük csökkenő ABC sorrendbe.

• 3. A „C:\temp\” mappában keressük meg a legrégebben módosított file-t, és kérjük le az 
elérési útvonalát, valamint a méretét (ne keressen almappákban)

• 4. …keressen almappákban (-Recurse)

• 5. Mekkora a „C:\temp\” mappában lévő fájlok összmérete?

• 6. Kérjük le a gépünkben található memória modulok számát, méretüket, gyártóit, 
sorozatszámát, és sebességüket. (win32_physicalmemory)

• 7. Az application log első 7 bejegyzését kérjük le, írassuk ki a tartalmát („Message”)

• 8. Hozzunk létre tömböt mely első eleme 500 utolsó pedig 314. Hány eleme van a tömbnek? 
Mennyi az elemek átlaga és összege?

• 9. Hozzunk létre egy változót mely értéke a saját nevünk. Egyetlen paranccsal alakítsuk 
nagybetűssé a szöveget, majd – egy tetszőlegesen kiválasztott betűt – cseréljünk le „|” (pipe) 
karakterre.



Ellenőrző feladatok II.
(Active Directory specifikus)

• 1. Az Active Directory-ból lekért usereket csoportosítsuk „Enabled” státusz szerint, ezáltal 
számoljuk meg melyikből mennyi van?

• 2. Ki volt az a user aki legutoljára lépett be, és mondjuk meg ez hány másodperce történt.

• 3. Akadályozzuk meg, hogy bármelyik „A” betűvel kezdődő user be tudjon lépni a domain-ba
(pl.: tiltsuk le ezeket az accountokat) (Disable-ADAccount)

• 4. Hány darab csoport létezik a domain-ben? (Get-ADGroup)


