
Windows rendszeradminisztráció és 

Microsoft szerveralkalmazások támogatása 

Syllabus 

Course code:    előadás: INDV751E, gyakorlat: INDV751L 

Szemeszter: 2 

Típus: Elmélet / Gyakorlat 

Óra/hét: 2+2 

Kredit: 5 

Tagozat: Nappali 

Előfeltétel: Operációs Rendszerek 1 (INDK211-K5 / INBK211 / INCK211-K5) 

Az órák időpontja: 

Előadás: Szerda 14:00-16:00 (IK-TEOKJ II. em. 111.) 

Gyakorlat: Szerda 16:00-18:00 (IK-TEOKJ II. em. 111.) 

Oktatók: 

Dr. Kocsis Gergely (DE IK) 

(e-mail: a személyes információk alatt) 

Supák Zoltán ITSH Debrecen) 

(e-mail: zoltan.supak [-kukac-] t-systems [-pont-] com) 

A kurzus célja: 

A kurzuson a hallgatók betekintést nyerhetnek a Microsoft Windows 

szerveralkalmazások alapjaiba vállalati környezetben. A félév során a cél, hogy a 

hallgató egy átfogó képet szerezzen az ilyen rendszerek működéséről. Az érinteni 

tervezett témákról részletesebb felsorolás a tervezett tematika alatt található. Hogy 

a tárgy során végig a valós környezetekben felmerülő problémák és megoldások 

jussanak el a hallgatóhoz, a képzés teljes idejében aktív szakértőként végig jelen 

lesz az ITSH Debrecen illetékes munkatársa. 

  



Az aláírás megszerzésének feltétele: 

 Az órák rendszeres látogatása (maximum 3 hiányzás megengedett) 

 Két gyakorlati számonkérés sikeres teljesítése (Konfigurációs feladatok, 

számítógép előtt) 

 A számonkérés javítható (nem csak elégtelen eredmény esetén, hanem a 

magasabb vitt jegy reményében is) 

 Javító számonkérésen a korábbi eredményen rontani nem lehet 

Az elméleten szerzett jegy feltételei: 

 Gyakorlati aláírás 

 A gyakorlati feladatokon nyújtott teljesítmény alapján a hallgató kap egy 

megajánlott jegyet, ami 50% súllyal beszámít a tárgyon szerzett jegybe (meglévő 

aláírás esetén ez a jegy legalább elégséges) 

 Az elméleti anyagból a vizsgaidőszakban a hallgató vizsgát tesz, melynek 

eredménye szintén 50% súllyal számít be a végleges jegybe (Kivéve elégtelen 

esetén. Ekkor a szerzett érdemjegy is elégtelen) 

 Az elméleti vizsga a TVSZ szerinti számban ismételhető, az ott leírt feltételek 

szerint 

Tervezet tematika: 

1. hét (február 17.) - Intro + Labor kialakítása 

2. hét (február 24.) – Server alapok (Server vs. kliens, role-k, feature-k) 

MS: Kiszolgálói szerepkörök és technológiák a Windows Server 2012 R2-ben 

és a Windows Server 2012-ben link 

3. hét (március 2.) – Hálózati feltételek (DNS, DHCP, TCP/IP) 

MS: A TCP/IP-címzés és az alhálózatok alapjainak ismertetése link 

4. hét (március 9.) – DNS részletes bemutatása, VPN, NAP 

MS: A DNS-rendszer alapjai, O365 link 

Egyéb: Ha nem megy a DNS: Leállt az internet, teljes volt a káosz a UPC-nél 

5. hét (március 16.) – Active Directory felépítése 1 (Forest, domain, DC, trust, 

FSMO role-k) 

MS: Active Directory tartományi szolgáltatások – áttekintés link 

március 23. Szakmai napok (szünet) 

6. hét (március 30.) - Zárthelyi dolgozat 1. 

7. hét (április 6.) – Active Directory felépítése 2 (GC, RO-DC, ntdsutil, partíciók, 

replikáció) 

8. hét (április 13.)– Active Directory logikai felépítése (OU, groups, objects) 

9. hét (április 20.) – Active Directory jogosultságkezelés, GPO röviden 

MS: Achieving Autonomy and Isolation with Forests, Domains, and 

Organizational Units link 

MS: Csoportházirend áttekintése link 

MS: A csoportházirendek kezeléséről IT-szakembereknek link 

10. hét (április 27.) – Microsoft PowerShell parancsok 

https://technet.microsoft.com/hu-hu/library/hh831669.aspx
https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/164015
https://support.office.com/hu-HU/article/A-DNS-rendszer-alapjai-854B6B2B-0255-4089-8019-B765CFF70377
http://hvg.hu/tudomany/20150403_minden_oldal_akadozik_teljes_upc_kaoszhttp:/hvg.hu/tudomany/20150403_minden_oldal_akadozik_teljes_upc_kaosz
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2011/04/15/recommendation-enabling-kerberos-authentication-for-mapi-clients.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb727032.aspx
https://technet.microsoft.com/hu-hu/library/hh831791.aspx
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows7/group-policy-management-for-it-pros


MS: Windows PowerShell 4.0 and Other Quick Reference Guides link 

11. hét (május 4.) - Zárthelyi dolgozat 2. 

12. hét (május 11.) – Active Directory-ra épülő alkalmazások 1. 

(MS Exchange, MS Lync, MS SharePoint, Hyper-V, SCCM és WSUS + MSI 

demo is) 

13.  hét (május 18.) – Active Directory-ra épülő alkalmazások 2. 

(MS Exchange, MS Lync, MS SharePoint, Hyper-V, SCCM és WSUS + MSI 

demo is) 

MS: Sysinternals Suite link, Reliability Monitor link, Resource Monitor link0 

link1 link2, Problem Step Recorder link 

Kiegészítő anyagok: 

 MS Virtual Academy -  What's New in Windows Server 2012 R2 Jump Start 

link 

 Active Directory Component Poster link (GPO, RODC, etc) 

 Windows Server 2008 Feature Components link 

 Free ebook: Introducing Windows Server 2012 R2 link 

 http://www.morgantechspace.com/2014/04/samaccountname-vs-

userprincipalname.html 

Irodalomjegyzék: 

- MSPress: Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure – ISBN-13: 

978-0-7356-2512-9 o ISBN-10: 0-7356-2512-3 

- MSPress: Configuring Windows Server 2008 Active Directory – ISBN-13: 978-0-

7356-2513-6 o ISBN-10: 0-7356-2513-1 

Az órákon a Debreceni Egyetem TVSZ megfelelő rendelkezései az irányadóak 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42554
https://technet.microsoft.com/en-gb/sysinternals/bb842062.aspx
http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2008/04/01/using-reliability-monitor-for-troubleshooting.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd883276%28WS.10%29.aspx
http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2012/02/01/using-resource-monitor-to-troubleshoot-windows-performance-issues-part-1.aspx
http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2012/02/08/using-resource-monitor-to-troubleshoot-windows-performance-issues-part-2.aspx
http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2009/10/21/windows-7-windows-server-2008-r2-problem-steps-recorder.aspx
https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/whats-new-in-windows-server-2012-r2-jump-start-8230?l=JH4IPDJy_8504984382
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16196
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17881
http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2013/11/08/free-ebook-introducing-windows-server-2012-r2-technical-overview.aspx
http://www.morgantechspace.com/2014/04/samaccountname-vs-userprincipalname.html
http://www.morgantechspace.com/2014/04/samaccountname-vs-userprincipalname.html
http://www.unideb.hu/portal/sites/default/files/szabalyzatok/TVSZ_egyutt_a_12.11-i_mod.-al.pdf

