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BEVEZETŐ 

A társadalom korszerűsítése, és a gazdasági és technológiai fejlődésre összpontosítás magában 

foglalja a szakoktatás általános és specifikus céljainak innovációját is. Ebben az értelemben a szerbiai 

szakképzést elsősorban a szakmai kompetenciák megszerzésére és az általános oktatási eredmények 

elérésére irányítjuk, melyek szükségesek a sikeres munkához, a továbbtanuláshoz, és ahhoz a 

rugalmassághoz, mely a munka világában és az egész társadalomban a változó igényeket kielégíti, valamint 

a munkaerő nagyobb mobilitását lehetővé teszi. 

 

A minőségjavítás biztosítása érdekében bekapcsolódtak az érintettek és a szociális partnerek, 

biztosítottuk az oktatási folyamat minden résztvevőjének a hatékony tudásátadást és készségek megszerzését 

az etnikai, kulturális és nyelvi sokféleség tiszteletben tartása mellett, a Szerb Köztársaság Oktatási, 

Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma megkezdte a szakképzési rendszer átszervezésének 

és reformjának előkészítését a Szerb Köztársaság kormánya által 2006 decemberében elfogadott a szerbiai 

szakképzés fejlesztésére vonatkozó stratégiával, a végrehajtásáról szóló akciótervvel amelyet 2009 

márciusában fogadtak el és a szerbiai oktatásfejlesztési stratégiát 2020-ig, amelyet 2012 novemberében 

fogadtak el. 

 

Ezen alapokon a kísérleti irányzat megvalósításának és értékelésének fázisa után, a 2015/16 

tanévben a Villamossági szakmunka területén új tantervet vezettek be: Számítógépes hálózati 

rendszergazda. Ezt a programot a képesítési szabvány (az 1. mellékletben található) alapján fejlesztették 

ki. A szabványosítás alkalmazása a szakképzési rendszerben magába foglalja egy érettségi vizsga2 

bevezetését is, mellyel biztosítjuk a képesítési szabvány által előírt szakmai kompetenciák elsajátításának 

ellenőrzését. 

 

 Számítógépes hálózati rendszergazda profil első generációja oktatását a 2018/19 évi érettségi 

vizsgán fejzte be. 

 

 Az Érettségi vizsga vizsgaprogramot a szociális partnerekkel - a Munkaadók Szövetségével, a Szerb 

Kereskedelmi Kamarával, a releváns üzleti szövetségekkel való konzultációval és azok követelményeinek 

figyelembe vételével, valamint azon középiskolák tanárainak aktív részvételével készítettük elő, melyekben 

ennek a szaknak az oktatása folyik. Ez a program a szakképzésben az érettségi vizsga különböző nemzetközi 

koncepcióinak átfogó tanulmánya alapján készült, figyelembe véve a jelenlegi tapasztalatokat és feltételeket 

a Szerb Köztársaság területén. 

 

Az önök előtt álló Érettségi vizsga kézikönyv nyilvános dokumentum, melyet azon középiskolák 

tanulóinak és tanárainak szántunk, amelyekben megvalósul a Számítógép hálózati rendszergazda program és 

a szociális partnereknek valamint minden más intézménynek és személynek aki érdekelt ezen a területen. 

 

Mivel az érettségi vizsga sikeres lebonyolítása feltételezi valamennyi résztvevő felkészülését és az 

előírt eljárások alkalmazását, a kézikönyvben szereplő utasítások fontosak annak biztosítása érdekében, 

hogy a vizsga minden iskolában azonos módon történjen, és hogy minden diák egyenlő feltételek mellett 

teljesítse azt. 

 

  Ezt a dokumentumot az elkövetkező időszakban tovább fejlesztik és bővítik, összhangban a 

képesítési rendszerek, az iskolák és a szociális partnerek követelményeivel és igényeivel. 
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ÉRETTSÉGI VIZSGA KONCEPCIÓJA 

Az érettségi vizsga a szakképzés minőségbiztosítási rendszerének egyik eleme. A középfokú 

szakképzésben levő záróvizsgával az egyén a munkaerő-piaci részvételhez szükséges képesítést szerzi meg. 

Az érettségi vizsgával ellenőrizzük, hogy a diák a négyéves oktatás sikeres befejezése után 

megszerezte-e az előírt képesítési szintet ami az ismeretekre, készségekre, attitűdökre és képességekre 

vonatkozik, azaz a szakmai kompetenciákat azon szakma (szakmák) számára, amelyekre képzettségi 

profilon belül iskolázták. Az érettségi vizsga három független vizsgából áll: 

• a szerb nyelv és irodalom vizsga, illetve azon nyelv és irodalom, amelyen a diákok tanulták (a 

továbbiakban: anyanyelv); 

• szakmai-elméleti tudást ellenőrző vizsga; 

• érettségi vizsga gyakorlati munka 

 

Az oklevél mellett, minden egyén ha ilyen típusú vizsgát tesz, úgynevezett kiegészítő oklevélben is 

részesül – Az oktatási profil keretein belül elsajátított programról szóló igazolás, amely átlátható módon 

bemutatja a munkaadóknak a diákok megszerzett kompetenciáit és eredményeit. 

 

Az érettségi vizsga koncepciója a következő elveken alapul: 

- - az érettségi vizsga minőségének harmonizálása nemzeti szinten, 

- - az értékelési folyamat minőségének javítása.  

 

A érettségi vizsga minőségi szintjének nemzeti szintű javítása magában foglalja a vizsga egyenlő 

követelményekkel és egyenlő feltételekkel történő lefolytatását minden iskolában. A minőségbiztosítási 

mechanizmusok bevezetése a szabványosított eljárásokkal és a végrehajtási iránymutatásokkal a minőségi 

vizsgázás fontos szempontja. Ily módon hozzájárul nemzeti szinten az oktatás minőségének 

kiegyenlítéséhez aminden oktatási profilnál. 

Az értékelési folyamat minőségének javítását kompetenciaalapú értékelési módszerek1 

alkalmazásával érik el, amely érvényes és objektív megközelítésként szolgál a kompetencia értékeléséhez. 

Az objektív értékelési kritériumok fejlesztését, valamint a megfelelő módszerek és eszközök kidolgozását 

lehetővé teszi a képesítési szabványok rendszerének létrehozása. Ennek megfelelően a kompetencia-alapú 

értékelés a reális munkakövetelményekből és munkafolyamatokból fakadó munkafeladatok 

operacionalizálásán alapul. 

Az értékelés minőségét, különösen a megbízhatóság és az objektivitás területén, részben külső 

értékelő személy bevezetésével érik el. A munkáltatók képviselői, egy adott terület szakértői, képzésben 

részesülnek és a bizottságok külső tagjaiként részt vesznek az érettségi vizsgánál az osztályozásban. 

Az érettségi vizsga eredményeit felhasználják az iskolai munka minőségének önértékelésénél, 

valamint az oktatási folyamatnak az adott oktatási profilban történő értékelésénél nemzeti szinten. Ezek 

egyben útmutatásként szolgálnak az oktatási folyamat javítására mindkét szinten. 

Minden oktatási profilhoz elkészül az Érettségi vizsga kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv), 

amely részletesen leírja a vizsga előkészítésének, megszervezésének és megvalósításának módját. A 

kézikönyv tartalmazza: A számítógépes hálózati rendszergazda képesítési szabványát, az elméleti érettségi 

vizsgakérdések gyűjteményét, a munkafeladatok listáját, a munkafeladatokat, a munkafeladatok 

értékeléséhez szükséges mellékletek és űrlapok listáját. 

A kézikönyveket az egyes profilokból álló tanárcsoportokkal együttműködve az Oktatás és 

nevelésfejlesztési Intézet - Szakképzési és Felnőttképzési Központ (a továbbiakban: a Központ) készíti elő. 

 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

3 

 

I ÉRETTSÉGI VIZSGA PROGRAMJA 

CÉL 

Az érettségi vizsga azt ellenőrzi, hogy a számítógépes hálózati rendszergazda oktatási profiljának 

sikeres befejezése után a diák megszerezte-e a számítógépes hálózati rendszergazda képesítési szabvány 

által előírt szakmai kompetenciákat1. 

FELÉPíTÉS 

Az érettségi vizsga három független vizsgából áll: 

• anyanyelv és irodalom vizsga; 

• szakmai-elméleti tudást ellenőrző vizsga; 

• érettségi vizsga gyakorlati munka. 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE 

Az érettségi vizsga a szakmai kompetenciák megszerzettségét vizsgálja. A szakmai kompetenciák 

értékelésére több módszer kombinációjával történik: a szakmai elméleti ismeretek tesztelése és azok 

szimulációja gyakorlati munkafeladatok elvégzésén keresztül. A teszt a szakképzés eredményein (tudás 

eredményeken) alapul, míg a munkafeladatok elsősorban kompetenciaegységek alapján készülnek, és 

tesztelésük révén lehetővé válik a diákok tudásszintje alkalmazhatóságának felmérése, képességeik és 

szakmai hozzáállásuk bizonyítása munkakörnyezetben. Ez lehetővé teszi az ismeretek, készségek, 

hozzáállás és képességek mérését, amelyek megfelelnek az Számítógépes hálózati rendszergazda 

képesítési szabványnak. 

 

A szakmai kompetenciák értékelésének kritériumait a kompetencia egységei alapján fejlesztették ki, 

és a számítógépes hálózati rendszergazda képesítés kompetencia  osztályozásának keretrendszerét képezik (a 

továbbiakban: a keretrendszer). A keretrendszer olyan osztályozási kritériumokat tartalmaz melyet két 

kategóriába sorolhatunk: szempontok és értékelési mutatók. Szakmai kompetenciaértékelő eszközök - Az 

érettségi vizsga során használt formák a keretrendszerrel vannak összehangolva. 

  

 

 
1A számítógépes hálózati rendszergazda minősítési szabványt a kézikönyv 1. melléklete tartalmazza 
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Kompetenciaértékelési keretrendszer a számítógépes hálózati rendszergazda képesítéshez 2 

 
А kompetencia:  Passzív és aktív hálózati eszközök beállítása és adminisztratív feladatok elvégzése 

Szempontok 
mutatók 

1 2 3 4 5 

1. Passzív hálózati berendezések 

telepítése a műszaki leírás alapján 
Kiválasztott kábelek  

Lefektetett és megjelölt 

kábelek 
Kiválasztott kábelcstorna Lefektetett kábelcsatorna 

Telepített kapcsolótábla és 

távközlési szekrény 

2. A kábelek lezárása és 

csatlakoztatása az aljzaton és a 

paneleken 

Lefektetett kábel a patch 

panel portján 
Kiválasztott és szerelt aljzat 

Csatlakoztatott kábel az 

aljzathoz 

 

 
 

3. A szerelt vonak tesztelése Kalibrált eszköz 
Csatlakoztatta az eszközt a 

vizsgált vonalhoz 

A vonal funkcionalitása 

tesztelve 
  

4. Aktív hálózati berendezések 

felszerelése és csatlakoztatása 

Aktív hálózati berendezés 

kiválasztása a műszaki 

dokumentáció szerint 

Aktív hálózati berendezés a 

műszaki dokumentáció szerint 

telepítve 

Csatlakoztatott aktív hálózati 

berendezés 
  

5. Aktív hálózati berendezés 

konfigurálása 

„upgrade firmwareˮ 

elvégezve 

Switch /útválasztó (router) 

alpvető paramétereinek  

konfigurálása 

Switch /útválasztó (router) 

Speciális paraméterek 

konfigurálva 

Modem konfigurálva 
„access pointˮ 

konfigurálva 

6. Aktív hálózati eszközök 

működésének tesztelése 

Az eszköz hozzáférése 

tesztelt 

Megbizonyosodott, hogy az 

eszköz látható a hálózaton 

A szolgáltatás működése 

leellenőrizve 

Megőrizve/visszaállítva a 

konfiguráció 
 

7. Műszaki projektum részeinek 

kidolgozása  

Koncentrátor leírása 

elkészítve 

Elkészítette a passzív 

komponensek leírását 

Elkészítette az aktív 

komponensek leírását 

Elkészítve a komponensek 

összekötéseinek leírása 

Anyagszámítás/előszámla 

elkészítve 

8. Jelentés készítése az elvégzett 

beavatkozásokról 

A hibaleírás alapján a mérési 

protokoll elkészült 

A mérési eredmények 

rendszerezve 

Jelentést készített a hálózat és 

a  hálózati eszközök 

változásairól 

  

9. Dokumentáció megőrzése és 

arhiválása 

Az archiválási űrlap 

formázása megtörtént 

Megtörtént az adatbevitel az 

űrlapon 
A megfelelő helyre archiválva   

 

 
2Az érettségi vizsga megvalósítása és a hallgatók kompetenciájának megfelelő munkafeladatokkal történő értékelése céljából egyesítették a képesítési szabvány kompetenciáit, és meghatározták a vonatkozó szempontokat és 
mutatókat.  
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B kompetencia:    Számítógépes berendezések hálózatba szervezése, számítógépes hálózatok megfigyelése és karbantartása, valamint a környezettel való kommunikáció 

Szempontok 
mutatók 

1 2 3 4 

1. Operációs rendszer telepítése 

szerverre/munkaállomásra 

A telepítés előtti eljárások 

befejeződtek 

Az operációs rendszer telepítése 

befejeződött 

A telepítés utáni eljárások 

befejeződtek 

Az operációs rendszer 

telepítésének helyessége 

tesztelve 

2. Munkaállomás/szerver konfigurálja 

hálózati munkához  
Hálózati paraméterek beállítva  

Csatlakoztatott szerver / 

munkaállomás a hálózathoz 

Kiválasztott eszköz(ök) és / vagy 

parancs(ok) a munkaállomás / 

szerver hálózati teszteléséhez 

Szerver munkaállomás 

hálózatilag tesztelve 

3. Tovćbbi szoftver teleptítése és 

szolgáltatások beállítása a 

szerveren / munkaállomáson 

Kiválasztott telepítőszoftver / 

szolgáltatás 

A szoftver / szolgáltatás telepítése 

befejeződött 

A telepített szoftver / szolgáltatás 

beállítása megtörtént 

Ellenőrizve a telepített szoftver / 

szolgáltatás működése 

4. Perifériák csatlakoztatása a 

munkaállomáshoz / szerverhez 
Perifériás eszköz kiválasztva 

Perifériás eszköz csatlakoztatva és 

telepítve 
Perifériás eszköz konfigurálva 

A perifériás eszköz működése 

ellenőrizve 

5. Domain struktúra létrehozása és 

kezelése 

 

 

A meglévő struktúra elemzése 
A domain szerkezet változásainak 

követelményei elemezve 
Domain hálózat létrehozva  

6. Objektumok létrehozása és kezelése 

(domain struktúrák) 

 

A domain hálózat objektumainak 

szerkezetére és számára 

vonatkozó követelmények 

elemezve 

Objektumok létrehozva egy 

domain hálózatban 
Domainhálózati objektumkezelés 

A domain hálózati objektumok 

funkcionalitása ellenőrizve 

7. Adatok arhiválása 
Archiválandó adatkészlet 

meghatározva 

Adat-archiválási módszer és terv 

meghatározva 
Adatok arhiválva Adatok állapota ellenőrizve 

8. A hálózat figyelése és hibaelhárítás 

 
Hálózati problémák felismerve 

A hálózati működés során észlelt 

probléma / hiba felismerve 

Javítva a probléma / hiba a hálózati 

működésben 
 

9. Adatbiztonság 

Az biztonsági paraméterekre 

vonatkozó követelmények 

elemezve 

Biztonsági paraméterek beállítva 
A beállított paraméterek 

következményei ellenőrizve 
 

10. Kommunkáció munkatársakkal és 

kliensekkel 

A hálózati erőforrások 

felhasználása bemutatva 
Felhasználóbarát bemutató Műszaki segélynyújtás biztosított  
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VIZSGÁZÁSI ELŐFELTÉTELEK ÉS A VÉGREHAJTÁS FELTÉTELEI 

 A diák a törvénnyel összhangban teheti le az érettségi vizsgát. 

 Az éretsségivizsga teljesítésének előfeltételeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Diák:  

általános: sikeresen befejezte a számítógépes hálózati rendszergazda oktatási profiljának 

negyedik osztályát 

külön:      írószerek (kötelező golyóstoll) 

Iskola: 

az érettségi vizsga előkészítéséhez és végrehajtásához az iskolának a szociális partnerekkel egyetértésben 

biztosítani kell a megfelelő feltételeket a megfelelő munkafeladatok kidolgozásához:  

• idő (az érettségi vizsga összes szakaszának időbeosztása, ideértve a munkafeladatok elvégzésére 

vonatkozó tervet is). 

• a tudásfelméréshez szükséges helyiségek, valamint munkahelyek a vizsga gyakorlati részéhez; 

• megfeleő számú teszt; 

• szerszám, 

• műszerek, 

• szükséges anyyag, 

• PC számítógép 

• szükséges szoftver 

• Jegyzőkönyv a záróvizsgáról minden diák számára; 

• munkafeladat leírása minden diák és vizsgabizottsági tag számára; 

• a munkafeladat osztályozására való űrlap minden vizsgabiztos számára; 

• a vizsgabiztosok felkészítettsége, hogy kompetencia alpú osztályozást végezzenek. 

Azok a hallgatók, akik nem felelnek meg a követelményeknek, nem mehetnek ki az érettségi vizsgára. 

Az érettségi vizsga során a mobiltelefonok használata tilos. 

 

SZERVEZÉS 

Az érettségi vizsga szervezését a számítógépes hálózati rendszergazda oktatási profiljára vonatkozó 

Érettségi vizsgaprogramról szóló rendeletekkel összhangban végzik. Az érettségi vizsga az iskolákban három 

vizsgaidőszakban kerül megrendezésre, júniusban, augusztusban és januárban. 

Az iskola időben megtervezi és előkészíti az emberi és műszaki erőforrásokat a vizsga 

lefolytatásához, valamint ütemtervet készít az összes vizsgáztatásra az érettségi vizsga keretében. 

Minden tanévre  az igazgató a Tentestület javaslata alapján vizsgabizottságot hoz létre. A 

vizsgabizottságnak minden vizsgbiztos a tagja, a vizsgabizottság elnöke pedig általában az iskola igazgatója.   

Az iskola igazgatója minden tanuló számára kinevez egy mentort. A mentor szaktantárgyak tanára, aki 

az iskolában tanította a diákokat. Segíti a hallgatót az előkészületekben és a szakmai tudásteszt és gyakorlati 

munka letételében. Az érettségi vizsga előkészítésére három hetet tervez az iskola a tantervben, konzultációkat 

szervez, tájékoztatja a jelölteket az értékelési kritériumokról, és biztosítja a feltételeket (idő, hely, felszerelés) 

a diák felkészítéséhez az érettségi vizsga által tervezett összes feladatra. 

Az előkészítő időszak alatt az iskola az iskola szakmunkatársainak támogatásával megszervezi a 

vizsgabizottságok tagjainak képzését az érettségi vizsgán való osztályozásra 

Az érettségi vizsga az iskolában és azokban a helyiségekben történik, ahola munkahelyek vannak és 

az érettségi vizsga gyakorlati részének megvalósítására megtalálhatók a  feltételek. 

A diáknak az érettségi vizsga legfeljebb négy napot vehet igénybe. Ugyanazaon a napon a diák csak 

egy vizsgarészt vizsgázhat. 

Az érettségi vizsga minden egyes részére az iskolaigazgató kinevez egy szakmai vizsgabizottságot, 

amely három tagból és három póttagból áll. Az érettségi vizsga hatékonyabb megvalósítása érdekében, ha az 

előírt személyzeti és anyagi feltételekkel rendelkezik az iskola, több vizsgabizottságot is fel lehet, amelyek 

egyidejűleg és egymástól függetlenül végezhetik el az értékelést. 
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EREDMÉNY RÖGZÍTÉSE ÉS JELENTÉS 

Azok a diákok, akik teljesítik az érettségi vizsga felvételére vonatkozó általános követelményt, 

kötelesek a törvénnyel összhangban kísérődokumentumokkal együtt írásbeli kérelmet benyújtani az iskolának 

az érettségi vizsgázásra. A bejelentési határidőt az iskola határozza meg. 

 

Az érettségi vizsga során minden egyes diák számára külön-külön jegyzőkönyvet vezetnek az 

érettségi vizsgáról. A nyilvántartás mellékletei: 

• írásbeli fogalmazás anyanyelvből; 

• leosztályozott teszt a szakmai – elméleti ismeretekről; 

• bizottsági tagok űrlapjai minden egyes munkafeladat értékeléséről.  

 

Egyes vizsga lezárása után a bizottság megállapítja és rögzítit a diák eredményét az érettségi vizsga 

jegyzőkönyvben és ezeket az eredményeket mint nem hivatalost közzéteszik az iskolai hirdetőtáblán. 

Az egyes vizsgák eredményei alapján a vizsgabizottság meghatározza a diák általános eredményét az 

érettségi vizsga során. A vizsgabizottság ülése után, amelyben megvitatják a diákok eredményeit az érettségi 

vizsga során, az iskola hivatalos hirdetőtábláján közzéteszik a diákok hivatalos érettségi vizsga eredményeit. 

Az érettségi vizsga általános eredményét egy osztályzattal mutatják ki, amely az érettségi vizsga egyes 

vizsgarészei osztályzatainak aritmetikai átlaga. 

A diák akkor teljesítette az érettségi vizsgát, ha minden egyes vizsgarészből pozitiv osztályzatot kapott. 

Azok a diákok akik egy vagy két részvizsgán elégtelenül teljesítettek pót érettségi vizsgára mennek. 

A hivatalos eredmények közzétételétől számított 24 órán belül a diáknak joga van panaszt benyújtani 

az igazgatónál a érettségi vizsga során szerzett osztályzatra. 

A vizsga végrehajtása után és a Központ kérésére az iskola köteles a vizsga eredményeit benyújtani a 

Központnak az érettségi vizsga nyomon követése és elemzése céljából. E célból a Központ időben elküldi az 

iskolának a megfelelő formanyomtatványokat és ellenőrző eszközöket. 

  

 

OKLEVÉL ÉS BIZONYLAT 

A sikeres érettségi vizsga után a diáknak Számítógépes hálózati rendszergazda középfokú oktatásról 

oklevelet kap. 

 

Az oklevél mellet az ikola a diáknak kiadja a  Bizonylatot a sikeres vizsgákról a Számítógépes 

hálózati rendszergazda oktatási profilt elsajátító program keretében. 
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II ÉRETTSÉGI VIZSGA KERETÉN BELÜLI VIZSGÁK 

1. ANYANYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 

 A vizsga célja a nyelvtudás, az irodalom, valamint az általános kultúra ismerete. 

VIZSGA SZERKEZETE 

Anyanyelvből a vizsga írásban van. 

A vizsga során a hallgató a felkínált négy téma egyikét dolgozza fel. Ezeket a témákat az 

anyanyelvtanárok szakmai tanácsának javaslata alapján az iskola Vizsgabizottsága határozza meg. A 

hallgatóknak kínált négy téma közül kettő az irodalom témaköréből van, kettő pedig szabad táma. 

OSZTÁLYOZÁS 

 Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана 

испитне комисије. 

 Az írásbali munka osztályzatát a vizsgabizottság, minden egyes vizsgabizottsági tag egyedi 

osztályzata alapján hozza meg. 

 Az anyanyelvi vizsgabizottság három anyanyelv tanárból áll, akik közül az egyiket a bizottság 

elnökévé neveznek ki. Minden írásbeli fogalmazást mindhárom bizottsági tag átnéz és egyedi osztályzatot ad. 

VIZSGA SZERVEZÉSE 

• Az anyanyelvi írásbeli vizsga három óra hösszáig tart.  

• A vizsga idején minden iskolapadban csak egy diák ül. 

• Az írásbeli munka kidolgozása folyamán a tanteremben egy tanár ügyel, aki nem tagja a szakmai 

vizsgabizottságnak.  

• Az ügyeletes tanár kiírja a választott vizsgatémákat az iskolai táblára és attól a pillanattól 

számítódik a vizsga ideje. 

• Az ügyeletes tanár összeszedi az összes munkát a diákoktól és jegyzőkönyvileg adja át az 

anyanyelvi vizsgabizottság elnökének.  

• Miután minden egyes diák rögzített és elvégzett egyedi értékelést kapott, a szakmai 

vizsgabizottság elnöke összefoglalja az eredményeket és átadja az aláírt jegyzőkönyveket és a 

diákok munkáit a vizsgabizottság elnökének. 

2. SZAKMAI ELMÉLETI TUDÁS VIZSGA 

 Az érettségi vizsga ezen részének célja a Számítógépes hálózati rendszergazda oktatási profil elvárt 

tudásszintjének ellenőrzée, azaz a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai – elméleti tudás amelyikre az 

iskoláztatás folyamán a diákot felkészítették. 

VIZSGA SZERKEZETE 

 A Számítógépes hálózati rendszergazda oktatási profiljának tantervében a számítógépes hálózati 

rendszergazda feladatainak elvégzéséhez szükséges szaktudást a következő tantárgyak keretein belül szerzik 

meg: Hálózati felszerelés, Számítógépes hálózatok, Hálózati operációs rendszerek, Számítógépes 

hálózatok adminisztrációja. 

 A várható tudást, vagyis a szakmai-elméleti ismeretek megvalósulásának ellenőrzését végső 

teszteléssel végzik. A teszt legfeljebb 50 feladatot tartalmaz, és úgy van összeállítva, hogy a tudás minden 

szintjére és minden olyan tartalomra kiterjedjen, amelyet alapvető fontosságúnak ítéltek meg az adott 

foglalkozáson belüli feladatok elvégzéséhez, valamint a későbbi továbbképzéshez ezen a téren. 

 A tesztet és a teszt értékelés kulcsát a Központ készíti az éretségi vizsga Elméleti vizsgafeladat 

gyűjteménye alapján (2. melléklet), és azt eljuttatja az iskoláknak. A vizsgafeladatok kombinációit az érettségi 

vizsgára, a komplekszitás figyelembe vételével a következő módon alakítjuk: ismert feladatok az Elméleti 

vizsgafeladat gyűjteményből (75 pont) és részben ismert feladatokból, melyek az Elméleti vizsgafeladat 

gyűjtemény részlegesen megváltoztatott feladatait tartalmazza (25 pont). A gyűjteményt a Központ 

koordinálásával azon iskolák tanárai készítették, amelyekben a Számítógépes hálózati rendszergazda oktatási 

programot végrehajtották. 
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OSZTÁLYOZÁS 

 A teszetket egy háromtagú bizottság nézi át a Központ által biztosított kulcs alapján, amely a 

középiskola tanáraiból áll. Mindegyik tesztet függetlenül nézi át mind a három bizottsági tag, és azt a teszten 

aláírásukkal bizonyítják. 

 A tesztben a pontok száma összesen 100, és ez megegyezik azon pontok összegével, amelyet a diák az 

adott feladatokra adott helyes válaszokkal elért. A teszten nincsenek negatív pontok. A teszt eredményességét 

számokban fejezzük ki, ahol a pontok számát átszámítjuk az eredményre, amely a következő táblázatban van 

megadva. 

  

Teszten elért össz 

pontszám 
EREDMÉNY 

50-ig elégtelen (1) 

50,5 – 63 elégséges (2) 

63,5 – 75 jó (3) 

75,5 – 87 jeles (4) 

87,5 - 100 kitűnő (5) 

 

 A bizottság a meghatározott számbeli osztályzatot beírja a teszt űrlapján előrelátott helyre és az 

érettségi vizsga Jegyzőkönyvébe.  

VIZSGA SZERVEZÉSE 

• A szakmai – elméleti tudás tesztelése a vizsga keretében egy időben történik minden iskolában ahol 

ehhez az oktatási profilhoz az érettségi vizsga megvalósul. A tesztelés időpontját közösen azon 

iskolák határozzák meg, amelyekben erre vannak jelöltek a vizsgaidőszakra, és benyújták azt a 

Központnak legkésőbb a megvalósulás előtt hét nappal. 

• A vizsgabizottság tagjainak a választása alapján, az iskolának a szakmunkatársak segítségével rövid 

szakképzésben kell részesítenie a bizottsági tagokat. 

• A meghatározott forma alapján a Köztpont elkészíti a tesztet, és elektronikus formában eljuttatja az 

iskoláknak, melyekben az érettségi vizsga megvalósul, egy nappal a vizsga kitűzött dátuma előtt, a 

tesztelés napján pedig elküldi a kulcsot.  

• Az iskolában a teszt műszaki előkészítéséért felelős személy elvégzi az összes előkészületi munkát 

és a teszteket sokszorosítja. Az elkészített teszteket egy borítékba csomagolják, amelyet lezárnak, és 

az iskola széfjében tárolnak a vizsga megkezdéséig. A tesztek biztonságáért az iskola igazgatója 

felel. 

• A vizsga napján az ügyeletes tanárok fél órával a kezdés előtt jegyzőkönyvileg átveszik a teszteket 

tartalmazó borítékokat, és a diákok előtt a tanteremben bontják fel. 

• A teszt kidolgozása három óra hosszát tart. A teszt kidolgozása folyamán minden diák egyedül ül a 

padban és önállóan oldja ameg a tesztet. A tanteremben ahol a tesztelés folyik két tanár ügyel, akik a 

szakiskolák szaktanári szabályzata szerint nem adhatják elő a tantárgyakat / modulokat amelyek a 

tesztben szerepelnek. 

• A teszt megoldásához a diáknak golyóstollat kell használnia (a végleges válaszokat és eredményeket 

golyóstollal kell írni). 

• A tesztelés befejezése után az ügyelő tanárok jegyzőkönyvileg adják át az igazgatónak vagy más 

felelős személynek a megoldott vagy használatlan teszteket. Az iskola hirdetőtábláján a teszt kulcsát 

nyilvánosságra kell hozni. 

• A vuzsgabizottság elnöke átveszi az éretségi vizsgáról szóló jegyzőkönyveket, a borítékokat a 

megoldott tesztekkel, valamint a kulcs három példányát, (a három tagnak) és a bizottság megkezdi a 

tesztek átnézését. Az átnézés, evidenció, és az érettségi vizsga jegyzőkönyvének aláírása után 

jelentés készül a diákok eredményeiről és a szakmai-elméleti ismeretek vizsgáján elért 

eredményekről, majd az aláírt jegyzőkönyvet és az összes megoldott tesztet átadják a 

vizsgabizottság elnökének. 

• A tesztelés nem hivatalos eredményeit a teszteléstől számított legfeljebb 24 órán belül közzéteszik 

az iskola hirdetőtábláján. 
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3. ÉRETTSÉGI GYAKORLATI VIZSGA 

 A gyakorlati vizsga célja a számítógépes hálózati rendszergazda képesítési szabvány által előírt 

szakmai kompetenciák tesztelése.  

VIZSGA SZERKEZETE 

 Az érettségi gyakorlati munka során a hallgató két összetett munkafeladatot hajt végre, melyekkel 

ellenőrzik az összes előírt szakmai kompetencia meglétét. A munkafeladatok gyakorlati munka révén 

valósulnak meg. 

 Az előírt kompetenciák vizsgálatához a számítógépes hálózati rendszergazda képesítésére szolgáló 

kompetenciaértékelési keretrendszer alapján meghatározzák a munkafeladatok kombinációinak listáját. 

A munkafeladatok kombinációjának listáját mely a kompetenciák tesztelésére szolgál, a 

munkafeladatokat és a munkafeladatok értékelésére szolgáló eszközöket a Központ, tanári csoportok 

bevonásával készíti elő.  

A munkafeladatok és kombinációk listáját a jelen kézikönyv 3. melléklete tartalmazza. A gyakorlati 

feladatok megoldásához szükséges egyéb dokumentáció a 4. mellékletben található. 

 

OSZTÁLYOZÁS 

 A megszerzett szakmai kompetenciákat az érettségi gyakorlati munkánál a vizsgabizottság értékeli. 

Ez legalább három tagból áll, akiket az igazgató nevez ki az előírt struktúra szerint: 

• két szaktanárt akik a Számítógépes hálózati rendszergazda szaktantárgyait tanitják, akikből az egyik 

a bizottság elnöke.  

• munkaadók képviselője – kompetens tag az elektrotechnika és számítástechnika területéről, akit a 

Szerbiai Munkáltatók Szövetsége az illetékes üzleti szövetségek, a Szerb Kereskedelmi Kamara és a 

Központ ajánl3. 

 

 A vizsga előtt a vizsgabizottság minden tagja kap egy űrlapot a választott kombináción belüli 

munkafeladatok értékeléséhez, a bizottság elnöke pedig vezeti az érettségi vizsga megfelelő részének 

jegyzőkönyvét. 

 Minden bizottsági tag egyénileg értékeli a diákok munkáját, a megfelelő űrlap felhasználásával 

értékeli a munkafeladatot 4.   

 Minden munkát legfeljebb 100 ponttal lehet értékelni. A vizsgabizottság minden tagja, a 

munkafeladat formanyomtatványában szereplő mutatók egyéni értékelésével meghatározza a hallgató által az 

egyéni feladat során elért össz pontok számát.  

 Az egyes pontok számát (a bizottság minden tagjától) beírják a megfelelő helyre az érettségi vizsga 

jegyzőkönyvébe,  amely alapján a bizottság meghatározza az egyes munkafeladatok átlagos pontszámát.  

Ha egy jelölt munkafeladatonként átlagosan legalább 50 pontot szerez, akkor úgy tekintik, hogy 

bizonyítást nyert a kompetenciája. 

 Ha egy jelölt egy munkafeladaton kevesebb mint átlag 50 pontot szerez akkor úgy kell tekinteni, hogy 

a jelölt nem bizonyította hozzáértését. Ebben az esetben az érettségi gyakorlati munka osztályzata elégtelen 

(1).  

 Az össz pontszámot eredménykre váltjuk. A teljesítmény skála ötlépcsős, és az a következő 

táblázatban látható. 

ÖSSZ PONTSZÁM EREDMÉNY 

0-99 elégtelen (1) 

100-125 elégséges (2) 

126-151 jó (3) 

152-177 jeles (4) 

178-200 kitűnő (5) 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА 

 
3 A munkáltatók képviselőinek bizottsági tagságát az iskolák javaslatára a Szerb Munkáltatók Szövetsége és a Szerb Kereskedelmi Kamara hagyja 
jóvá, együttműködve az Oktatás és Nevelésfejlesztési Központtal. A vizsgabizottságok külső tagjainak adatbázisát a Központ vezeti. 
4A kézikönyv 3. melléklete tartalmazza a munkaköri értékelési űrlapokat 
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• Az érettségi gyakorlati munkát olyan helyiségekben vagy termekben folytatják le, ahol olyan 

munkahelyek és körülmények vannak, amilyeneket a diák az oktatása során tanult. 

• Az iskola szaktanárainak szakértői tanácsa kiválasztja a feladatokat a kézikönyvben szereplő 

feladatlista alapján, és összeállítja az abban a vizsgaidőszakban alkalmazandó iskolai listát. A 

kombinációk számának legalább 10% -kal nagyobbnak kell lennie, mint az egy osztályban az 

érettségi vizsgát tevő hallgatók száma. 

• A vizsgabizottság megalakulásakor az igazgató meghatározza a gyakorlati vizsga osztályozó 

bizottságának tagjait és helyetteseiket. A bizottság külső tagjainak nevét a jóváhagyásra a 

Központnak időben be kell nyújtani. 

• Az osztályozó bizottság tagjainak kiválasztása után az iskola szakmunkatársainak támogatásával 

kiképzi a bizottsági tagokat. A bizottság minden tagjának ismernie kell az Osztályozási Instrukciók 

dokumentumot és ennek megfelelően elfogadnia a munkafeladatok előkészítésének és 

végrehajtásának menetét, valamint alkalmaznia kell az értékelési alapelveket és szabályokat. 

• Az éretségi vizsga műszaki támogatását végző személy jelöletlen borítékokban minden feladathoz 

négy leírást készít (egyet a diák vesz át, három pedig a vizsgabizottsági tagoké) valamint három 

értékelési űrlapot, az iskola előzőleg beírt adataival, a feladat kódjával és elnevezésével a bizottság 

tagjai számára. A bizottság tagjainak számára lehetséges megadni a feladat leírását elektronikus 

formában is, feltéve, hogy a bizottság minden tagjának független hozzáférése van egy 

számítógéphez, táblagéphez vagy laptophoz. 

• Közvetlenül a vizsgázás előtt a diák kihúzza a munkafeladat kombinációt, csre jog nélkül. A diák 

egy munkafeladat leírását kapja meg, a másik munkafeladat leírását csak közvetlenül a másik 

munkafeladat végzése előtt kapja meg. A bizottság tagjai átveszik a feladat leírását és az értékelési 

listát, beírják a diák nevét a fejlécbe. 

• Minden hallgató számára egyenlő feltételek állnak rendelkezésre a munkafeladat elvégzésére.  

• A háromtagú bizottság figyeli a minden diák munkáját a gyakorlati munka során. 

• A diákok által, a feladat kidolgozása létrehozott termékei (vázlatok, fényképek, specifikációk, 

modellek, fájlok ...) megfelelő formában tárolandóak a törvénnyel összhangban.  

• Legkésőbb 24 órával a gyakorlati vizsga befejezése után a vizsga ezen részének eredményeit 

összefoglalják és nem hivatalosként közlik az iskola hirdetőtábláján. Az aláírt jegyzőkönyvet az 

előlátott dokumentációval együtt továbbítják a vizsgabizottság elnökéhez. 
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SZÁMíTÓGÉPES HÁLÓZATI RENDSZERGAZDA 

KÉPESíTÉS 

 

 

1. A képesítés elnevezése: Számítógépes hálózati rendszergazda 

 

2. Ágazat - Munkaterület: Elektrotechnika 

 

3. Képesítés szintje: IV 

 

4. Szakmai kompetencia szabvány 

 

4.1. Munka leírása 

 

Kötelesség - 

szakmai 

kompetencia 

Feladatok – kompetencia egységek 

Passzív hálózati 

berendezések 

telepítése 

- Passzív hálózati berendezések ellenőrzése a gyártó műszaki leírásának megfelelően a telepítés előtt 

- Kábelcsatornák és kábelek beszerelése 

- Kapcsoló és távközlési szekrény beszerelése 

- Kábelek befejezése és kötése az aljzatokon és paneleken 

- Lefektetett vonal vizsgálata 

Az aktív hálózati 

berendezés 

telepítése 

- Aktív hálózati berendezés szerelése és összekötése 

- Switch (kapcsoló) konfigurálása 

- Router konfigurálása 

- Modem konfigurálása 

- „Access Point“ konfigurálása 

- Print Server konfigurálása 

- „Firmware Upgrade“ 

- A telepített berendezés ellenőrzése 

- Szünetmentes tápegység telepítése és konfigurálása 

Számítógépes 

berendezések 

hálózatba 

szervezése 

- Számítógép összeszerelése 

- Számítógép tesztelése (hardware) 

- Operációs rendszer insztallálása «Win/Lin» munkaállomásokon 

- Operációs rendszer insztallálása «Win/Lin» szerveren 

- Munkaállomás paramétereinek beállítása hálózati környezetében történő munkához 

- Szerver konfigurálása hálózati működéshez 
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Kötelesség - 

szakmai 

kompetencia 

Feladatok – kompetencia egységek 

- További szoftver telepítése és különféle szolgáltatások beállítása a munkaállomáson 

-  További szoftver telepítése és szolgáltatások beállítása a szerveren 

-  Perifériák csatlakoztatása munkaállomáshoz  

-  Perifériák csatlakoztatása a szerverhez 

-  Hálózati munkaállomás tesztelése hálózati munkához 

-  Szerver tesztelése hálózati munkához 

Számítógépes 

hálózatok 

felügyelete és 

karbantartása 

- A számítógépes hálózat működésének ellenőrzése a megadott paraméterekkel 

- Figyelemmel kísérni a számítógépes hálózat történetét a megadott paraméterek alapján 

- Hálózati hibaelhárítás 

- Felhasználói fiókok adminisztrálása 

- Adatok archiválása adott paraméterek szerint 

- „software upgradе“ és „ software update“ elvégzése 

- Figyelemmel kísérni a felhasználók által a munkaállomásokon telepített szoftvereket, és eltávolítani az illegálisan telepített 

szoftvereket 

Adminisztrációs 

feladatok elvégzése 
- A műszaki dokumentáció elkészítése 

- Műszaki projektum részeinek kidolgozása a tervező utasításai alapján 

- Rendszeres és időszakos állapotjelentések és beavatkozások vezetése a számítógépes eszközökön és a hálózatokon 

- Jelentések készítése az elvégzett feladatokról 

- A műszaki dokumentáció gőrzése és archiválása 

Kommunikáció a 

környezettel 
- Kommunikáció a kliensekkel 

- Kommunikáció munkatársakkal és szakértőkkel 

- Együttműködés a projektcsoportokkal 

- Tanácsadás és műszaki segítségnyújtás a számítógépes hálózat felhasználói számára 

- Tanácsadás és segítségnyújtás többfelhasználós környezetben 

- Felhasználók képzése és tanácsadása létező számítógépes hálózatban történő munkához 

 

4.2. Extrém körülmények, amelyek között a feladatokat elvégzik:  

-  nincs. 

 

4.3. A feladatok ellátása során fennálló kockázatoknak való kitettség: 

- magas feszültség kockázat 

- a stresszre való kitettség kockázata. 
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5. A szakképzés célja és eredménye 

 

5.1.  A szakképzés célja 

 

A SZÁMíTÓGÉPES HÁLÓZATI RENDSZERGAZDA képesítéséhez szükséges szakképzés célja az, hogy az egyének passzív és aktív hálózati berendezéseket, 

hálózati számítógépes eszközöket telepítsenek és karbantartsák a számítógépes hálózatokat. 

 

A munkaerőpiac változó igényeihez való folyamatos alkalmazkodás, a továbbképzés, a szakképzés, a karrierfejlesztés, a foglalkoztathatóság javításának 

szükségessége az egyént úgy irányítja, hogy:  

 

- az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása; 

- biztonsági és egészségügyi intézkedések alkalmazása a munka folyamán; 

- környezetvédelmi intézkedések alkalmazása a munkafolyamatban; 

- felelősségteljes magatartás a tanulásában, karrierjében és karrierépítésében; 

- az üzleti lehetőségek felismerése a munkakörnyezetben és a szélesebb társadalmi környezetben 

 

5.2. A szakoktatás eredményei 

 
Szakmai kompetencia Tudás Szakértelem Képességek és hozzáállás 

Az oktatási program befejezése után az egyén képes lesz: 

passzív hálózati 

berendezéseket telepít 

- megkülönbözteti az alapvető kábelezési típusokat 

- értelmezi a műszaki dokumentációt 

- javasolja az adott helyzetben használt kábelezés 

típusát 

- a csatlakozókat kábel típusa és a telepítés helye 

szerint szétválogatja 

- elemzi az informáciáramlást leíró paramétereket 

- elemzi az átviteli közeg paramétereit 

- mérési és tesztelési tervet készít a hiba észlelésére 

- elemzi a mérési eredményeket 

- korrekciós intézkedéseket hoz a hiba elhárítása 

érdekében 

- különféle kábeleket készít és telepít 

- telepíti és rögzíti az elosztószekrényeket a tervben előírt 

helyekre 

- kébelcsatornákat telepít és rögzít a terv által előlátott 

helyekre 

- csatlakozókat és aljzatokat telepít és rögzít 

- a kábeleket és cstlakozóaljzatokat megjelöli a 

dokumentáció alapján 

- a rack-ben csoportosítja a kábeleket a jobb átláthatóság 

érdekében 

- beállítja a mérőműszer vagy a mérési módszer 

paramétereit a megfelelő mérés elvégzéséhez 

- leolvassa a mérés paramétereit 

- mérőműszerek és tesztelők használatával észleli a 

cserélhető adathordozó hibáit 

- lelkiismeretesen, 

felelősségteljesen, megfelelően és 

pontosan elvégzi a rábízott 

feladatokat; 

- az időt effektív tervezi és 

szervezi; 

- pozitív a hozzáállása a 

villamossági és számítástechnikai 

szabályok és alkalmazandó 

szabványok végrehajtásának 

fontosságával kapcsolatban; 

- pozitív hozzáállást tanúsít a 

munkája során használt 

berendezések és eszközök 

funkcionalitása és műszaki 

állapota szempontjából; 

- kedvességet, kommunikációs 

képességet, rugalmasságot mutat 

munkatársaival szemben; 

- csoportban dolgozik; 

aktív hálózati 

berendezéseket telepít 

- megkülönbözteti a hálózati topológiákat 

- javasolja a hálózati topológiát a funkcionális 

követelményeknek megfelelően 

- kiválasztja az aktív hálózati berendezéseket a 

kiválasztott topológiával és funkcionális 

- telepíti az aktív hálózati eszközt a hálózaton 

- a követelményeknek megfelelően az aktív hálózati 

felszerelést 

- konfigurálja a aktív hálózati eszköz megfelelő 

csatlakozási protokollját 
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követelményekkel összhangban 

- javasolja az aktív hálózati eszköz működési 

paramétereit a funkcionális követelmények és a 

kiválasztott topológia alpján 

- kiválasztja az aktív hálózati eszköz csatlakozási 

protokollját a hálózati feltételeknek megfelelően 

- elemzi az aktív hálózati eszközök 

teszteredményeit 

- véleményezi a szükséges modemkonfigurációs 

paramétereket 

- elemzi a switch konfigurációs követelményeit 

- kiválasztja a paramétereket a switch 

konfigurálásához 

- elemzi az útválasztó (router) konfigurációs 

követelményeit 

- paramétereket választ ki az útválasztó (router) 

konfigurálásához 

- elemzi a szünetmentes tápegység 

konfigurálásának követelményeit 

- kiválasztja a szünetmentes tápegység 

konfigurálásának paramétereit 

- elemzi a nyomtatószerver konfigurációs 

követelményeit 

- kiválasztja a nyomtatószerver konfigurációs 

paramétereit 

- kiválasztja a vezeték nélküli hálózati 

berendezéseket a környezet feltételeiknek 

megfelelően 

- javasolja a firmware frissítéseit az 

eszközproblémák elhárításához 

- konfigurálja a modemet a kliens kapcsolat biztosítására 

az internetre 

- telepíti és csatlakoztatja a tápellátást 

- az aktív hálózati berendezés részeit csatlakoztatja a 

hálózathoz 

- úgy konfigurálja a switch-et, hogy megfeleljen a hálózati 

munka feltételeinek 

- úgy konfigurálja az útválasztót (router), hogy 

megfeleljen a hálózati munka feltételeinek 

- úgy konfigurálja a szönetmentes ellátást, hogy 

megfeleljen a hálózati munka feltételeinek 

- úgy konfigurálja a Nyomtató (print) szervert, hogy 

megfeleljen a hálózati munka feltételeinek 

- leolvassa a diagnosztikai szoftver paramétereit a hálózat 

és aktív hálózati eszközök működéséről 

- firmware frissítéseket hajt végre az eszközproblémák 

elhárításához 

- megoldja a problémákat és 

alkalmazkodik a munkában 

történő változásokhoz; 

- kimutatja analitikai képességét a 

munkában; 

- pozitív hozzáállást tanúsít a 

szakmai etikai normák és értékek 

iránt. 

számítógépes 

berendezéseket hálózatba 

köt 

- elemzi a számítógép funkcionális követelményeit 

- javasolja a számítógépek és perifériák 

konfigurációját a funkcionális követelmények 

leírásának megfelelően 

- elkészíti a számítógépen elvégzendő mérési és 

tesztelési tervet a funkcionális követelmények 

teljesülésének ellenőrzése céljából 

- elemzi a hálózati adapter működését az azt leíró 

paraméterek alapján 

- kiválasztja a munkaállomás operációs rendszerét 

az ügyfél igényei és a hálózati feltételek alapján 

- kiválasztja a munkaállomás operációs 

- számítógépet állít össze a funkcionális követelmények 

szerint 

- végrehajtja az operációs rendszer telepítését a 

munkaállomáson 

- végrehajtja az operációs rendszer telepítését a szerveren 

- konfigurálja a paramétereket a hálózati környezetben 

történő működéshez 

- kiegészítő szoftver telepítést végez a munkaállomáson 

- kiegészítő szoftver telepítést végez a szerveren 

- különféle szolgáltatásokat konfigurál a munkaállomáson 

- különféle szolgáltatásokat konfigurál a szerveren 

- teszteli a munkaállomást hálózati környezetben 
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rendszerének telepítésére szolgáló paramétereket, 

hogy megfeleljen az ügyfél követelményeinek, és 

hogy optimálisan legyen konfigurálva ahhoz a 

hálózathoz, amelyhez a munkaállomás tartozik 

- kiválasztja a szerver operációs rendszerét az 

ügyfél igényei és a hálózati feltételek alapján 

- kiválasztja a szerver operációs rendszer telepítési 

paramétereit az ügyfelek igényei szerint és 

optimálisan konfigurálva a hálózathoz 

- elemzi a perifériás eszközök tesztelésének 

eredményeit 

- teszteli a szervert hálózati környezetben 

- perifériákat kapcsol a hálózatba 

- konfigurálja a perifériákat 

- teszteli a perifériákat 

- csatlakoztatja és konfigurálja a hálózati adaptert 

- teszteli a hálózati adapter működését 

felügyeli és karbantartja a 

számítógépes hálózatokat 

- különböző módszereket használ a hálózat 

működési paramétereinek mérésére 

- elemzi a kapott mérési eredményeket 

- kiszámítja a paramétereet a hálózat különböző 

működési körülményeihez 

- elemzi a felhasználói igényeket a felhasználói 

fiókok számához és felépítéséhez, a domain 

struktúrájához, a biztonsági házirendekhez, a 

megosztott hálózati erőforrásokhoz 

- javasolja a felhasználói fiókok számát és 

felépítését 

- javasolja a domain szerkezetét a 

követelményeknek megfelelően 

- javasol biztonsági politikákat a 

követelményeknek megfelelően 

- megosztott hálózati erőforrásokat javasol a 

követelményeknek megfelelően 

- összehasonlítja és összehangolja a javasolt 

felhasználói fiók számát és felépítését, 

tartományszerkezetet, biztonsági irányelveket és 

a megosztott hálózati erőforrásokat a felhasználói 

igényekkel 

- összehasonlítja és összehangolja a megvalósított 

domain struktúrát, fiókot, házirendet és 

megosztott erőforrás-struktúrát a felhasználói 

igényekkel 

- elemzi a felhasználói fiókokkal, a domain 

struktúrákkal, a biztonsági házirendekkel és a 

megosztott hálózati erőforrásokkal kapcsolatos 

problémákat, és javasolja a korrekciós lépéseket  

- elemzi a felhasználó adatainak archiválási 

- különféle diagnosztikai programokat használ a hálózati 

teljesítmény adott paraméterek szerinti nyomon 

követésére és elemzésére 

- felismeri a hálózati problémákat  

- elhárítja a hálózati problémákat 

- kicseréli a hibás alkatrészt 

- adaptálja a meglévő hálózatot az vevők új igényei 

szerint 

- felhasználói fiók struktúrát hoz létre az igények szerint  

- profilokat és szkripteket használva konfigurálja a 

felhasználói fiókokat 

- módosítja a felhasználói fiókok meglévő struktúráját a 

problémák elhárítása érdekében 

- igényeknek megfelelően létrehoz egy domain struktúrát 

- biztonsági házirendeket hoz létre és betart az igényeknek 

megfelelően 

- megosztott hálózati erőforrásokat hoz létre, és szelektív 

hozzáférést biztosít az adott erőforrásokhoz 

- adat arhiválási tervet hoz létre a felhasználói igényeknek 

megfelelően 

- észleli az adatok archiválásával kapcsolatos problémákat 

- kiküszöböli az adatok archiválási problémáit 

- szoftverfrissítéseket (update) és frissítéseket (upgrade) 

végez a problémák elhárítása vagy a teljesítmény 

növelése érdekében 

- kiküszöböli a perifériák működésével kapcsolatos 

problémákat 
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igényeit 

- javasolja az archiválás típusát és időtartamát a 

felhasználói igényeknek megfelelően 

- elemzi az adatok archiválási problémáit 

- javasolja a szoftverfrissítéseket (update) és 

frissítéseket  (upgrade), a hibaelhárításhoz vagy a 

teljesítmény javításához 

- javasolja a hiba észlelésére szolgáló mérési és 

tesztelési tervet 

- tesztelési tervet javasol a szabálytalan működés 

észlelésére 

adminisztratív feladatokat lát 

el 

- megvizsgálja a hálózat és a hálózati 

komponensek hibajelentését, és eldönti, hogy 

milyen hibák okozhatják 

- kiértékeli a hiba kijavításának módját 

- eldönti, mely elemeket kell használni egy hálózat 

elvi tervének rajzolásához 

- elemzi és rendezi az anyagszámítás és előszámla 

adatait 

- előlátja a biztonsági másolat készítését a 

dokumentációról és a hálózat adatairól 

- elemzi a munkavégrehajtási dokumentációban 

szereplő adatokat 

- elemzi a munkálatokat számítógépes hálózat 

telepítésekor 

- elkészíti a számítógépes hálózat specifikációját 

- időszakonként értékeli a hálózat állapotát, és 

összehasonlítja az előző állapot 

dokumentációjával 

- részt vesz a meglévő hálózat fenntartási 

költségeinek tervezésében 

- részt vesz a hálózat bővítéséhez szükséges 

költségvetés tervezésében 

- hibajelentéseket készít bejelentések alapján (ang. 

troubleshooting ticket) 

- jelentéseket készít az elvégzett javításokról, valamint 

megvalósulásuk módjáról 

- műszaki útmutatás alapján lerajzolja a hálózat ötlettervét 

- az eszközök és rendszerek adatai alapján rajzolja a 

műszaki dokumentáció részeit 

- anyagszámítást és előszámlát készít a hálózat 

készítéséhez 

- biztonsági másolatot készít a dokumentációról és a 

hálózati információkról 

- módosítja a meglévő dokumentációt a változtatások 

elvégzése után 

- létrehoz és archivál egy átfogó időszakos hálózati 

állapotjelentést 

- jelentést készít a számítógépes hálózat telepítésekor 

elvégzett munkáról 

- időszakos hálózati állapotjelentéseket hoz létre 

kommunikál a környezettel - értékeli, mennyire vannak tisztában a 

felhasználók az anyaggal melyet be kell mutatni 

nekik 

- beszámolóját hozzállítja a felhasználók 

előtudásához, tudásszintjéhez és szükségleteihez 

- megérti és alkalmazza az ügyfelekkel folytatott 

sikeres kommunikáció alapelveit 

- megérti és alkalmazza a munka-etika és a 

csapatmunka alapelveit 

- bemutatja a felhasználóknak a nyomtató használatát 

- bemutatja a felhasználóknak a szkennerek használatát 

- bemutatja a felhasználóknak a munltifunkcionális 

készülékek felhasználását 

- bemutatja a felhasználóknak az IP telefon használatát 

- bemutatja a felhasználóknak a kamera és IP kamera 

használatát 

- elmagyarázza a felhasználóknak a hálózati erőforrások 

használati módját 
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- hatékonyan megtervezi az idő felhasználását 

- kritikusan elemzi  kollégák ötleteit 

- kiértékeli saját tudását 

- megtervezi és megvalósítja saját szakmai 

fejlődését 

- dönt arról, hogy helyes-e elfogadni kollégáinak 

ötleteit 

- arra ösztönzi a munkatársait, hogy fogadják el a 

munka-etika közös alapelveit a világos jövőkép 

megteremtése érdekében. 

 

- szóban és írásban precízen és pontosan kommunikál 

- világosan közli a legfontosabb információkat az 

ügyfelekkel 

- hozzáértően és türelmesen válaszol az ügyfelek kéréseire 

- előrelátja és megfelelően reagál az ügyfelek reakcióira 

- felhasználói utasításokat hoz létre a hálózati 

eszközökhöz 

- szervizelési utasításokat dolgoz ki, és a hibaelhárítási 

módszereket közli a munkatársakkal 

- nyomon követi a projekt minden szakaszának 

ütemezését a határidők betartása érdekében  

- új ismereteket és készségeket átad a kollégáknak. 

 

6. A képesítési szabványokon alapuló felnőttképzési program végrahajtásához szükséges szakkáder. 

 

Program elméleti része: 

Villamosmérnöki felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek.  

 

Program gyakorlati része: 

A villamossági szakképesítés legalább ötödik fokozatát végzett és legalább három éves ilyen szakmai tapasztalattal rendelkező személyek. 
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2. MELLÉKLET Elméleti feladatok gyűjteménye 
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Kedves diákok, 

 

 Előttetek a Számítógépes hálózati rendszergazda oktatási profiljának Érettségi vizsga záró tesztelési 

feladatainak gyűjteménye. A gyűjtemény a szakmai elméleti ismeretek vizsgázásának céljából a következő 

szaktantárgyak gyakorlására és felkészítésére szolgál: Hálózati felszerelés, Számítógépes hálózatok, 

Hálózati operációs rendszerek, Számítógépes hálózat adminisztrálása. A gyűjtemény olyan feladatokat 

tartalmaz, amelyek pontosan ugyanúg vagy részben módosított formában jelennek meg a teszten. 

 

 A gyűjteményben szereplő feladatok szakterületek szerint vannak elrendezve, amelyek elsajátítási 

eredményeit a záróvizsga teszttel ellenőrizzük. Az egyes szakterületeken belül a feladatokat a feladat tipusa 

szerint válogatják, és minden feladathoz megjelölik a maximálisan elérhető pontszámot.  

 

 Az érettségi vizsga során elvégzendő teszt tartalmaz minden bonyolultsági szintű feladatot, amellyel 

megvizsgálja az oktatás elért szintjét a Számítógépes hálózati rendszergazda profilban. A teszten nincs negatív 

pontszám. A feladatok eltérő számú pontot érnek, attól függően, hogy mennyi információra van szükség 

megoldásukhoz és mennyit kell szellemileg befektetnünk a válaszadás során. Fontos, hogy a feladatokra 

gondosan válaszoljatok, mivel minden helyes válasz 0,5-1 pontot ér, és minden hiba automatikusan 0 pontot 

jelent a feladat egészében. Számítási feladatok esetén, ha vannak ilyenek, a helyes választ csak a bemutatott 

megoldási eljárás mellett ismerik el. A feladatgyűjtemény nem tartalmaz megoldást. 

 

 A feladatgyűjteményt a Szerb Köztársaság iskoláinak azon tanári csapata készítette az Oktatási és 

Nevelésfejlesztési Intézet szakértőivel együttműködve, ahol a 2018/2019-es tanévben a Számítógépes hálózati 

rendszergazda oktatási profiljának érettségi vizsgája kerül végrehajtásra. 

 

 Szerencsés és sikeres munkát kívánunk! 

 

A szerzők 
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Hálózati felszerelés 

A következő feladatokban keretezd be a számot a pontos válasz előtt 
 

1.  A 0,4 numerikus apertúrájú  (NA) optikai szál összehasonlítva a 0,2 numerikus apertúrájúval 
befogad:  
 

1. nagyobb fénymennyiséget 
2. kisebb fénymennyiséget 
3. egyforma fénymennyiséget 

1 

2.  A PCS tipusú optikai szál az amelyiknél: 
 

1. mag üveg, köpeny üveg 
2. mag műanyag, köpeny műanyag 
3. mag üveg, köpeny műanyag 

1 

3.  Teljes reflekszió keletkezik:  
 

1. amikor a fény az optikailag sűrűbből optikailag ritkább közegbe halad át, és amikor a 
beesési szög kisebb a kritikustól 

2. amikor a fény optikailag ritkábból optikailag sűrűbb közegbe halad át, és amikor a 
beesési szög kisebb a kritikustól 

3. amikor a fény az optikailag sűrűbbről optikailag ritkább közegbe halad át, és amikor a 
beesési szög nagyob a kritikustól 

4. amikor a fény optikailag ritkábból az optikailag sűrűbb közegbe halad át, és amikor a 
beesési szög nagyobb a kritikustól 

1 

4.  A legkisebb optikai teljesítmény veszteség: 
 

1. a spektrum ultraibolya részében van (UV) 
2. a spektrum infravörösa részében van (IR) 
3. a spektrum látható részében van 

1 

5.  Az optikai átviteli rendszer vevője (detektorja) lehet: 
 

1. PIN fotodióda 
2. lavina fotodióda - APD 
3. lézer dióda - LD 
4. PN tipusú fotodióda 
5. LED dióda 
6. varikap dióda 
7. tunel dióda 

1 

6.  A ferula: 
 

1. csövecske optikai szálak elhelyezésére, szabad kábelmag konstrukciójú kábeleknél 
2. csövecske a kábel tehermentesítő elemének befogadására  
3. optikai csatlakozó központi csövecskéje 

1 

7.  A monomódusú (SM) optikai szálakban fényforrásként használják: 
 

1. fluoreszcens forrást 
2. lézer diódát 
3. lavina diódát 

1 
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8.  Az a komponens, amely lehetővé teszi az optikai szál változtatható csillapítását: 
 

1. attenuátor 
2. optikai szigetelő 
3. Bragg rács 
4. cirkulátor 

1 

9.  A Rayleigh szórás az optikai szál veszteségét okozza a következő miatt: 
 

1. az optikai szál hajlításának nagy görbületi sugara 
2. a fény hővé történő átalakítása miatt 
3. inhomogenitás (szennyeződés) a száloptikai magban 

1 

10.  A splicer az az eszköz, amelyen keresztül: 
 

1. mechanikusan kötik össze az optikai szálakat 
2. optikai csatlakozókat szerelik 
3. az optikai szálakat olvasztással csatlakoztatják 

1 

11.  A kábel hosszának reflektométerrel mérésének az alapja: 
  

1. a visszavert hullám intenzitása 
2. a visszavert hullám visszatérésének ideje 
3. a visszavert hullám fázisai 

1 

12.  Az OTDR optikai szálak tesztelésére szolgáló eszköz, és ehhez szükséges: 
 

1. hozzáférés az egyik végén 
2. hozzáférés az mindkét végén 
3. az optikai szállal való érintkezés nélküli hozzáférés 

1 

13.  A váltakozó méretek mérésekor a multiméter méri: 
 

1. maximális érték 
2. pillanatnyi érték 
3. effektív érték 

1 

14.  A csupasz optikai szál a következőkből áll:: 
 

1. két koncentrikus réteg 
2. három koncentrikus réteg 
3. négy koncentrikus réteg 
4. öt koncentrikus réteg 

1 

15.  Az optikai vezetők esetében, amelyek átviteli hullámhossza 1850 nm főlé növekszik, a 
veszteségek: 
 

1. nőnek 
2. csökkennek 
3. nem változnak 

1 

16.  Az optikai szál esetében a mag törésmutatója a héj törésmutatójához viszonyítva: 
 

1. nagyobb 
2. kiesebb 
3. egyforma 

1 
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17.  A mérőhíd egyensúlyban van, ha egyenlő: 
 

1. az impedancia szorzata a szomszédos ágakban 
2. a szomszédos ágak impedanciáinak összege 
3. impedancia szorzata az szemben álló ágakban 
4. a szemben álló ágak impedanciáinak összege 

1 

18.  A lézerdióda a következőt képviseli: 
 

1. optikai detektor 
2. optikai forrás 
3. optikai detektor és optikai forrás 

1 

19.  PIGTAIL létrehozására az optikai átviteli rendszerekben használják a: 
 

1. szoros illesztésű kábel struktúra 
2. laza illesztésű kábel struktúra 
3. optikai szál primáris védelemmel 

1 

20.  A PATCH-PANEL az optikai átviteli rendszer passzív alkotóeleme, és felszerelhető: 
 

1. RACK szekrénybe 
2. a helyiség belső falán 
3. épületen kívül amikor az otpikai kábelt hosszabbítani kell 

1 

21.  Optikai SC csatlakozó alakja hasonlít a csatlakozóhoz: 
 

1. RJ45  
2. BNC 
3. SUB D 

1 

22.  Az adapter az optikai rendszerek azon része, amely a következőre szolgál: 
 

1. az optikai távadót az optikai szálhoz állítja 
2. az optikai szálat az optikai vevőkészülékhez állítja 
3. két optikai csatlakozó csatlakozását beállítja 

1 

23.  Az optikai szálak mechanikai csatlakoztatása: 
 

1. elválasztható kapcsolat  
2. nem elválasztható kapcsolat  
3. az optikai átviteli rendszerekben nem használt kapcsolat 

1 

24.  Optikai ST csatlakozó, alakja alapján hasonlít a csatlakozóhoz: 
 

1. RJ45  
2. BNC 
3. SUB D 

1 

25.  A hálózat logikai topológiája megmutatja: 
 

1. Számítógépek elhelyezkedését a hálózaton 
2. Adatátvitel fajtáját a hálózaton 
3. A helyiségek elrendezése ahol a számítógépek vannak 

1 
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26.  A hálózati kártya változtatható: 
 

1. IP címe 
2. MAC címe 
3. IP és MAC címe 

1 

27.  Az ipconfig / all paranccsal kiolvasott MAC címet ábrázoljuk: 
 

1. bináris számrendszerben, 16 számjeggyel 
2. decimális számrendszerben, 32 számjeggyel 
3. hexadecimális számrendszerben, 12 számjeggyel 
4. hexadecimális számrendszerben, 48 számjeggyel 

1 

 

A következő feladatokban keretezd be a számokat a pontos válaszok előtt 
 

28.  A fizikai hálózati topológia lehet: 
 

1. sín 
2. LAN 
3. piramis 
4. gyűrű 

1 

29.  A márőhidakat a következő mérésekre használjuk: 
 

1. Villamos ellenállás 
2. Villamos teljesítmény 
3. Villamos feszültség 
4. Villamos kapacitás 
5. induktivitás 
6. Villamos áramerősség 

1,5 

30.  Az elektromos áram erőssége a következővel mérhető: 
 

1. Galvanométer 
2. Wattméter 
3. Аmperméter 
4. Оhmméter 
5. Voltméter 
6. Мultiméter 

1,5 

31.  A 10BASE T Ethernet hálózat karakterisztikái: 
 

1. A médium sodrott érpár 
2. A közös médiumhoz való hozzáférés módja az Aloha Slot 
3. Átviteli sebesség 10 Mbps és 100 Mbps 
4. Makszimális kábelhossz 100m 
5. Az átvitel az engedélyezett 5 GHz-es tartományban van 

2 

32.  Ezen kifejezések közül válaszd ki azokat, amelyek az optikai szál keresztmetszeti hibáit jelzik: 
 

1. fül 
2. csavarodás 
3. törés 
4. sötétedés 
5. bemélyedés 

2 
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33.  Az optikai szál veszteségeinek oka: 
 

1. apsorpció 
2. zaj 
3. szóródás 
4. elhajlás 
5. áthallás 
6. rövidzár 
7. parazit kapacitás 

3 

34.  Az optikai átviteli rendszerek a legkevesebb veszteséggel rendelkeznek, ha a következő 
hullámhosszon működnek: 
 

1. 500 nm körül 
2. 850 nm körül 
3. 1000 nm körül 
4. 1300 nm körül 
5. 1550 nm körül 
6. 1850 nm körül 

3 

 
Egészítd ki a következő mondatokat és táblázatokat 

 

35.  Az optikai szál magjának törésmutatója_________________ a héj törésmutatójától. 1 

36.  A modális diszperzió jellemző a/az___________________________________ optikai szálra. 1 

37.  A hiba a/az____________________________ eltérése    ____________________________ 
értkétől. 

1 

38.  Az antenna egy elektronikus elem, amelyet _______________________________________  

________________________ küldésére vagy fogadásra terveztek. 
1 
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39.  Bal oldalon az optikai kábelek neve, a jobb oldalon a kábelek kinézete. A kábel neve előtti 
sorba ír be a neki megfelelő kép sorozatszámát. 
 
 
 
 
_____ Duplex patch-cord (összekötő kábel) 
 1 

 
 
 
 
_____ Simplex patch-cord (összekötő 
kábel) 
 2 

 
 
 
 
_____ Pigtail (záró kábel) 
 3 

 
 
 
 

1,5 

40.  Minden optikai kommunikációs hálózat _______________________________ , optikai 
szálból és __________________________áll. 

2 

41.  Az optikai szál két koncentrikus rétegből áll, a belső rétegből mely elnevezése 
_______________ és a külső réteg mely elnevezése ________________. 

2 

42.  Az optikailag sűrűbb közeg az, amelyben a fény terjedésének sebessége kisebb, azaz a 

törésmutató ___________________,  az optikailag ritkább közeg nagyobb fényterjedési 

sebességgel rendelkezik, azaz___________________ törésmutatójú. 

2 

43.  Az optikai szálban megkülönböztetünk modális, __________________________ és 

_____________________________ diszperziót.  
2 

44.  A mért nagyságot ábrázoló erő jellege alapján az villamos műszereket fel lehet osztani 

___________________________, termikus és __________________________________. 
2 
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45.  Az időbeni változás alapján a villamos táplálást feloszthatjuk 

__________________________________ és ___________________________________ 

forrásokra. 

2 

 
A következő feladatokban rendezd és kapcsold össze a kifejezéseket az adott kérés szerint 

 

46.  Bal oldalon a cserélhető adathordozók típusa a számítógépes hálózatokban, a jobb oldalon a 
csatlakozók. A csatlakozó melletti sorban írd be a megfelelő cserélhető adathordozó számát, 
amelyet használ. 
 

1. Koaksziális kábel  RJ 45 

2. UTP kábel  SC 

3. Optikai szál  BNC 
 

1,5 

47.  Bal oldalon különféle típusú hálózatok vannak megadva, a jobb oldalon a hálózatok mérete a 
földrajzi eloszlás szerint, a legnagyobbtól kezdve. A méret előtti sorban írd be a megfelelő 
hálózat sorszámát.  
 

1. МАN  legnagyobb 

2. PAN    második legnygyobb 

3. LAN  harmadik a nagyság szerint 

4. WAN  legkisebb 
 

2 

48.  A bal oldalon a számítógépes hálózatokban használt csatlakozók jelölései vannak. Са десне 
стране су приказани конектори. A képek előtti sorokba írd be a megfelelő csatlakozó 
nevének sorszámát.  
 

1.  BNC 
 

 

_________ 
 

2.  RJ45 

 

_________ 

 

3.  RJ11 
 

_________ 

 

4.  SC 

 

__ ______ 

 

5.  ST 
 

_________ 
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49.  Bal oldalon optikai szálak keresztmetszetei, jobb oldalon pedig optikai szálak törésmutató 
profil szerint vannak megadva. Az optikai szál keresztmetszeti képe mellé ird be a megfelelő 
törésmutatójú optikai szál sorszámát. 
 

 
 
 

__ 

 

 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
 
multimódudú homogén 
törésmutatójú (step index) 
 
 
multimódusú folytonosan 
változó törésmutatójú 
(gradient index)  
 
monomódusú homogén 
törésmutatójú (step index) 
 

 
monomódusú folytonosan 
változó törésmutatójú 
(gradient index) 

 
 

__ 

 

 
 
 

__ 
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Számítógépes hálózatok 

A következő feladatokban keretezd be a számokat a pontos válaszok előtt 
 

50.  A számítógépes hálózat:  
 

1. Legalább két számítógép, amely egy megfelelő adathordozóra csatlakozik, és képes 
kommunikálni egymással és megosztani az erőforrásokat. 

2. Két vagy több összekapcsolt számítógép. 
3. Kettőnél több számítógép, amely egy megfelelő adathordozóval van összekapcsolva, 

képes kommunikálni egymással és megosztani az erőforrásokat. 

1 

51.  Egyenrangú számítógépek hálózatában a hálózat összes számítógépe: 
 

1. kliens 
2. szerver 
3. kliens is szerver is 

1 

52.  Proxy szervernem SIP konfigurációban az alábbi feladata van: 
 

1. Hívásszignalizációt kapcsolja (routing) gatekeeper-en keresztül 
2. Fogadja a kérést request, de nem továbbítja azt, hanem elküldi a következő ugrás next 

hope 
3. Fogadja a kérést request, és elküldi másik szerver (ek) re 

1 

53.  Az igény szerinti útválasztási protokoll osztály a következő hálózat tipusra jellemző: 

1. WLAN       
2. LAN       
3. MANET          
4. GSM        
5. VLAN 

1 

54.  Az Ethernet egy LAN szabvány, mely jelzése: 
 

1. IEEE 800.2 
2. IEEE 801.3 
3. IEEE 802.3 
4. IEEE 803.3 

1 

55.  Az Ethernet hálózaton az adatokat küldő számítógép arra a következtetésre jut, hogy a 
célszámítógép az adatokat átvette ha: 
 

1. megerősítést kap a célszámítógéptől 
2. megerősítést kap a szervertől 
3. e-mailt kap 
4. küldés közben nem észlel ütközést 
5. a küldött adatot visszakapja 

1 

56.  Az Ethernet switch táblázat tartalmazza a: 
 

1. IP címet és megfelelő portokat 
2. MAC címet és megfelelő portokat 
3. IP címet és MAC címet 
4. IP címet, MAC címet és megfelelő portokat 

1 
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57.  Az útválasztó (router) alapvető feladata: 
 

1. a helyi hálózat csatlakoztatása az internethez 
2. a csomag irányítása a rendeltetési helyére 
3. lokális hálózat védelme 

1 

58.  Az útválasztási folyamatban az útválasztó (router): 
 

1. tudnia kell a rendeltetési helyéhez vezető teljes utat 
2. nem kell ismernie az egész utat, csak egy lépést az úton 
3. nem kell ismernie sem az egész utat sem a következő lépést a célállomáshoz 

1 

59.  Apersonális hálózatokra vonatkozó IEEE 802.15 szabvány példája: 
                                

1. LAN 
2. Bluetooth 
3. WLAN 
4. Wi - Fi    

1 

60.  Az Ethernet II frame Type mező a követekző adatot tartalmazza: 
 

1. az OSI modell második rétegének protokollja 
2. rendeltetési hely (destination) IP címe 
3. az OSI modell magasabb szintű protokolljai 
4. az átviteli közeget képviselő kábel típusa 

1 

61.  A Boot PROM opcióval rendelkező hálózati kártya lehetővé teszi a számítógép számára: 
 

1. Hálózatépítést több LAN-ban 
2. Nagyobb adatfolyamot 
3. Operációs rendszer elindítását a hálózat másik számítógépének merevlemezéről 
4. Az ilyen típusú hálózati kártyával rendelkező számítógép mindig szerver a hálózaton 

1 

62.  RIP (Routing Information Protocol)  egy protokoll, amely a következő protokoll osztályba 
tartozik: 
 

1. A küldési hibák elhárításához 
2. A torlódások megelőzésére 
3. Distance Vector Protocol  (távolság vektor protokoll) 
4. Link State Protocol (csatlakozási állapot protokoll) 

1 

63.  Az IEEE 802.3 hálózatokban használt megosztott médiumok elérésének módja az: 

1. Aloha        
2. CSMA/CD          
3. Slot Aloha       
4. TDMA      
5. CSMA/CA        

1 

64.  Abban az esetben, ha a célállomás felé számos lehetséges eltérő hatékonyságú útvonal 

létezik, az útválasztó (router): 

1. kiválasztja a leghatékonyabb utat 
2. küld minden porton 
3. kiválasztja a legrövidebb fizikai utat 
4. véletlenszerűen választ egy utat  

1 
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65.  Az OSI referenciamodell azon rétegei, melyek jellemzőit meghatározzák az IEEE 802.3 

szabványban: 

1. fizikai réteg 
2. fizikai és adatkapcsolati réteg 
3. fizikai adatkapcsolati és hálózati réteg 
4. mind a hét réteg 

1 

66.  Ha egy útválasztó számos különféle útválasztási protokoll segítségével tanul egy távoli 
hálózathoz vezető útvonalat, akkor az útválasztó a következő módon dönt arról, hogy melyik 
útvonal a legjobb: 
 

1. útvonal metrika 
2. az útválasztási protokoll adminisztratív távolsága 
3. ugrások (hop) száma 
4. kimeneti interfész sávszélessége 

1 

67.  A kifejezés (szám) elnevezése amelyet az útválasztó (router) használ az útvonalak 
összehasonlítására ugyanolyan routing protokollnál: 
 

1. adminisztratív távolság 
2. metrika 
3. megbízhatóság 
4. késés 
5. ugrások (hop) száma 

1 

68.  Az útválasztási protokollokat egy autonóm rendszeren belül, az algoritmus típusától függően 
amelyet az útválasztási táblázatok kialakításához használnak feloszthatók: 
 

1. az autonóm rendszeren belüli protokollok és az autonóm rendszerek közötti 
útválasztási protokollok 

2. távolságvektor-protokollok (distance vector), link-állapot-protokollok (link state) hibrid 
(hybrid) protokollok 

3. útválasztók (router) közötti protokollok és switch-ek közötti protokollok 

1 

69.  Ha több VLAN közötti forgalmat továbbítanak a switch portjai a következő üzemmódban 
működnek: 
 

1. access mode 
2. trunk mode 
3. access vagy trunk mode 
4. nincs felkínálva pontos válasz 

1 

70.  Ha a switch portjaira végfelhasználók vannak kötve és csak egy LAN hálózaton belül közvetítik 
a forgalmat akkor a portok a következő módon működnek: 
 

1. access mode 
2. trunk mode 
3. access vagy trunk mode 
4. nincs felkínálva pontos válasz 

1 
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71.  LAN hálózaton belül több switch-ből összeállított VLAN-ok vannak konfigurálva. Az adott 
hálózatra érvényes: 
 

1. a különféle VLAN-on belüli gazdagépek közötti kapcsolat új Ethernet switch 
hozzáadásával érhető el 

2. a különféle VLAN-on belüli gazdagépek közötti kapcsolatot lehetetlen új eszköz 
hozzáadásval elérni 

3. a különféle VLAN-on belüli gazdagépek közötti kapcsolat új hub hozzáadásával érhető 
el  

4. a különféle VLAN-on belüli gazdagépek közötti kapcsolat új útválasztó (router) 
hozzáadásával érhető el 

1 

72.  A Switch megtanulja a címeket és kitölti a MAC táblázatot a következők alapján: 
 

1. MAC célcím (destination) frame-en belül 
2. MAC forráscím (source) frame-en belül 
3. MAC forráscím (source) és MAC célcím (destination) frame-en belül 
4. IP célcím (destination) frame-en belül 
5. IP forráscím (source) frame-en belül 

1 

73.  Definiálja azt a funkciót, amelyet az útválasztó (router) hajt végre egy hálózat magán IP-
címeinek átfordítására hogy egy vagy több nyilvános címként legyen bemutatva: 
 

1. Útválasztó funkció 
2. ezt a funkciót nem a router hanem az L3 switch végzi 
3. NAT funkció 
4. szűrés funkció 

1 

74.  Ütközés után az az Ethernet gazdagép arra a következtetésre jut, hogy kezdheti az adást ha: 
 

1. újraküldési kérést kap a célgéptől 
2. jam jel jelzi, hogy nincs többé ütközés  
3. némi (véletlen) idő eltelik az ütközés észlelése óta  
4. a hálózati szegmens útválasztója (router) jelzi, hogy nincs több ütközés 

1 

75.  A PC COM-portjának és az IOS-t használó útválasztó (router) vagy switch konzolportjának 
csatlakoztatásához használt UTP RJ45 kábel típusa:: 
 

1. straight-through 
2. crossover 
3. rolled 

1 

76.  A jitter pufferek a következőre szolgálnak: 
 

1. Megakadályozza a terjesztési késéseket 
2. Kiküszöböli a torlódást a hálózaton 
3. Kompenzálja a hangcsomagok egyenlőtlen késéseit a hálózaton keresztül 
4. Megakadályozza a csomagvesztést 
5. Biztosítja, hogy minden csomag egyszerre érkezzen 

1 

77.  A Bluetooth-ban használt kiterjesztett spektrumú technika: 

1. DSSS  
2. FHSS 
3. TDMA 
4. OFDM 

1 
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78.  FHSS (Frequency Spread Spectrum Hopping) rendszerekben a zavaró jel: 
 

1. vevő oldalon változatlan marad 
2. elkerülhető az adási frekvencia gyakori megváltoztatásával 
3. a vételnél kisebb intenzitás van, a folyamatban történő erősítéstől függően 
4. megszorozzuk a vétel folyamatbeli nyereségével (interferencia teljesítmény) 

1 

79.  A vezeték nélküli számítógépes hálózatok ad-hoc topológiájának jellemzője: 
 

1. tartalmaz bázisállomást, és általában ideiglenes hálózatokhoz használják 
2. tartalmaz bázisállomást, és általában állandó internet-hozzáféréshez használják 
3. nem tartalmaz bázisállomást, és általában ideiglenes hálózatokhoz használják 
4. nem tartalmaz bázisállomást, és általában állandó internet-hozzáféréshez használják 

1 

80.  Ahhoz, hogy az AP (hozzáférési pont) működjön, be kell állítanunk: 
 

1. SSID 
2. PIN kód 
3. védelem fajtáját 
4. user name  

1 

81.  A vezeték nélküli számítógépes hálózat IEEE 802 szabványa: 
                        

1. 802.3 
2. 802.5 
3. 802.7 
4. 802.11    

1 

82.  A nyilvános telefonhálózatban kapcsolási módja: 
 

1. Áramköri kapcsolás 
2. sms üzenet kapcsolás 
3. Adatbázis kapcsolás 
4. Csomagkapcsolás 

1 

83.  Hang általi kommunkációnl interneten keresztül VoIP (Voice over IP) a következő protokollt 
alkalmazzák: 
 

1. TCP 
2. UDP 
3. HTTP 
4. SMTP 

1 

84.  Határozza meg a hozzáférési ponthoz (AP) kiválasztandó antennát  
 

1. kör alakú sugárzási diagrammú antenna 
2. irányított antenna 
3. bármilyen antenna 

1 

85.  Határozd meg az ISM-hez tartozó frekvenciatartományt: 
 

1. 902-928 GHz  
2. 2,4-2,4835 GHz  
3. 5,725-5,875 KHz. 

1 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

35 

 

 

86.  Az UMTS szinonimája a: 
 

1. 2G  
2. 2G+  
3. 2G++   
4. 3G  
5. 4G   

1 

87.  Az IEEE 802.11 hálózatokban megvalósított megosztott médiumok elérésének módja a: 

1. Aloha   
2. CSMA/CD    
3. Slot Aloha     
4. TDMA   
5. CSMA/CA        

1 

88.  Másik elnevezése a Bluetooth-nak: 

1. vezeték nélküli USB       
2. vezeték nélküli hálózat 
3. vezeték nélküli LAN 
4. vezeték nélküli WAN 

1 

89.  Ahhoz, hogy a vezeték nélküli átvitel sikeres legyen,a következő feltételnek teljesülnie kell: 

1. szabad I Fresnel zóna 
2. szabad I és II Fresnel zóna 
3. szabad össz Fresnel zóna 
4. szabad I, II és III Fresnel zóna 

1 

90.  A szolgáltatás, amely a 2G-ről a 2,5G-s mobilgenerációra vált át: 

1. Bluetooth       
2. SMS       
3. GPS          
4. GPRS        
5. Infrared 

1 

91.  Egy piconet-en belül elfér: 

1. legkevesebb 7 aktív slave állomás 
2. legtöbb 7 aktív slave állomás 
3. korlátlan számú slave állomás 

 

1 

92.  Az analóg telefonvonal felhasználója a következő módon fogad hívást: 
 

1. Az FXO port csengőhang feszültséget kap az FXS portról  
2. Az FXS port csengőhang feszültséget kap az FXO portról  
3. DTMF számjegyeket generál 
4. DTMF számjegyeket vesz 

1 

93.  Integrált videó megfigyelő rendszerben az IP kamera helyettesíti: 

1. Analóg kamerát és DVR-t 
2. Analóg kameraűát és videó szervert 
3. Analóg kamerát, DVR-t és video szervert 

1 
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94.  Beállította a nyomtatószervert (Print server), és megpróbál konfigurálni egy ügyfelet a hálózat 
egyik munkaállomásán. Nem lehet csatlakozni a nyomtatószerverhez. Ellenőrzi a szolgáltatás 
állapotát a szerveren, és észreveszi, hogy még nem indult el. A hibaelhárítás folytatásához a 
legjobb információt a követkző nyújtja: 
 

1. Registry 
2. Network settings 
3. Log file 
4. DNS 

1 

95.  A vezeték nélküli hálózatok rejtett csomópontjának problémája akkor jelentkezik, amikor: 
  

1. Az állomás nincs az Access Point és a másik állomás hatótávolságában sem  
2. Az állomás nincs az Access Point hatótávolságában de igen a másik állomás 

hatótávolságában 
3. Az állomás az Access Point hatótávolságában van de a másik állomás hatótávolságán 

kívül  

1 

96.  Három hozzáférési pont (access point) van felállítva, hogy lefedjenek egy területet, ugyanazt az 
SSID-t használják, egy 2,4GHz-es, 11 csatornára osztott frekvenciasávban működnek. Ahhoz, 
hogy a mobil eszközök mind a három hozzáférési pontot sikeresen használják: 
 

1. access point-oknak az 1, 2, és 3-as csatornán kell működniük 
2. access point-oknak az 1, 6, és 11-es csatornán kell működniük 
3. access point-ok működhetnek bármalyik három különböző csatornán 
4. access point-oknak ugyanazon a csatornán kell működniük 

1 

97.  Két hozzáférési pont van felállítva, hogy lefedjenek egy területet, ugyanazt az SSID-t 
használják, a 2,4 GHz-es frekvenciasávban működnek, 11 csatornára osztva. Ahhoz, hogy a 
mobil eszközök mindkét hozzáférési pontot sikeresen használják: 
 

1. access point-oknak az 1, és 2-es csatornán kell működniük 
2. access point-ok működhetnek bármalyik két különböző csatornán 
3. access point-oknak ugyanazon a csatornán kell működniük  
4. access point-oknak az 1, és 10-es csatornán kell működniük 

1 

98.  A Bridge mod access pointra érvényes: 
 

1. vezeték nélküli kliens hozzáférési ponthoz (access point) való csatlakoztatására szolgál 
2. kettő vagy több hálózat egy egészbe történő összekapcsolására szolgál 
3. kizárólag vezetékes LAN-hoz való csatlakozáshoz használható 

1 

99.  Egy vezeték nélküli hálózat, amely topológia mód szerint infrastruktúrát képvisel, topológia 
alapján Basic Service Set (BSS), és a lefedettségi terület Basic Service Area (BSA): 
 

1. Kettő vagy több access point-al van  
2. реализована је помоћу  једног access point-a 
3. не садржи access point, веза се успоставља директно између мобилних уређаја 

1 

100.  Бежична мрежа која по моду топологије представља инфраструктуру, по топологији је 
Extended Service Set (ESS) и област покривености је Extended Service Area (ESA): 
 

1. kettő vagy több hozzáférési ponttal (access point) valósul meg 
2. egy hozzáférési ponttal (access point) valósult meg 
3. nem tartalmaz hozzáférési pontot, a kapcsolat közvetlenül a mobil eszközök között jön 

létre 

1 
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101.  Az Ethernet hálózat jellemző QoS modellje:: 
 

1. Best-effort 
2. Int Serv 
3. Diff Serv 

1 

102.  STP protokoll szerint, ha az összes switch azonos prioritással rendelkezik, akkor a fő switch 
(melyen az összes kapcsolat áthalad) a: 

 
1. Legkisebb IP cím 
2. Legnagyobb IP cím 
3. Legkisebb MAC cím 
4. Legnagyobb MAC cím 

1 

103.  PSTN/IP Gateway lehetővé teszi a következő kapcsolatot: 
 

1. Két LAN hálózat 
2. Nyilvános telefonhálózat (PSTN) felhasználó és IP-telefon felhasználó között 
3. Két IP telefon felhasználó között 
4. Analóg telefon nyilvános telefonhálózatra (PSTN) kapcsolódását 

1 

104.  A csomagvesztés problémája a beszédátvitel során: 
 

1. retranszmisszióval kompenzálható 

2. kompenzálható az utoljára sikeresen vett csomag megismétlésével 
3. nem kompenzálható 

1 

105.  Az a határ, amelyen túl a késés a beszédátvitel szempontjából elfogadhatatlanná válik: 
 

1. >150ms 
2. >300ms 
3. >350ms 
4. >450ms 

1 

106.  IP kamera a számítógépes hálózaton rendelkezik: 
 
1.  Egyedi MAC és IP címmel 
2.  Egyedi PIN kóddal 
3.  Egyedi SSID 

1 

107.  Egy új logikai nyomtatófiók megynyitása: 
 

1. add printer wizard felhasználásával történik 
2. device settings felhasználásával történik 
3. Driver insztallálásával történik 
4. új nyomtatóeszköz telepítésével történik 

1 

108.  S* 0.0.0.0 is directly connected, Serial 0/0/0 a routing táblázatban a következőt jelenti: 
 

1. a 0.0.0.0 hálózat csatlakozik a Serial 0/0/0 router interfészhez 
2. az útvonal az ip route 0.0.0.0 Serial 0/0/0 paranccsal van konfigurálva 
3. Az útválasztó (router) nem vet el egyetlen csomagot sem, a megsemmisítésre jelölt 

csomagokat a Serial 0/0/0 interface-re küldi 
 

2 
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109.  Az adminisztrátor a 10.0.0.0/8 eltávolítását akarja elérni az útválasztási táblából. Ezt a 
következő paranccsal fogja megtenni: 
 

A#show ip route 

<output ommited> 

Gateway of last resort is not set 

 

S    10.0.0. /8 [1/0] via 172.16.40.2 

    64.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets 

C       64.100.0.0 is directly conne ted, Serial0/1 

C    128.107.0.0/16 is directly connected, Loopback2 

    172.16.0.0/16 is subnetted, 1 subnets 

C      172.16.40.0 is directly connected, Serial0/0 

C  192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

S   192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.40.2 

C  198.133.219.0/24 is directly connected, Loopback0 

 
1. no ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 172.16.40.2 
2. no ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s0/0 
3. no ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2 
4. no network 10.0.0.0 255.0.0.0 

2 

110.  A képen látható módon vannak a switch portjai a VLAN-ba kapcsolva. A C host által küldött 
ARP kérés a következő helyre érkezik: 

 
 

1. А 
2. B 
3. A és B 
4. A és D 
5. B és D 
6. A, B és D 

2 

111.  Az R2 útválasztón (router) a parancslista alapján: 
R2#sh ip interface brief  
 

Interface IP-Address OK? Met od Status P otocol 

FastEthernet0/0 unassigned YES   unset administratively down down 

FastEthernet0/1 unassigned YES   unset administratively down down 

Serial1/0 192.168.10.2 YES   ma ual do n down 

Serial1/1 unassigned YES   unset administratively down down 

Serial1/2 192.168.20.2 YES   manual up down 

Serial1/3 unassigned YES   unset administratively down down 

 

az adminisztrátor következtet: 
• a Serial1/2 interface nincs szoftveresen felemelve 
• a Serial1 / 2 interfészhez csatlakoztatott point-to-point kapcsolat másik végén egy 

interfész van, amelynek a beillesztési típusa (enkapszuláció) eltér a Serial1 / 2-től  
• a Serial1 / 2 interfész hibásan kiosztott cím 
• nincs kábel csatlakoztatva a Serial1 / 2 interfészhez 

2 
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112.  A hálózat az ábrán látható módon van bekötve. A RIP az A, B és D útválasztón (router), az 
OSPF pedig az A, C és D útválasztón van beállítva. 

 
Az A router az alábbiak szerint továbbítja az adatokat az E hálózatba: 
 

1. Erre a kérdésre nem lehet válaszolni, mert az interfész sebessége nem ismert  
2. Váltva csomagokat küld az A-B-D és A-C-D útvonalakon 
3. А-C-D útvonalat használja 
4. A-B-D útvonalat használja 

2 

113.  A RIP protokoll sikeresen fut az útválasztókon. Az A router és a 192.168.5.0/24 hálózat közötti 
metrika értéke: 
 

 
 

1.   3 
2.   4 
3.   56 
4.   624 
5.   724 

2 
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114.  Az A és B számítógép egyidejűleg próbálja elküldeni a keretet. Emiatt ütközés keletkezik. 
Ennek eredményeként D képes lesz elküldeni a keretet: 
 

 
 

1. rögtön 
2. miután az A és B számítógép befejezte az átvitelt 
3. a jam jel lejárta és a backoff idő lejárta után 
4. egy óra hossza után 

2 

115.  Az ábra egy hálózatot ábrázol, a gazdagépek MAC-címeit és a MAC-kapcsolótáblázat tartalmát 
mutatja. Amikor a PC0 keretet (frame) küld a PC1-hez, akkor: 
 

1. ez a keret nem érkezik meg a swith-hez, a hub csak arra a portjára küldi melyre a PC1 
van kötve  

2. ez a keret eljut a switch-hez, a switch másolja azt, és továbbítja a Fa0 / 2 portra 
3. ez a keret a switch-hez érkezik, de elutasítja (szűri)  
4. a keret a switch-hez érkezik, a switch továbbítja azt az Fa0 / 2 és Fa0 / 1 portokra 
5. a keret a switch-hez érkezik, a switch továbbítja azt az Fa0 / 1 portra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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116.  Adott egy switch 20 interfésszel, mindegyik 100Mbps-os, valamint egy általa bekötött LAN 
hálózat 20 host géppel. Ekkor a teljes áramlás a hálózatban: 
 

1. 2Gbps 
2. 100Mbps 
3. 20Mbps vagy 200Mbps 
4. 4Gbps 

2 

117.  Adott egy hub 10 interfésszel, mindegyik 100Mbps-os, valamint egy általa bekötött LAN hálózat 
10 host géppel. Ekkor a teljes áramlás a hálózatban:  
 

1. 1Gbps 
2. 100Mbps 
3. 10Mbps vagy 100Mbps 
4. 2Gbps 

2 

118.  A LAN hálózat az ábrán látható módon van bekötve és a MAC kapcsolótáblája üres. A switch 
Fa0 / 1 portjához csatlakoztatott gazdagép adatokat küld a switch Fa0 / 4 portjához 
csatlakoztatott gazdagépnek, és nem továbbítja a dinamikus ARP-t a hálózaton keresztül. A 
switch a következőt teszi_ 
 

1. továbbítja a keretet az Fa 0/1, Fa 0/2, Fa0 / 3 és Fa 0/4 portokhoz 
2. eldobja el a keretet 
3. továbbítja a keretet az Fa 0/4 portra 
4. továbbítja a keretet az Fa 0/2, Fa0 / 3 és Fa 0/4 portokhoz 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

119.  Több egyenlő prioritású kapcsolóból álló hálózat esetén van hurok (több lehetséges út két 

csomópont között), és a Spanning Tree Protocol algoritmus érvényes, a következő szabály 

érvényes: 

• a kommunikációhoz minden lehetséges útvonalat felhasználnak 
• csak a fizikailag legrövidebb utakat választják, a többieket blokkolják a hurok 

elkerülése érdekében 
• nem kötelezően a legrövidebb útvonalat választják, a többieket blokkolják a hurok 

elkerülése érdekében 

2 
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120.  Az A állomás elküldi a keretet az B állomásra. Jelenleg csak az C és D állomások MAC címei 

vannak a MAC kapcsolótáblában, és egyetlen dinamikus ARP sem halad át a hálózaton. A 

keret a következő állomásokat éri el: 

 

 

 

1. A,B,E          
2. B,C,D       
3. B,A       
4. B,E       
5. A,B,C,D,E  
6. B,C,D,E 

2 

121.  Egy hálózatban, ahol CSMA / CD hozzáférési módot használnak a megosztott adathordozó 
eléréséhez, miután a keretküldést három sorozat ütközése miatt leállította, az állomás 
exponenciális eltérési fázisban van, és véletlenszerűen választ egy értéket egy számkészletből: 
 

1. {0,1} 
2. {0,1,2,3} 
3. {1,2,3,4} 
4. {0,1,2,3,4,5,6,7} 
5. {1,2,3,4,5,6,7,8} 

2 

122.  A következő access lista  access-list   10  permit  172.16.30.2   0.0.0.127 amit a NAT 
konfigurálásakor alkalmaztak, a forgalomra az alábbiak szerint fog kihatni: 
 

1. Az összes B osztályú 172.16.0.0 című számítógép, hozzáférhet az internethez 
2. Az összes számítógép a 172.16.30.0 és 172.16.30.127 közötti tartományból 

hozzáférhet az internethez 
3. Egyik cím sem fogja tudni elérni az internetet, mivel a hozzáférési lista nem megfelelő 

formátumú 

2,5 
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123.  A két útválasztó (router) közötti WAN-kapcsolat az ábrán látható módon van konfigurálva. 

 
E konfiguráció a teszteléskor a következőt mutatja: 
 

1. Az útválasztók (router) közötti kapcsolat nem működik az OSI modell első szintjén 
2. Az útválasztók (router) közötti kapcsolat nem működik az OSI modell második szintjén 
3. Az útválasztók (router) közötti kapcsolat az OSI modell első és második szintjén 

működik, de az OSI modell harmadik szintjén nem működik. 
4. Az útválasztók (router) közötti kapcsolat nem működik sem az OSI modell első, sem a 

második sem a harmadik szintjén 

2,5 

124.  A tömbvázlat az útválasztó (router) címváltását mutatja, ahol az NAT-ol, és a 170.1.1.1 címen 
lévő szerverrel lévő kapcsolat felállítását végzi. 

 
Állíthatjuk: 
 

1. A 170.1.1.1 címen FTP szerver van 
2. Amikor a szerver válaszol a 10.1.1.2 címen lévő számítógépnek, akkor a csomagban 

lévő forráscím (source) 170.1.1.1, a célcím (destination) pedig 10.1.1.2. 
3. Amikor a szerver válaszol a 10.1.1.2 címen lévő számítógépnek, akkor a szegmensben 

a source port 80, a destination port pedig 1025  
4. A konfigurált NAT nem működik 

3 
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125.  Ha a képen látható A számítógép adatokat küld a B számítógépnek, célcímként a következő 
fog állni: 

 
1. Cél MAC: BBBB:BBBB:BBBB Cél IP: 172.22.0.37 
2. Cél MAC: DDDD:DDDD:DDDD Cél IP: 172.22.0.75 
3. Cél MAC: EEEE:EEEE:EEEE Cél IP: 172.22.0.62 
4. Cél MAC: CCCC:CCCC:CCCC Cél IP: 172.22.0.75 
5. Cél MAC: EEEE:EEEE:EEEE Cél IP: 172.22.0.75 

3 

126.  Ahhoz, hogy az A számítógép ISP-hozzáféréssel rendelkezzen, a rendszergazdának a 
következőt kell hozzárendelnie: 
 

 
 

1. IP címet: 192.168.100.19; Maszkot: 255.255.255.248; Default Gateway: 
192.168.100.17 

2. IP címet: 192.168.100.20; Maszkot: 255.255.255.240; Default Gateway: 
192.168.100.17 

3.  IP адресу: 192.168.100.21; Maszkot: 255.255.255.248; Default Gateway: 
192.168.100.18 

4. IP címet: 192.168.100.22; Maszkot: 255.255.255.240; Default Gateway: 10.1.1.5 
5. IP címet: 192.168.100.30; Maszkot: 255.255.255.240; Default Gateway: 192.168.1.1 
6. IP címet: 192.168.100.31; Maszkot: 255.255.255.240; Default Gateway: 

192.168.100.18 

3 
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127.  A RouterA útválasztó PPP hitelesítését be kell állítani. A megfelelõ útválasztót RouterB-nek 
hívják, és mindkét útválasztónak rendelkeznie kell a pass-123 hitelesítési jelszóval. 
Elsődlegesen a chap-ot támogatja, de ha nincs chap akkor a pap-ot. 
Válaszd ki a parancskészletet ennek végrehajtásához: 
  

1. RouterA(config)#username RouterA password pass-123 
      RouterA(config)#interface serial 0/1/0 
      RouterA(config-if)#encapsulation ppp 
      RouterA(config-if)#ppp authentication pap chap 
 

2. RouterA(config)#username RouterB password pass-123 
      RouterA(config)#interface serial 0/1/0 
      RouterA(config-if)#encapsulation ppp 
      RouterA(config-if)#ppp authentication chap pap 
 

3. RouterA(config)#username RouterA pass-123 
      RouterA(config)#interface serial 0/1/0 
      RouterA(config-if)#encapsulation ppp 
      RouterA(config-if)#ppp authentication chap 
 

4. RouterA(config)#username RouterB password pass-123 
      RouterA(config)#interface serial 0/1/0 
      RouterA(config-if)#encapsulation ppp 
      RouterA(config-if)#authentication pap 

3 

128.  A megadott parancs végrehajtásával az adminisztrátor a következő kimenetet kapja: 
 
#show spanning-tree vlan 100  
Interface Role Status Cost Priority Number Type 

Fa0/5 Designated FWD  19 128.5 P2p 
Fa0/2 Designated FWD  19 128.2 P2p 
Fa0/1  esignated FWD  19 128.1 P2p 

 
ebből levont következtetés: 
 
1. A switch a root bridge-re van kötve 
2. Switch nem vesz részt STP-ben 
3. A switch az root bridge  
4. A switch az rezervea root bridge  

3 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

46 

 

 

129.   
A képen az Advanced 
nyomtatókártya HP_Prodaja, 
HP_Marketing és HP_Uprava 
nyomtatókhoz tartozó lényeges 
részeit mutatjuk be, amelyeket 
megfelelően a Prodaja, Marketing, 
Uprava csoportokhoz rendeltünk. 
Mindhárom nyomtató ugyanazt a 
fizikai nyomtatót használja.  
Egyidőben három nyomtatási kérés 
érkezik a felhasználóktól: Petar (az 
Prodaja csoport tagja), Stevan (az 
Uprava csoport tagja), Marija (a 
Marketing csoport tagja). A kapott 
kéréseket a következő sorrendben 
nyomtatja ki: 
 
1. Marija, Petar, Stevan 
2. Stevan, Petar,Marija 
3. Stevan, Marija, Petar 
4. Petar, Stevan, Marija 
 

 

 

  

3 

130.  Adott következő útválasztási táblázat. Keretezd be azt az interface-t vagy IP címet amelyikre a 
csaomag továbbítva lesz, melynek célcíme 192.168.4.56.  
 
Router# show ip route 
<део конфигурације изостављен> 
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks 
C            10.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/2/0 
L            10.10.1.1/32 is directly connected, Serial0/2/0 
S            10.20.0.0/16 [1/0 ] via 192.168.4.2 
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 
C 172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/0 
L 172.16.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0 
  192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 
L 192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/1 
S 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 
S 192.168.5.0/24 [1/0 ] via 192.168.4.2 
  198.23.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 
C 198.23.24.0/24 is directly connected, Serial0/1/1 
L 198.23.24.1/32 is directly connected, Serial0/1/1 
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/2/0 

 
1. Interface Serial 0/0/1 
2. Interface Serial 0/0/0 
3. Gateway 192.168.4.2 
4. Interface  Serial 0/2/0 
 

3 
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131.  A hálózat a fenti képen látható módon van konfigurálva, és rendelkezésre áll a VLAN-ok 
listigje. A PC1 és a PC2 nem tud kommunikálni. Ennek legvalószínűbb oka a következő: 
 

 

VLAN Name Status Ports 

1 default active fa0/1,fa0/3,fa0/4, 
fa0/5,fa0/6,fa0/7, 
fa0/8,fa0/9, 
Fa0/11-24 

10 VLAN10 active fa0/2 
20 VLAN20  ctive fa0/10 
1 02 fd i-default active  
1003 token-ring-default active  
1004 fddinet-default active  
1005 trnet-default active  

 
1. A PC0 alapértelmezett átjáróját (default gateway) meg kell változtatni 
2. A PC1 IP-címét meg kell változtatni 
3. A kapcsolón (switch) lévő Fa0 / 1 interfészt trunk port-ként kell konfigurálni  
4. A Fa0 / 1 portot át kell helyezni a másik VLAN-ba 

 

3 

132.   
 
A bejelentett hálózati hibát teszteled a 
képen látható hálózatban. A tesztelés utáni 
következtetés: 
- egyik kliens sem fér hozzá a VLAN9-es 

hálózathoz tartozó szerverhez, 
- minden host rendelkezik internet-

hozzáféréssel,  
- minden host tudja egymást ping-elni 

 

A fentiekből az alábbiakat lehet levonni: 
 

1. Az Se0/0/0 útválasztó (router) interface-e nincs felemelve 
2. Az fa0/0 útválasztó (router) interface-e nincs felemelve 
3. Az fa0/3 interface az SW2-n nincs felemelve 
4. Az fa0/1 interface az SW2-n nincs felemelve 
5. SW1 kikapcsolt állapotban van 
6. SW2 és SW3 link nem működik trunk módban 

 

3 
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133.  A képen látható hálózatra érvényes: 
 
 

 
 

1. SW2 azroot bridge 
2. Spanning Tree ki van kapcsolva 
3. A D számítógép és a Server1 ugyanabban a hálózatban vannak 
4. A B és a C számítógép nem ütközhet egymással 
5. Ha a Fa0/0 nem működik az R1-en, akkor az A számítógép nem fér hozzá a Server1-

hez. 
6. Ha a Fa0/1 nem működik az SW3-on, akkor a C számítógép nem fér hozzá a Server2-

hez 

3 

134.  A képen látható hálózaton a RIPv2 útválasztási protokoll van konfigurálva. 
 

 
 
A következő megállapítás igaz erre a hálózatra: 

 
1. Az A és B LAN hálózatok nem lesznek képesek kommunikálni 
2. Az útválasztók (routerek) nem lesznek képesek kicserélni az útválasztási frissítéseket 
3. Ez a címzés lehetővé teszi a kommunikációt az összes LAN hálózat között 
4. Ez a címzés megakadályozza az összes hálózat közötti kommunikációt 

3 
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135.  A meglévő hálózathoz egy LAN-t kell hozzáadni, melynek 12 IP címet kell biztosítani. A 
maximális címmegtakarítás követelményét tiszteletben tartva az új hálózathoz a következő 
címet kell hozzárendelni: 
 

 
1. 192.168.10.232/28 
2. 192.168.10.232/27 
3. 192.168.10.96/28 
4. 192.168.10.96/27 

3 

136.  Az ábrán ábrázolt LAN-hálózatok felhasználói számára internet hozzáférést kell biztosítani az 
R1 és az ISP útválasztók (router) útján. Válaszd ki a végrehajtandó útválasztást: 

 
1. BGP mindkét routeren  
2. RIP mindkét routeren 
3. defoult route mindkét routeren 
4. BGP ISP-n, statikus útválasztás R1-en 
5. defoult route R1-en, statikus útválasztás ISP-n 

3 

137.  A hálózat a képen látható módon van konfigurálva, és a következő címek vannak 
hozzárendelve: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vrbas routeren:      

 
 
 
 

s0/0   192.168.10.82/30,  
Fa0/0  192.168.9.254/24 

A Subotica routeren: 

 
 
 
 

Fa0/0  192.168.11.254/24 
s0/1   192.168.12.5/30 

A Vrbas felhasználók nem férhetnek hozzá az internethez. A probléma megoldásához 
szükséges: 

1. Módosítani a Vrbas útválasztó Fa0 / 0 interfészének címét 
2. Módosítani a Vrbas útválasztó s0/0  interfészének címét 
3. Módosítani a Subotica útválasztó Fa0/0 alhálózati maszkját 
4. Módosítani a Subotica útválasztó Fa0 / 0 interfészének címét 
5. Módosítani a Subotica útválasztó s0/1 interfészének címét 
6. Módosítani a Subotica útválasztó s0/1 alhálózati maszkját 

3 
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138.  Végrehajtott parancs az útválasztón (router): 
 
  R#show ip nat translations 

Pro In ide gl bal Inside local Outside local Outside global 

udp 198.18.24.211: 23 192.168.2 4.7 12  192.2.182.4:123 192.2.182.4:123 

tcp 198.18.24.211:4509 192.168.254.66:4509 192.0.2.184:80 192.0.2.184:80 

tcp 192.18.24.211:4643 192.168.254.2:4643 192.0.2.71:5190 192.0.2.71:5190 

tcp 198.18.24.211:4630 192.168.254.7:4630 192.0.2.71:5190 192.0.2.71:5190 

udp 198.18.24.211:1026 192.168.254.9:1026 198.18.24.4:53 198.18.24.4:53 

 
mutatja: 
 

1. A routeren statikus NAT van konfigurálva 
2. A routeren dinamikus NAT van konfigurálva 
3. A routeren PAT van konfigurálva 
4. A NAT a routeren helytelenül van konfigurálva  

3 

139.  A PC1 adatokat küldene a PC2-nek, de nem ismeri annak MAC-címét. A dinamikus ARP a 
következő címet hozza: 
 

 
 

1. Mivel a PC1 és a PC2 ugyanahhoz a switch-hez kapcsolódik, a dinamikus ARP hozza 
a switch címét 

2. A switch fa0/1 interfészének MAC címét 
3. Az útválasztó (router) fa0/0.10 subinterface MAC címét 
4. Az útválasztó (router) fa0/0 fizikai interface MAC címét  

3 
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140.  Az értékesítési osztály ügyfele nem fér hozzá a B szerverhez a marketing osztályon, és értesíti 
a rendszergazdát. Nem tud információt szerezni arról, hogy hozzáfér-e az A szerverhez, mert 
nincs hozzáférési jogy ehhez a szerverhez. 
A hálózat fizikai megvalósításának figyelembevételével az adminisztrátor nem talál problémát a 
hálózat működésében. A logikai megvalósítást figyelembe véve levonja a következtetést: 
 

1. hogy az R1 router interface-e a LAN hálózat felé helytelenül van megadva  
2. hogy a különböző subnetekben lévő címek átfedésben vannak 
3. nincs jólhozzárendelve a DG a B szerverhez 
4. nincs jólhozzárendelve a DG a PC1-hez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

141.  A kép összes útválasztóján (router) a RIPv2 protokoll van konfigurálva.  
 

 
C#show ip route 

<output omitted> 

Gateway of last resort is not set 

 

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:27, Serial0/0/0 

C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 

C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

 
A C#sh ip route parancs eredményeképp a 192.168.1.32/27 hálózat nem jelent meg mivel:  
 

1. A RIPv2 nem küld sabnetmaszkokat az update-ekben 
2. A RIPv2 nincs konfigurálva az A útválasztón (routeren) 
3. A RIPv2 automatikus útvonal-összesítést hajt végre 
4. A B router nem hirdeti a 192.168.1.64/30 hálózatot 

 

3 
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A következő feladatokban keretezd be a számokat a pontos válaszok előtt 
 

142.  A videó tömörítési formátumai:: 
 

1. divx 
2. divir 
3. mpeg 
4. jpeg 

2 

143.  A vezeték nélküli hálózat alapvető alkotóelemei a következők:: 
 

1. HUB 
2. WAP (Wirelless access point) 
3. kábelmodem 
4. vezeték nélküli hálózati kártya 
5. UTP kábel 

2 

144.  Határozd meg az egyenrangú számítógépes hálózat jellemzőit 
 

1. Az erőforrások és a szolgáltatások megosztása közvetlen csere útján valósul meg 
2. Általában olyan szoftverre van szüksége, amely nem tartozik az operációs rendszerhez 
3. Nagy probléma a hálózati biztonság 
4. Sok felhasználó számára alkalmas (50 felett) 
5. Könnyebben adminisztrálható 

2 

145.  Határozd meg a híd-szegmentálás előnyeit egy LAN-on 
 

1. több broadcast domént kapunk 
2. több ütközési (kolliziós) domént kapunk 
3. nagyobb sávszélesség felhasználónként 
4. nagyobb broadcast forgalom a felhasználók számára 

2 

146.  Határozd meg a kiterjesztett spektrumú technikákkal kapcsolatos jellemzőket 

1. nagyon ellenállnak a zaj hatásainak 
2. lehetővé teszi az átvitel titkosítását 
3. nagyon ellenállóak a zavarásokkal szemben 
4. nagy a valószínűsége a jel elfogásának 
5. csak a hadseregben használják 

2 

147.  Az IP-telefonoknál használt protokollok:: 
 

1. ISDN 
2. SIP 
3. H.593 
4. H. 323 

2 

148.  A vezeték nélküli hálózatokban alkalmazott topológiák a következők:  

1. csaillag 
2. ad-hoc 
3. sín 
4. gyűrű 
5. celluláris 
6. teljesen összekötött 

2 
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149.  Átviteli technikák, amelyek a kiterjesztett spektrumú technikákba tartoznak: 

1. FHSS       
2. OFDM     
3. CDMA    
4. DSSS      
5. FDM    
6. TDM 

2 

150.  A statikus képtömörítés szabványai:  

1. M-JPEG 
2. JPEG 
3. MPEG 
4. JPEG 2000 
5. H.264 

2 

151.  A hálózati DVR a következő funkciókat hajtja végre: 

 

1. Videótartalom rögzítése 
2. Analóg kamera kontroll és vezérlés 
3. Video kamera tápellátás 
4. Csatlakozás LAN-hoz Ethernet porton keresztül 
5. IP-cím hozzárendelése egy analóg kamerához 

2 

152.  Ugyanazon peer-to-peer hálózathoz tartozó számítógépeken, az erőforrások megosztásának 
lehetővé tétele a számítógépek között: 
 

1. az IP címeket ugyanabba az alhálózatba kell állítani 
2. az egyes számítógépeken különbözően kell beállítani a munkacsoport nevét 

(workgroup name) 
3. az egyes számítógépeken különbözően kell beállítani a számítógép nevét (computer 

name) 
4. szükséges, hogy a hálózati kártyák ugyanattól a gyártótól származzanak. 

2 

153.  A Slot ALOHA közös médium hozzáférési protokolljára érvényes: 
 

1. Globális idő szinkronizálása szükséges 
2. Ütközés esetén az állomásnak nem kell észlelnie azt abban a nyílásban 
3. A sugárzás csak a nyílás elején kezdődhet meg 
4. Ha a keretnek csak egy bitje sérült, akkor az állomás csak azt az egy bitet küldi újra 

2 

154.  A fenti állítások az IP telefonálásra vonatkoznak. Válaszd ki a megfelelőket: 
 

1. A tömörített jel minősége nem függhet az alkalmazott tömörítési módszertől 
2. A tömörített beszéd minősége szubjektív 
3. A beszéd átvitelének egyetlen módja a PCM moduláció 
4. A vocoder algoritmusok figyelembe veszik a beszédjel sajátos jellemzőit 
5. A késleltetés változásai nem befolyásolják az átadott hangjel minőségét 

2 

155.  IP telefonálásnál: 
 

1. A felhasználó tartózkodási helye mindig azonos 
2. A felhasználói azonosítás a hálózathoz kapcsolódik 
3. A kommunikációban résztvevők száma változhat 
4. Különböző típusú információk továbbíthatók a kommunikációban 

 

2 
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156.  A képen látható hálózatban az interfészek működőképesek. A parancsok, amelyek lehetővé 
teszik a felhasználók közötti kommunikációt a 192.168.1.0/24 és a 10.0.0.0/8 hálózatban, a 
következők: 

 

 
 

1. А(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2 
2. A(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s0/0/0 
3. A(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.1 
4. B(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.40.1 
5. B(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.40.2 
6. B(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 

2 

157.  A képen látható hálózat esetében a RIPv2 lesz az útválasztási protokoll. Ha a 192.1.1.0/24 cím 
használható, a hálózatokhoz a következő címeket lehet hozzárendelni:  
 

 
 
 

1. А hálózathoz: 192.1.1.128/25 
2. А hálózathoz: 192.1.1.0/25 
3. B hálózathoz: 192.1.1.64/26 
4. B hálózathoz: 192.1.1.224/27 
5. WAN linkhez: 192.1.1.252/30 
6. WAN linkhez: 192.1.1.4/30 

2,5 
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158.  A képen látható hálózat esetében, ha eltérő útválasztási protokollokat használnak, az A router 
kiválasztja az E router felé vezetőkövetkező útvonalát: 

 
1. Ha útválasztási protokollként a RIP-et használják, akkor az A útválasztó úgy dönt, hogy 

minden útvonal azonos távolságra van az E útválasztótól 
2. Ha útválasztási protokollként a RIP-et használják, akkor az A router az A-D-E útvonalat 

adja meg az útválasztási táblázatban  
3. Ha OSPF-t használnak útválasztási protokollként, akkor az A útválasztó az A-C-E 

útvonalat választja a legalacsonyabb költségű útvonalként  
4. Ha OSPF-t használnak útválasztási protokollként, akkor az A útválasztó az A-D-E 

útvonalat választja a legalacsonyabb költségű útvonalként 
5. Ha mindkét útválasztási protokollt, a RIP-t és az OSPF-t használják, az útválasztó az 

OSPF-protokollból megtanult utat fogja használni. 
6. Ha mindkét útválasztási protokollt, a RIP-t és az OSPF-t használják, az útválasztó a 

RIP protokollból megtanult utat fogja használni. 

2,5 

159.  A router által elvégzett címfordítás látható a képen: 

 
 
A NAT-táblázat tartalma alapján megállapítható: 
 

1. A fordítást végző router soros portjának címe 170.168.2.2 
2. A cím fordítását dinamikus NAT használatával hajtjuk végre 
3. A 63.41.7.3-as címen lévő számítógép webszerverként válaszol  
4. A 10.1.1.1 számítógép létrehozott egy telnet-session-t a 63.40.7.3 számítógéppel 

 

3 
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160.  Két útválasztó, Belgrádban és Kragujevacon, 
PPP kapcsolaton keresztül kapcsolódik, a 
képen látható paraméterekkel. Hálózat 
adminisztrátorként megpróbálsz telnet 
kapcsolatot létesíteni a Kragujevac 
útválasztóval a 192.1.2.65 keresztül, de nem 
sikerül. Ugyanazon a címen történő ping 
sikeres. A probléma legvalószínűbb oka a 
következő : 
 

 

 
1. Probléma van a PPP protokoll hitelesítésével (Authentification) 
2. Hiba van az IP-cím / alhálózati maszk beállításaiban 
3. Az Access Control lista szűri a forgalmat 
4. A soros kábel hibás 
5. Nincs beállítva a vonali órajel (clock) 
6. Nincs beállítva telnet hozzáférési jelszó 

3 

161.  Rendszergazdaként dolgozik egy olyan vállalatnál, amely értékesítési, marketing és üzleti 
szolgáltatásokat nyújt ugyanabban a LAN-ban. Az értékesítési részleg panaszkodik, hogy 
felesleges információkat kapott a marketing osztálytól a broadcast forgalom révén. Feldatod 
korlátozni a broadcast forgalmat a marketing osztályról, de megtartani minden osztály 
összeköttetését a az üzleti szolgáltatásokkal (services) és ehhez a következőket fogod tenni:  
 
1. Nagyobb adatfolyamot fog biztosítani az értékesítési osztálynak 
2. Megváltoztatja a switch IP-címét 
3. Külön VLAN-okat és alhálózatokat hoz létre az értékesítési és marketing osztálynak, és 

útválasztást biztosít közöttük  
4. half-duplex és full-duplex Ethernet kapcsolatot fog használni az értékesítési osztályhoz 
5. az üzleti szolgáltatásokat egy külön alhálózatra telepíti, és biztosít útválasztást a hálózatok 

között 

3 

162.  A képen megadott hálózat rendelkezik: 
 

 
 

1. két emissziós tartománnyal 
2. egy emissziós tartománnyal  
3. hat emissziós tartománnyal 
4. három ütközési tartománnyal 
5. egy ütközési tartománnyal 

3 
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163.  Az Ip telefonálás elveszett csomagjainak kompenzálási módja: 

1. Riasztási jel beillesztésével 
2. Csend beillesztésével 
3. Átmeneti kapcsolat szakadással 
4. A fehér zaj beszúrásával 
5. utoljára kapott csomag újra játszásával 
6. Foglalt jel generálása a fogadó ponton 
7. vevő kérése a csomag újraküldésére 
8. Csomag interpolációjával  

3 

164.  A videoszerverek szerepe egy hálózati videómegfigyelő rendszerben: 

1. Video taratlom rögzítése 
2. Video jel digitalizálása és kompressziója 
3. Videokamera hangjelének felvétele 
4. Analóg jel felvétele a videokameráról 
5. LAN hálózatba kapcsolás 
6. IP cím kiosztása analóg kamera számára 

3 

165.  A videojel tömörítési szabványai:: 

1. M-JPEG 
2. JPEG 
3. MPEG 
4. JPEG 2000 
5. H.264 (MPEG-4) 
6. MEG 

3 

166.  A következő protokollokat használják a WAN linkekben, az OSI modell második szintjén: 
 

1. Frame Relay 
2. Spanning Tree Protocol  (STP) 
3. Cisco Discovery Protocol  (CDP) 
4. Point- to- Point Protocol  (PPP) 
5. High- Level Data- Link Control  (HDLC)  
6. User Datagram Protocol (UDP) 
7. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
8. Internet Protocol (IP) 

3 

167.  Azonosítsa a LAN torlódásának lehetséges okait: 
 

1. portok kis sávszélessége 
2. olyan útválasztó hozzáadása, amely hálózati kapcsolatot biztosít más hálózatokkal 
3. túl sok felhasználó a broadkast domainben 
4. switch hozzáadása melyen STP működik 
5. a forgalom szűrését biztosító útválasztó (router) hozzáadása 
6. hostok számának csökkentése 
7. Broadcast viharok 

3 

168.  A VLAN-k előnyei a többi hálózati architektúrához képest: 
 

1. kicsi az irányításuk komplekszitása 
2. lehetővé teszi a forgalmi prioritások meghatározását a szolgáltatások (services) 

különböző osztályai alapján 
3. alacsony az áruk 
4. lehetővé teszi a helyi és a hálózat gerincén a forgalomkezelést 
5. javítja a hálózat rugalmasságát és hatékonyságát 
6. növeli a broadcast domain méretét 

3 
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169.  A 2. számítógép a következő keretet küldi: 
 

ОКВИР 

Bevezetés Célcím: 
 
0022.1511.1111 

Forráscím: 
 
0022.1522.2222     

Hossz 
vagy típus 

Adatok A keret 
helyességét 
ellenőrző 
szekvencia 

 

 
 
A show mac-address-table parancs gépelése után a képen látható switch-en a következő 
kimenetet kapjuk: 
 
          Mac Address Table 
------------------------------------------- 
Vlan    Mac Address       Type        Ports 
----    -----------       --------    ----- 
 
   1    0022.1511.1111    DYNAMIC     Fa0/1 
   1    0022.1533.3333    DYNAMIC     Fa0/3 
 
A leírt helyzet alapján megállapítható: 
 

1. A Switch hozzáadja az eredeti forráscímet a táblázatához. 
2. A keret Broadcast típusú, és továbbításra kerül minden portra. 
3. A keret típusa unicast, és csak a megfelelő portra továbbítja. 
4. A keret típusa unicast, és továbbításra kerül a switch összes portjára. 
5. A keret unicast típusú, de eldobásra kerül. 

3 
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170.  Az útválasztón (router) a következő parancs került végrehajtásra: 
 
R_10#sh ip interface brief  

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol 

FastEthernet0/0 192.168.12.48       YES   manual up up 

FastEthernet0/1 192.168.12.65 YES   manual up up 

Serial0/0 192.168.12.121       YES   manual up up 

Serial0/1 unassigned YES   unset up up 

Serial0/1.102 192.168.12.125     YES   manual up up 

Serial0/1.103 192.168.12.129     YES   manual up up 

Serial0/1.104 192.168.12.34      YES manual up up 

és konfigurálta az OSPF protokollt a következő paranccsal: 
R_10(config-router)#network 192.168.12.64  0.0.0.63   area 0 
 
Az interfac-ek melyek meghirdetik az OSPF-t a követkzők: 
 

1. Serial0/1.102 
2. Serial0/1.104 
3. Serial0/1.103 
4. FastEthernet0/1 
5. Serial0/0 
6. FastEthernet0/0    

3,5 

171.  Az ábra a hálózati összetevők csatlakozását és konfigurálását mutatja. Erre a hálózatra a 
következő kijelentések igazak:   
 

 
 

1. Az útválasztó és a switch közötti kapcsolatok access mode módban vannak 
2. Minden router interfésznek egyedi IP-címet kell igényelnie a különféle subnetekből 

minden VLAN-hoz  
3. Minden kapcsoló interfészhez egyedi IP-címet igényel a különféle subnetekből minden 

VLAN-hoz  
4. Router minden interface-e követeli a  no shutdown parancsot 
5. Az útválasztón konfigurálni kell az útválasztási protokollt 
6. A routert a követkző paranccsal kell konfigurálni interface fastEthernet 0/0.2  

3,5 
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172.  A 192.168.1.22/28 címmel rendelkező PC1 csatlakozott a fa0/4 interfészhez. A PC2 a 
192.168.1.33/28 címmel csatlakozott a fa0/5 interfészhez. A 193.168.1.30/28 címmel 
rendelkező PC3 csatlakozott a fa0/6 interfészhez A switch konfigurációjának része listázva: 
 

SwitchA#vlan database 

SwitchA(vlan)#vlan 10 name Accounting 

SwitchA(vlan)#vlan 20 name Marketing 

SwitchA(vlan)#exit 

SwitchA#configure terminal 

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/4 

SwitchA(config-if)#switchport mode access 

SwitchA(config-if)#switchport  access vlan 10 

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/5 

SwitchA(config-if)#switchport mode access 

SwitchA(config-if)#switchport  access vlan 20 

SwitchA(config)#interface fastethernet 0/6 

SwitchA(config-if)#switchport mode access 

SwitchA(config-if)#switchport  access vlan 10 

 
Pontos állítás: 
 

1. PC1 pingelheti a PC2-t 
2. PC1 nem pingelheti a PC2-t 
3. PC1 pingelheti a PC3-t 
4. PC1 nem pingelheti a PC3-t 
5. PC2 pingelheti a PC3-t 
6. PC2 nem pingelheti a PC3-t 

3,5 

173.  Határozza meg az útválasztóra (router) vonatkozó karakterisztikákat: 
 

1. a router interfészeknek különböző alhálózatokhoz kell tartozniuk 
2. az útválasztók az OSI modell második szintjén működnek 
3. a különféle alhálózatokból származó IP-címeket használó eszközök csak akkor tudnak 

kommunikálni, ha útválasztó (router) van közöttük 
4. az útválasztó által kapott beágyazott (enkapszulált) adatokat szegmensnek nevezzük 
5. a cél-MAC cím alapján eldönti, melyik interface-en továbbítja az adatokat 
6. a cél IP-cím (destination) alapján dönt, hogy melyik interface-én továbbítja az adatokat 
7. az útválasztó az útválasztási táblázat alapján kiválasztja a kimeneti interfészt, amelyre 

továbbítja az adatokat 
8. a router által küldött beágyazott (enkapszulált) adatokat szegmensnek nevezzük 

 

4 
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Egészítd ki a következő mondatokat és táblázatokat 
 

174.  Az Ethernet hálózatokban alkalmazott megosztott (közös) média elérésének módja 
_________________________________ 1 

175.  Az Ethernet hálózatban az adatmezők és a kiegészítő mezők együttes minimális hossza: 
__________ bájt, a makszimális pedig ___________ bájt. 

1 

176.  Az eszköz minden portja mely az OSI referens modell __________  rétegén működik korlátoz 
egy broadcast domaint. 

1 

177.  Az a szabvány, amely meghatározza a virtuális helyi hálózat (VLAN) információ cseréjét a 
hálózati eszközök között, az IEEE _____________. 

1 

178.  A router kétféle módon tudja megtanulni az útvonalakat: 
 
1. úgy, hogy az adminisztrátor a routing táblázatba beviszi a utat amelyet  

____________________________ út konfigurációnak neveznek 

2. úgy. hogy a rendszergazda enged eegy meghatározott routing protokollt, a routerek 

kicserélik az útvonal információkat amelyet  ____________________________ út 

konfigurációnak neveznek. 

1 

179.  A telefonos hangcsatorna a következő tartományt foglalja el ___________ kHz  1 

180.  Mobil telefon rendszerben a folyamatban lévő hívás átkapcsolását vagy átirányítását másik 
csatornára vagy másik cellára _________________________nevezik 

1 

181.  A képen az R1 útválasztótól a 172.16.3.0 hálózatig terjedő lehetséges útvonalak SPF 

(Shortest Path First) fája látható. A költség (cost link) beírva.  Az R1-R7-R8 útvonal költsége 

200. Az az ár, amelyet R1 beír az útválasztási táblába    _____________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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182.  A bluetooth technológia a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 
 
 _________ frekvenciatartományt használja, az átviteli technika tipusa _________ ahol a 

keret tartama ________ /us és _______ a bithossz.   

2 

183.  Amikor egy switch Ethernet keretet fogad egy nem natív VLAN-hoz társított porton, akkor az 

Ethernet keretet megváltoztatja _________________________ beillesztésével és  

__________________________ a VLAN címke (tag) mezőben. 

 

2 

184.  A képen Ethernet keret látható. Ahhoz hogy IEEE 802.1Q frame-et kapjunk belőle be kell 
illeszteni a következőt __________ a ______________   mező és ______________ mező 
közé. 
 
 

 

Dest Src Len/Etype Data FCS 
 

2 

185.  Az ábrán látható hálózatban a PC1 egy csomagot küld a PC3-hoz. Amikor a csomag az R1 
FA0/1 interfészéről az R2 FA0/0 interfészére halad, a keretnek a következő MAC címei 
vannak: 
 
Source MAC cím az interface МАC címe _______________________ 
Destination MAC cím az interface MAC címe __________________, 
és a következő IP-cím csomagja: 
Source IP cím az IP cím _______________________________ 
Destination IP cím az  IP cím ______________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

3 

186.  A jel digitalizálásának alapvető eljárásai a következők: 
  

 1. __________________________________________________ 
                                                                    
 2. __________________________________________________ 
                                                                   

       3. __________________________________________________ 
 

3 
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187.  Megfigyelve a hálózatot és az útválasztó-interfacehez rendelt címet tekintve arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a számítógépnek rendelkezik: 
 
IP címekkel a következő tartományból __________________________________ 
 
alhálózati maszkkal _______________________________________________ 
 
default gateway_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

188.  A képen a nyomtatószerver három nyomtatóhoz csatlakozik PD1, PD2 és PD3. A 
nyomtatószerver a nyomtatási feladatokat a nyomtatóknak a következő sorrendben: PD2, 
PD1, PD3 továbbítja. A nyomtatásra váró beérkezett munkák a táblázatban (felülről lefelé, a 
kinyomtatandó oldalak számával kifejezve). A PD2 nyomtató kétszer olyan gyorsan nyomtat, 
mint a többi nyomtató. Minden nyomtató alatt sorold fel a munkákat amelyeket az a nyomtató 
fog kinyomtatni megfelelő sorrendben. 

 

 

Nyomtatási 
sor 

Pera 60 

Mika 20 

Laza 50 

Masa 10 

Аnna 10 

Joca 20 
 

3 Print Server  

PD1 PD2 PD3 

nyomtatási sor 

1.________

2.________

3.________

___ 

1.________

2.________

3.________

___ 

1.________

2.________

3.________

___ 
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189.  Az ábra a RuterA Se0/0 interfész hálózati diagramját és IP-címét mutatja. A kép jobb oldalán 
található címlistából válassza ki az A,B,C router Fa0/0 portjainak címeit, valamint a RuterB Se 
0/1 soros interfészének címét, és írja be az üres mezőkbe. 
 

 
 
 
RuteraA Fa0/0 címe  _________________________ 
 
RuteraВ Fa0/0 címe_________________________ 
 
RuteraС Fa0/0  címe_________________________ 
 
RuteraB Se0/1  címe_________________________ 
 

4 

190.   

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

 
 

     

 
 

Nézzük a kép topológiáját. 
Az egyes útválasztók neve 
alatt található táblázatba írja 
be azon számítógépek 
számát, amelyek az 
útválasztó meghibásodása 
esetén internet hozzáférés 
nélkül maradnak. 
 

 

4 
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A következő feladatokban számítsd ki és írd be a megfelelő eredményt 
 

191.  192.168.20.128/25 hálózattal rendelkezik, amelyet alhálózatra kell bontani, hogy nyolc 
hálózatot kapjon azonos számú használható címmel. Az első használható címet az utolsó 
előtti alhálózatból hozzá kell rendelni az R7 útválasztó interfészéhez.  
 
Ezt a következő paranccsal fogja elérni: 
 

R7(config-if)# ip address _________________________________ 
 

Munkaterület: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

192.  A tömbvázlat az öt számítógépes hálózat csatlakozását és az azokon belüli szükséges címek 

számát mutatja. Ha a cím 192.168.100.0, és megengedett ugyanazon subnet mask 

használata minden hálózaton, akkor a 192.168.100.0 címet következőképp kell alhálózati 

maszkolni _________________________________, hogy megfeleljen a szükséges hálózati 

tervnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkaterület: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
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193.  Az intranetes hálózat az ábrán látható módon van összekötve. Az adminisztrátornak a 

172.30.0.0 címet alhálózatba kell rendelnie és hozzá kell rendelnie a címeket a 

hálózatokhoz, azzal a feltétellel, hogy a Zrenjanin LAN-ban 143 címet kell megadnia a 

számítógépek számára, és a Vranje LAN-ban a 85 címet a számítógépek számára. 

Megengedett, hogy különböző hosszúságú maszkokat használjon. Az alhálózat 

létrehozása után, amely a maximális számú szabad címet biztosítja, az első szabad cím a  

_____________________________________________ . 

 
 
 
 

Munkaterület: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

 

A következő feladatokban rendezd és kapcsold össze a kifejezéseket az adott kérés szerint 
 

194.  Bal oldalon az aktív hálózati eszközök, a jobb oldalon az OSI referenciamodell rétegei 
vannak. Az OSI modell előtti sorban adja meg az ezen a rétegen futó eszközök számát. 
 

1. switch  fizikai réteg 

2. router  adatkapcsolati réteg 

3. hub  hálózati réteg 
 

1,5 

195.  Balra az útválasztási alapelvek, a jobb oldalon pedig az alapértelmezett adminisztratív 
távolságértékek. Az adminisztratív távolság előtti sorba irja be az útválasztási alapelv 
sorszámát, amelyeknél az adminisztratív távolság az alapértelmezett.  
 

1. Statikus út  110 

2. RIP  1 

3. OSPF  120 
 

1,5 

196.  A telefon modem blokkjainak neve a bal oldalon, a blokkok megfelelő funkciói a jobb oldalon 
vannak megadva. Írja be a megfelelő blokknév számát a funkció előtti sorba 
 

1.  Skrumbler 
 

kódol a hiba észlelése érdekében 

2.  Koder 

 

 
szűrő (csak bizonyos f enged át) 

3.  Splitter 

 

 kódol a soros 0 és 1 karakterláncok megelőzése 

érdekében 
 

1,5 
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197.  A bal oldalon a hálózatnevek, a jobb oldalon az IEEE 802 szabványok találhatók. Írja be a 
megfelelő hálózati név számát a szabvány előtti sorba. 
 

1. Ethernet  IEEE 802.15.1 

2. Vezeték nélküli LAN  IEEE 802.15.x 

3. PAN hálózat  IEEE 802.11     

4. Bluetooth  IEEE 802.3 
 

2 

198.  A frekvenciasávok a bal oldalon, az IEEE 802.11 szabványok a jobb oldalon vannak 
felsorolva. Írja be a megfelelő frekvenciasáv számát a szabvány előtti sorra. 
 

1.     2,4 – 2,484GHz  IEEE 802.11а 

2.     10,1 -- 10,45GHz  IEEE  802.11b 

3.     5,735 – 5.850 GHz  IEEE  802.11g 
 

2 

199.  Bal oldalon az átviteli sebesség, a jobb oldalon az IEEE 802.11 szabvány. A szabvány előtti 
sorra írja be a megfelelő átviteli sebesség számát 
                

1.   1 - 11 Mb/s  IEEE 802.11a 

2. 60 –  3 Mb/s  IEEE 802.11b 

3.  6 – 54 Mb/s  IEEE 802.11g 
 

2 

200.  Lézernyomtatóval történő nyomtatáskor határozza meg a képalkotó folyamat műveleteinek 
sorrendjét, és címkézze meg őket az 1. számmal kezdődő számokkal.  
 

nyomtatás - elektrosztatikus képalkotás (a henger megvilágítása 
lézersugárral és a töltés eltávolítása a megvilágított részekről) 

 

 

rögzítás – kötés (toner por olvasztása meleg fikszírozó  hengerrel és 
pspírhoz történő ragasztása) 

 

 

a fényérzékeny dob megtisztítása a maradék tonerről és az elsődleges 
töltés beállítása (a fényérzékeny dob polarizálása folyamatos negatív 
töltéssel a teljes felületén) 

 

 

a kép átvitele papírra és elválasztás (a negatív toner részecskék 
átvitele a fényérzékeny hengerről a papírra) 

 

Előhívás (festék átvitele a nyomtatóhenger előre megvilágított 
területeire) 

 

 

2,5 
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201.  A bal oldalon az IEEE 802.3 keret részeit ábrázoló mezők vannak. Jobb oldalon látható a 
lehetséges mezők bajt száma. Írja be azoknak a mezőknek a sorszámát, a lehetséges bájt 
szám előtti vonalra. 
 

1. Preamble  2 byte 

2. DA  4 byte 

3. SA    6 byte  

4. Length  7 byte 

5. Data  1500 byte - ig 

6. FCS   
 

3 

202.  A bal oldalon egy standard Ethernet üzenet jelenik meg. Minden üzenetmezőbe egy sorszám 
kerül beírásra, és a mező fölött a mező hossza byte-ban van megadva. A jobb oldalon a 
mezőnevek vannak. A mezőnév előtti sorban adja meg a mező megfelelő sorszámát. 
 

 

 kiegészítő mező 

 célcím 

 adat 

 
hossz vagy típus mező 
(length/type) 

 
sorrend helyesség 
ellenőrző szekvenca 

 forráscím 

 
keret kezdetét jelző 
mező 

 preambula 
 

4 
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HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK 

A következő feladatokban keretezd be a számokat a pontos válaszok előtt 
 

203.  Ha a hálózat két számítógépe ugyanazt az IP-címet kapta 
 

1. egyik számítógép sem lesz képes csatlakozni a hálózathoz 
2. az elsőként bejelentkező számítógép képes lesz csatlakozni a hálózathoz, a 

második nem 
3. mindkét számítógép képes lesz csatlakozni a helyi hálózathoz, de nem az 

internethez 

1 

204.  DHCP a szerver biztosítja a következő szolgáltatást: 
 

1. a helyi hálózat számítógépének IP-címénem automatikus beállítását 
2. a számítógépet a helyi hálózathoz való dinamikus csatlakoztatását 
3. A MAC-címek ARP-kiosztása az útválasztón 

1 

205.  IPv6 használ: 
 

1. 128-bites címet 
2. 64- bites címet 
3. 32- bites címet 
4. 16- bites címet 

1 

206.  A "terheléskiegyenlítés" (load balancing) kifejezés alatt a következőt értjük: 
 

1. egynél több szerver használata ugyanazon feladat elvégzéséhez 
2. egynél több szerver használata a hálózaton 
3. egyetlen szerver megosztása (közös használat) több különböző erőforrás 

eléréséhez 
4. azonos típusú egynél több komponens telepítése a szerverre a hardverrész 

meghibásodásának megelőzése érdekében. 

1 

207.  PDU (Protocol Data Unit) az OSI modell hálózati rétegére vonatkozó információt 
következőképp nevezik: 
                        

1. transzport 
2. keretek 
3. csomagok 
4. szegensek  

1 

208.  Az adatsorok szétválasztása a következő OSI modellrétegen történik: 
                        

1. fizikai réteg 
2. alkalmazási réteg 
3. hálózati réteg 
4. szállítási réteg 

1 

209.  Az a protokoll, amely lehetővé teszi az útválasztónak (router), hogy válaszoljon egy ARP 
kérésre amely egy másik hálózat számítógépes címét tartalmazza:  
                      

1. Gатеwаy DP 
2. Reverse ARP (RARP) 
3. Proxy ARP 
4. Address Resolution Protocol (ARP) 

 

1 
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210.  A helyes sorrend az adatok beágyazásakor: 
 

1. Adat, keret, csomag, szegmens, bit 
2. Szegmens, adat, csomag, keret, bit 
3. Adat, szegmens, csomag, keret, bit 
4. Adat, szegmens, keret, csomag, bit 

1 

211.  Alhálózati maszk: 
 

1. jelzi, hogy az IP-cím regisztrált vagy nem regisztrált 
2. meghatározza az IP-cím mely része utal a hálózati azonosítóra (ID), és melyik a 

host-azonosítóra (ID) 
3. az az IANA által kiosztott érték, amely egy adott hálózat egyedi azonosítására 

szolgál az interneten 
4. lehetővé teszi az IP-cím láthatóságát az internetről 

 

1 

212.  A következő protokollok közül mind a TCP, mind az UDP alkalmazza: 
                        

1. FTP 
2. SMTP 
3. Telnet 
4. DNS 

1 

213.  Parancs módban a telnet rezervált szó után be kell írni:  
                        

1. A router interfészének IP-címe, amelyre kapcsolódni szeretnénk 
2. A router interfészének MAC-címe, amelyre kapcsolódni szeretnénk 
3. A hálózati kártyánk MAC-címe 
4. A számítógép IP-címe, amelyről kapcsolódunk 

1 

214.  Válaszd ki az állítást amely a VPN protokollra érvényes:  
  

1. Lehetővé teszi a fizikailag elkülönített helyeken lévő felhasználók számára a 
biztonságos kommunikációt egy nyilvános hálózaton keresztül  

2. Az IP-címeket automatikusan kiosztja minden nyilvános hálózathoz hozzáadott 
számítógépnek 

3. Automatikus alhálózat készítéshez használható 

1 

215.  Adjon meg egy biztonsági mentési szoftvert, amely a UNIX operációs rendszer szerves 
része: 
 

1. Tar 
2. Backup 
3. Unix backup 
4. SBackup 

1 

216.  A csoportosítás (clustering) alatt a következőt értelmezzük: 
 

1. kliens számítógépek csoportosítása a hálózaton 
2. egynél több szerver használata a hálózaton 
3. szerverek csoportosítása az erőforrások megosztása érdekében a felhasználók 

számára 
4. a szerverek összekapcsolása a munkaterhelés megosztására 

1 
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217.  Határozd meg négy hálózati kártya IP címeinek számá,melyek csoportosíva vannak a 
terhelés kiegyensúlyozása érdekében (load balancing): 
 

1. négy 
2. három 
3. kettő 
4. egy 

1 

218.  Olyan mechanizmust szeretne megvalósítani, amely automatizálja az IP-konfigurációt, 
beleértve az IP-címet, az alhálózati maszkot, az alapértelmezett átjárót és a DNS-
információkat. A protokoll, amelyet ezt elérjük: 
                        

1. SMTP 
2. SNMP 
3. DHCP 
4. FTP 
5. HTTP 

6. TFTP 

1 

219.  Az aktív direktórium insztallálásához (Active Directory) Active Directory Installation 
varázsló alkalmazásával a következő parancsot alkalmazza: 

 
1. DCPROM 
2. DCINSTALL 
3. DCPROMO 
4. ADDINSTALL 

1 

220.  Adjon meg egy olyan szolgáltatást a Windows rendszerben, amelyet telepíteni kell, hogy 
a felhasználók interneten keresztül tudják a nyomtatókat használni 
 

1. Internet Information Service 
2. Terminal Services 
3. IPSec Services 
4. Windows Deployment Services 

1 

221.  Stateless autokonfiguráció a következő protokollt használja, hogy a gazdagép 
(munkaállomás) számára üzenetcsere segítségével megtanítsa a hálózati prefikszet 
amelyhez tartozik: 

 
1. ARP (Address Resolution Protocol) 
2. ARPv6 (Address Resolution Protocol v6) 
3. NDP (Neighbor Discovery Protocol) 
4. DHCPv6 (Dynamic Host Resolution Protocol) 

1 

222.  Az útválasztó (router) operációs rendszerének tartalék számítógépre másolására 
szolgáló parancs a következő: 

 
1. copy run start 
2. copy tftp flash 
3. copy start tftp  
4. copy flash tftp 

1 

223.  Az 1024: 5678: 9ABC MAC-címhez az eui-64 formátum szerint kialakított IPv6 interfész 
azonosítója:: 

 
1. 3024:56FF:FE78:9ABC 
2. 1024:56FF:FE78:9ABC 
3. 1224:56FF:FE78:9ABC 

1 
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224.  Határozza meg a 169.254.150.15 IP-című számítógépre vonatkozó állítást 
 

1. A cím manuálisan van beállítva 
2. A cím alhálózati maszkja: 255.255.255.0 
3. A hálózaton nincs DHCP-szerver 
4. A cím a D osztályba tartozik 

1 

225.  A műszaki osztály csatlakozási problémáról kapott bejelentést. Az ügyféllel folytatott 
beszélgetés után a technikus megtudja, hogy az összes hálózati alkalmazás működik, 
kivéve az FTP-t. A probléma legvalószínűbb oka:  
 

1. Helytelenül konfigurált tűzfal 
2. Hubon vagy switch-en lévő hibás port 
3. Helytelenül konfigurált IP-cím az ügyfél gépén 
4. Helytelenül konfigurált DNS-szerver az ügyfél gépén 
5. Helytelenül konfigurált alapértelmezett átjáró az ügyfél gépén 

2 

226.  Adott cím 2000:1234:5678:9A00::2/52, előtagja: 
 
1.   2000:1234:5678:9А00::/52 
2.   2000:1234:5678:9::/52 
3.   2000:1234:5678:9000::/52 

2 

227.  A hálózat DHCP szervere leállt. Feltéve, hogy a hálózaton nincs más DHCP-kiszolgáló, 
az ügyfelek, akik korábban kaptak IP-címeket: 
 
1. IP-cím nélkül marad azonnal a szerver összeomlása után 
2. IP-cím nélkül marad a kiadott cím idejének felének letelte után  
3. IP-cím nélkül marad a kiadott cím idejének hét nyolcada lejárta után 
4. IP-cím nélkül marad a kiadott cím idejének háromnyegyede lejárta után 
 

2 

228.  A képen látható számítógép nem tudja "pingelni" az alapértelmezett átjáró IP-címét, 
mert: 

 

 
 
1. a számítógép nem ugyanazon a hálózaton van, mint az alapértelmezett átjáró 
2. straight-through kábelt kell használni a számítógép és switch csatlakoztatásához 
3. straight-through kábelt kell használni a switchek csatlakoztatásához 
4. a megfelelő kábeltípusokat használták, de valamelyik kábel szakadásban van 

2 
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229.  Az a munkaállomás, amelynek címe 200.10.5.68/28, a következő subnethez tartozik 
(alhálózat): 

 
1. 200.10.5.0/28 
2. 200.10.5.64/28 
3. 200.10.5.32/28 

2 

230.  Egy olyan vállalatban, amely DHCP-kiszolgálóval rendelkezik a 192.168.1.0/24 
alhálózathoz, a DHCP-ügyfelek egyike sem tud kommunikálni a helyi alhálózaton kívül, 
ha a számítógép IP-címe meg van adva. A statikusan hozzárendelt címekkel rendelkező 
számítógépek sikeresen kommunikálhatnak a helyi hálózaton kívül. A DHCP-ügyfelek a 
helyi alhálózat keretein kívüli kommunikáció lehetővé tétele érdekében a DHCP-
kiszolgálót következőképp kell konfigurálni: 
 

1. opció 003 Router 
2. opció 006 DNS Server 
3. opció 015 Domain Name 
4. opció 044 WINS/NBNS Server 

2 

231.  A képen látható PC1 nem fér hozzá a webszerverhez a 209.165.200.226/27 címen. 
Figyelembe véve a netstat, az ipconfig és a ping parancsok kimeneteit, határozd meg, mi 
a legvalószínűbb oka a problémának. 

 
1. A PC1 nincs jól csatlakoztatva az RTR1-hez 
2. A 80-as port már használatban van a PC1-en 
3. nincs konfigurálva a DNS szerver a PC1-en 
4. A PC1 az alapértelmezett átjáró rossz címével van konfigurálva 

 

 

2 
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232.  A képen egy hálózat látható. A leírások közül válassza ki azt, amely megfelel az adott 
hálózatnak:   
 

 
 

1. A 192.168.15.10/16 IP-címmel rendelkező számítógép nincs ugyanabban az 
alhálózatban, mint a többi számítógép 

2. A 192.168.15.11/16 IP-címmel rendelkező számítógép nincs ugyanabban az 
alhálózatban, mint a többi számítógép 

3. A 192.168.15.31/16 IP-címmel rendelkező számítógép nincs ugyanabban az 
alhálózatban, mint a többi számítógép 

4. A 192.168.16.20/16 IP-címmel rendelkező számítógép nem ugyanabban az 
alhálózatban található, mint a többi számítógép 

5. Minden számítógép ugyanazon az alhálózaton található 

2 

233.  Ha rákattintunk a RUN gombra a START menüben, és beírjuk az IP-címet az ábrán 
látható módon, akkor a végeredmény a következő lesz:  

 
 

1. a 192.168.10.30 cégi weboldalnak a megnyitása 
2. az összes megosztott erőforrás megnyitása a 192.168.10.30 PC-n,  
3. hibaüzenet  
4. üzenetet küldünk egy 192.168.10.30 című felhasználónak 

2 

234.  A Dhcp1.skola.local számítógép 10.10.0.5/24 statikus címmel és a hozzárendelt 
10.10.1.1 DNS szerver címmel DHCP szerverként van konfigurálva. A Dhcp1 
számítógépet a 10.10.1.0/24 tartományon belül konfiguráljuk. A tartomány aktiválása és 
a szerver autorizációja után A lokális alhálózat számítógépei számára a szerver 
sikertelenül osztja ki a címeket - mindegyikhez a 169.254.0.0/24 tartományhoz tartozó 
címek vannak hozzárendelve. Ahhoz, hogy a DHCP-szerver csak a helyi alhálózat 
ügyfeleinek rendeljen címeket, szükséges: 
 

1. az ügyfelek konfigurálása DHCP-ügyfelekként 
2. engedélyezze a DHCP kliens szervízt a Dhcp1 számítógépen 
3. módosítsa a Dhcp1 számítógép címét, és indítsa újra a DHCP szervert 
4. hajtsa végre az ipconfig / registerdns parancsot a Dhcp1 számítógépen 

2 
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235.  A hálózatban van Domain Controller a következő domain számára: prodaja.local amely 
egyben a hálózat DNS szervere. A terv egy új alkönyvtár bevezetése a meglévő fába  – 
maloprodaja.prodaja.local.   
Annak biztosítása érdekében, hogy a prodaja.local domain felhasználói teljes képesítésű 
domainnevek segítségével kapcsolatba léphessenek a maloprodaja.prodaja.local 
domain vevőivel szükséges: 
 

1. alternatív DNS szerver definiálása minden kliens gépén a prodaja.local domain-
ben 

2. átkonfigurálni a  root hints szervereket 
3. DNS továbbítást létrehozni 
4. DNS delegálást létrehozni 

2 

236.  A DHCP-szervert úgy kell beállítani, hogy a 19.168.1.0/24 tartományba tartozó címeket 
ossza ki. A helyi hálózaton 200 DHCP-ügyfélszámítógép található. Az alhálózatban van 
DNS szerver 192.168.1.100. statikusan kiosztott címmel. 
Ahhoz hogy olyan tartományt hozzunk létre a DHCP szerveren amely nincs ütközésben 
a létező DNS szerver címével szükséges: 
 

1. a 006 DNS Servers opció használatával osztjuk ki a DNS szerver címét 
2. a 192.168.1.100 címre rezervációt készítünk, melyet a DNS szervernek osztunk 

ki 
3. két címsort konfigurálunk a DHCP tartományban, a 192.168.1.100 cím nélkül 
4. kivételt tegyen a 192.168.1.100 címre 

2 

237.  DNS-szervert konfigurálunk a  vállalatban. Ahhoz, hogy egy DNS-szerver vállalati gyökér 
szervereket használjon internetes gyökér-szerverek helyett, szükséges:  
 

1. cserélje ki a Cache.dns fájlt egy új verzióra, amely tartalmazza a vállalati 
gyökérszervereket 

2. konfigurálja a HOSTS fájlt a vállalati gyökérszerverek nevével és címével 
3. konfigurálja az Lmhosts fájlt a vállalati gyökérszerverek nevével és címével 
4. konfiguráljon egy új DNS-szervert a lekérdezések továbbításához a vállalati 

gyökérszerverre 

2 

238.  Ön a domain struktúra adminisztrátora, ahol a did.com erdő található. A 
beograd.srbija.did.com domain felhasználóinak hozzáférést kell biztosítani az 
erőforrásokhoz a partner szervezet aktív könyvtárának egyik domainjén. Ezeknek a 
felhasználóknak nem szabad hozzáférni semmilyen más domainhez a partner szervezet 
erdőjében. Az ön szervezetének más domainjeiből származó felhasználóknak szintén 
nem szabad hozzáférni az erőforrásokhoz a partner szervezet erdőjében. Ennek 
eléréséhez be kell állítania a következő bizalmat:    
 

1. Erdők közötti bizalom 

2. Területek közötti bizalom 

3. Külső bizalom 

4. Kizárólagos bizalom  

3 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

76 

 

 

239.  Ön egy tartománystruktúra adminisztrátora, ahol aktív direktórium erdő tartalmaz 20 
domaint. Ebben a struktúrában a did.com a gyökér domain. A beograd.serbia.did.com 
domain felhasználói jelentik, hogy jelentős megállás jelentkezik, amikor a 
bar.crnagora.adm.com domain erőforrásait próbálják elérni. Mindkét domain ugyanabban 
az erdőben található. A probléma megoldásához be kell állítania a következő bizalmat:    
 

1. Erdők közötti bizalom 

2. Területek közötti bizalom 

3. Külső bizalom 

4. Kizárólagos bizalom 

3 

240.  A MAC cím C9-3F-32-V4-DC19. OUI része a bináris számrendszerben: 
                        

1. 11000110-11000000-00011111 
2. 11001100-00111111-00011000 
3. 11001001-00111111-00110010 
4. 11001001-00111111-00011000 

3 

241.  A WDS szervert az operációs rendszer 4 regionális irodában történő telepítésére 
használják. Három operációs rendszerképet készítettünk minden irodához, összesen 12 
képet. 
 
Annak biztosítása érdekében, hogy az egyes irodák rendszergazdái csak az számukra 
szánt operációs rendszer képeit tölthessék le, szükséges: 
    

1. hozzon létre egy globális csoportot minden regionális irodához, és regisztrálja a 
számítógépeket a megfelelő csoportba 

2. hozzon létre szervezeti egységet minden regionális irodához, és helyezze el a 
számítógépeket a megfelelő szervezeti egységbe 

3. helyezze el az összes képet egy egyedi csoportba a WDS-szerveren, majd 
jelöljön ki minden adminisztrátornak egyedi hozzáférést a csoporthoz 

4. minden regionális irodának készítsen egy külön csoportot a WDS szerveren, а  
majd adjon hozzáférési jogokat a megfelelő csoport minden egyes 
rendszergazdájának 

3 

242.  Az aktív könyvtár-erdő két domaint tartalmaz: fenix.com és kolibri.com. Két szerver 
Server1 és Server2 van a hálózaton. A feniks.com domain autoritatív szervere a 
Server1. A kolibri.com domain autoritatív szervere a Server2. Ezt a két szervert WAN-
kapcsolat köti össze. 
Annak lehetővé tétele, hogy az ügyfélszámítógépek saját nevükkel, amelyek elsődleges 
DNS-szervere a Server1 hozzáférjenek a colibri.com domén számítógépeihez amikor a 
WAN hálózat szakadásban van szükséges a Server1 számítógépen:  
    

1. létrehozni kapcsolati zónát a   
2. továbbítás hozzáadása 
3. szekundáris zóna létrehozása 
4. hozzon létre feltételes továbbítást 

3 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

77 

 

 

243.  A magacin.mojafirma.com. delegálását kívánja létrehozni. Ez a zóna egy DNS-
szerveren található, amelynek IP-címe 10.100.10.10. A mojafirma.com zónáért felelős 
DNSszerver olyan számítógépen van, amelynek IP-címe 10.10.10.10. Ennek eléréséhez 
először meg kell tenni: 
 

1. Készítsen magacin.mojafirma.com zónát azon a számítógépen melyen a 
10.10.10.10. IP címmel rendelkező DNS szerver van. 

2. Készítsen magacin.mojafirma.com zónát azon a számítógépen melyen a 
10.100.10.10. IP címmel rendelkező DNS szerver van. 

3. Végezz delegálást a mojafirma.com zóna alkalmazásával, azon a számítógépen, 
melyen a 10.100.10.10. IP című DNS szerver van.  

4. Végezz delegálást a mojafirma.com zóna alkalmazásával, azon a számítógépen, 
melyen a 10.10.10.10. IP című DNS szerver van. 

3 

244.  A Prodaja.Organizacija99.com domain hálózatban be van állítva egy DNS-névfeloldó 
rendszer. 
Javasoljuk a DNS-konfiguráció módosítását úgy, hogy az összes domain felhasználója 
meg tudja oldani mind az internetes DNS neveket, mind a számítógépneveket az összes 
belső domainben. 
A te javaslatod: 
 

1. A Organization99.com domain összes DNS-szerverén konfiguráljon egy rezerva 
lookup zónát. A Prodaja.Organization99.com domain összes DNS-szerverén 
konfiguráljon feltételes továbbítást a Organization99.com-ra.  

2. A Organization99.com domain összes DNS-szerverénél adjon hozzá feltételes 
továbbítást a Sales.Organizacija99.com-ra A Sales.Organization99.com domain 
DNS-szerverein adja hozzá a továbbítást a Sales.Organizacija99.com felé. 

3. Az Organization99.com domain összes DNS-szerverén hozzon létre egy 
delegálást a Organization99.com felé. A Sales.Organization99.com domain 
DNS-szerverein adja hozzá a továbbítást a Organization99.com-felé. 

4. A Organization99.com domain összes DNS-szerverén konfigurálja a feltételes 
továbbítást a Prodaja.Organizacija99.com felé. Hozzon létre egy reverz lookup 
zónát a Sales.Organization99.com domain DNS-szerverein. 

3 

245.  A Domain controllerként, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) szerverként és 
DNS (Domain Name System) szerverként működő számítógépre most vezette be a 
WDS (Windows Deployment Services) szerver szerepet. Amikor a PXE (Pre-Boot 
Execution Environment) hálózati kártyával rendelkező szervert próbáljuk beindítani nem 
tud kapcsolatot teremteni a PXE szerverrel a WDS-en keresztül. Ahhoz hogy ezt a 
problémát megoldjuk a következőket kell tenni: 
 

1. DHCP-paraméterek konfigurálása a WDS-szerver tulajdonságai között. 

2. Konfigurálja a DHCP paramétereket a DHCP szerverkonzolon. 

3. Konfigurálja a DNS-paramétereket a DNS-szerver konzolon. 

4. Konfigurálja az ügyfélparamétereket a WDS-szerver tulajdonságai között. 

3 
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246.  Cégének három képviselete van. A WSUS (Windows Server Update Services) 
szervereket a vállalat mindhárom képviseletében beállította. Minden képviseleti irodának 
saját külön alhálózata van. Olyan DNS-rekordokat hozott létre, amelyek ugyanazt a, 
did.mojakompanija.com, nevet használják a cég irodáinak mindhárom WSUS 
szerverén. Biztosítani szeretné, hogy amikor egy ügyfél a did.mycompany.com rekord 
nevét kéri, a DNS-kiszolgáló olyan rekordot ad vissza, amely megegyezik az ügyfél helyi 
alhálózatának IP-címével.. Ehhez be kell állítania a következő DNS opciót:    
 

1. DNS szerver memóriazár (DNS Cache Locking) 

2. DNS szerver rekurzió 

3. A DNS-kiszolgáló logikai kapcsolata (DNS Socket Pool) 

4. A hálózati maszk elrendezése (Netmask Ordering) 

3 

247.  A 192.168.20.0 hálózati cím alhálózatozásra kerül, és a következő hálózati címek 
vannak hozzárendelve a meglévő hálózatokhoz: 
 
  192.168.20.0/28 
  192.168.20.32/27 
  192.168.20.128/26 
  192.168.20.224/29. 
 
A következő címek választhatók új hálózati címként 
: 

1. 192.168.20.232/30 
2. 192.168.20.8/29 
3. 192.168.20.206/30 

4 

 

A következő feladatokban keretezd be a számokat a pontos válaszok előtt 
 

248.  A képen látható hálózatban a Belgrád szervezeti egységének NAT (Network Address 
Translation) szervere van a 192.168.10.254-címen. A Nis szervezeti egységből származó 
felhasználó nem fér hozzá az internethez. A probléma megkereséséhez és a hibaelhárítás 
elindításához a következő parancsokat indítod: 
 

 
1. pathping  192.168.10.254 
2. net view  \\192.168.10.254 
3. tracert    192.168.10.254 
4. nslookup   192.168.10.254 

2 

249.  Keretezd be a számokat a helyes válaszok elõtt 
 
Határozza meg a privát IP-címeket: 
 

1. 11.10.9.8 
2. 172.17.172.17 
3. 182.14.24.34 
4. 192.168.0.20 
5. 220.220.220.230 

 

2 
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250.  A MAC-címre érvényes: 
                        

1. Ez globális IP cím 
2. A hálózati kártya gyártója biztosítja 
3. 6 bájt méretű 
4. Ez logikai cím 

2 

251.  A DHCP Discover üzenetre érvényes: 
                        

1. Az FF-FF-FF-FF-FF-FF-et 2. réteg általános üzeneteként használja 
2. Az UDP-t mint szállítási réteg protokollt használja. 
3. A TCP-t mint szállítási réteg protokollt használja. 
4. A 2. rétegben nem használ célcímet. 

2 

252.  Azonosítsa azokat a helyeket, amelyek lehetővé teszik a számítógép domain tagságának 
megváltoztatását a Windows Server 2003 és 2008 alatt: 

 
1. My Computer tulajdonságok 
2. System ikon Control Panel-nál 
3. Active Directory Users And Computers konzoll 
4. Users ikon Control Panel-nál 
5. Active Directory Domains And Trust konzoll 
6. Computer Management ikon Control Panel-nál          

2 

253.  A következő IPv6 cím: FE00: 0001: 1000: 0000: 0002: 0000: 0000: 0000 rövidebben így írható: 
 
1. FE00:1:1:2:: 
2. FE00:1:1000::2:: 
3. FE00:1:1000:0000:2:: 
4. FE00:1:1000::2:0000:0000:0000 
5. FE:1:1000::2:0000:0000:0000 

2 

254.  A következő állítások vonatkoznak az OSPF régiókra: 
 
1. Mindegyik régióban külön konfigurált loopback interfészek legyenek. 
2. A tartományhoz rendelhető számok 65535-tól indulnak. 
3. A gerincrégiót a 0. régiónak is nevezzük. 
4. Minden régiónak kapcsolódnia kell a 0. régióhoz. 

2 

255.  Az OSPF protokollt használni fogjuk a hierarchikus tervezésben:  
 
1. A forgalomirányítás adminisztratív munkájának csökkentésére. 
2. A konvergencia felgyorsítására. 
3. Az OSPF útválasztás konfigurálásának egyszerűsítésére. 
4. A hálózati instabilitás kiterjesztése több területre. 

2 

256.  Egyik Domain Contoller AD DS (Active Directory Domain Services) adatbázisa sérült. Minden 
kritikus kötet biztonsági másolatával rendelkezik, amely négy nappal korábban készült a 
rendszer állapotára vonatkozó adatokkal. Fontos objektum nem lett törölve. Az Active Directory 
visszaállításához az alábbi lépéseket kell elvégezni: 
 

1. A rendszer állapot adatok helyreállítása 

2. Illetékes helyreállítás 

3. Indítsa újra a Directory Services Restore Mode (DSRM) módban  

4. Illetéktelen helyreállítás 

3 
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257.  A TCP / IP modell rétegei: 
                        

1. Alkalmazási réteg 
2. Munkamenet réteg 
3. Szállítási réteg 
4. Internet réteg 
5. Adatkapcsolati réteg 
6. Fizikai réteg 

3 

258.  TCP a következő szolgáltatásokat használja:   
                   

1. DHCP 
2. SMTP 
3. SNMP 
4. FTP 
5. HTTP 
6. TFTP 

3 

259.  UDP a következő szolgáltatásokat használja: 
                      

1. DHCP 
2. SMTP 
3. SNMP 
4. FTP 
5. HTTP 
6. TFTP 

3 

260.  Azonosítsa azokat a protokollokat, amelyek egyszerre támogatják a VLSM-et, valamint az 
összegzést és a diszkontinuális hálózatépítést: 
                        

1. RIPv1 
2. IGRP 
3. EIGRP 
4. OSPF 
5. VGP 
6. RIPv2 

3 

261.  Jelenleg a WDS (Windows Deployment Services - Windows telepítési szolgáltatások) nem 
válaszol az ügyfélszámítógépekre. Szeretné beállítani, hogy a WDS minden számítógépnek 
válaszoljon, de az adminisztrátornak kézileg jóvá kell hagynia az ismeretlen MAC (Media 
Access Control) címekkel rendelkező számítógépekre történő telepítést. Ennek eléréséhez a 
következő paramétereket kell konfigurálni:    
 

1. Ne válaszoljon egy kliensgépnek sem (Do Not Respond To Any Client Computers) 

2. Ismeretlen számítógépekhez rendszergazdai jóváhagyást kell kérni (Require 
Administrator Approval For Unknown Computers) 

3. Csak ismert számítógépeknek válaszoljon (Respond Only To Known Client Computers) 

4. Minden ismert és ismeretlen kilens számjtógépnek válaszoljon (Respond To All Client 
Computers, Known And Unknown) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

81 

 

Egészítd ki a következő mondatokat és táblázatokat 
 

262.  A TELNET leginkáb a _________ portszámon keresztül kapcsolódik a szerverre, a HTTP-re pedig a 
________ porton kersztül. 

1 

263.  A TCP / IP-be beépített általános névfeloldó rendszer az __________________________. 1 

264.  Az első B osztályú oktett tartománya: ______________. 1 

265.  A C osztályú címek alapértelmezett hálózati maszkja: __________________. 1 

266.  A következő parancs segítségével ellenőrizheti, hogy a TCP / IP protokoll megfelelően van-e 
telepítve és inicializálva a helyi számítógépen: ______________________ .  

1 

267.  Azokat a hálózatokat, amelyek szimulálják az alagút használatával megvalósuló pont-pont 

összeköttetéseket, és amelyek bármilyen hálózaton át terjedhetnek, beleértve az internetet is, 

________________  hálózatnak nevezzük. 

1 

268.  Ahhoz, hogy a Windows-ügyfelek láthassák a UNIX operációs rendszert, a SAMBU-t 

telepíteni kell a _____________________ . 
1 

269.  A nyomtatási feladatok kezelésére szolgáló rendszert Linux alatt 

____________________________________ hívják. 
1 

270.  Az objektumok aktív könyvtárban történő keresésének (loklalizálásának) parancsa 

______________ 
1 

271.  A DNS-név, amely egyedileg azonosítja a hálózaton a számítógépet  

____________________________ 
1 

272.  A 129.158.221.15 ben ______________ a hálózati, а ______________ host ID számot jelenti 

az alapértelmezett IP címben.  
2 
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A következő feladatokban számítsd ki és írd be a megfelelő eredményt 

 

273.  A következő hálózatok minimális összesített címe: 
192.168.33.0/24 
192.168.34.64/26 
192.168.40.0/24 
192.168.46.0/30 
192.168.62.128/25 

 
је ____________________________________________ . 
 

Miunkaterület: 
 
 
 
 

 

3 

 

A következő feladatokban rendezd és kapcsold össze a kifejezéseket az adott kérés szerint  
 

274.  A bal oldalon azoknak a szegmenseknek a leírása van, amelyekbe az aktív könyvtár alatti 
hálózatok hierarchikusan feloszthatók, a jobb oldalon pedig a nevük. Az egyes nevek melletti 
sorba írja be a megfelelő leírás számát. 
 
1. Az összes objektum halmaza, attribútumaik halmaza 
és attribútum szintaxis az aktív könyvtárban 

 
Domain 
(tartomány) 

2. Fizikai csoportosulás, függetlenül a szervezeti 
egységek tartományától vagy szerkezetétől 

 Erdő 

3. Számítógépkészlet, amely közös házirend-készlettel, 
közös névvel és tagokkal rendelkezik 

 Weboldal 
 

1,5 

275.  Bal oldalon a TCP / IP csomagból származó segédprogramok neve, jobb oldalon pedig a 
leírások. A leírás melletti sorba írja be a megfelelő program számát. 
 

1. аrp -s  
áttekintést nyújt a gazdagéphez rendelt TCP / IP 
paraméterekről 

2. ping  ellenőrzi a számítógépek online elérhetőségét 

3. ipconfig  statikusan társítja az IP-címet a MAC-címmel. 
 

1,5 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

83 

 

 

276.  A bal oldalon a parancsok, a jobb oldalon a végrehajtás hatásai vannak. A végrehajtási hatás 
előtti sorba írja be a parancs számát, amelyre hivatkozik: 
 

1. ipconfig /all  
leválasztja az összes aktív TCP / IP kapcsolatot az összes 
hálózati adapteren, és felszabadjtja az összes kötött címet 

2. ipconfig /release  
újrakapcsolja az összes TCP / IP kapcsolatot az összes 
hálózati adapteren, és új címeket keres 

3. ipconfig /renew  
információt ír ki az összes IP-címről, hálózati maszkról, az 
összes jelen lévő hálózati adapter alapértelmezett hálózati 
átjáróiról 

 

1,5 

277.  Bal oldalon a Linux operációs rendszer parancsai, a jobb oldalon a magyarázatok. A 
magyarázat elõtti sorba írja be a megfelelõ parancs számát. 
 

1. chmod  a jelenleg bejelentkezett felhasználók listáját adja. 

2. who  
megváltoztatjuk a hozzáférési jogokat egy 
könyvtárhoz vagy fájlhoz. 

3. pwd  megjeleníti az aktuális könyvtárat 
 

1,5 

278.  A bal oldalon látható a TCP / IP csomagból származó segédprogramok neve, a jobb oldalon 
pedig azok funkciói. A leírás előtti sorba írja be a megfelelő program számát. 
 

1. tracert 
 

a DNS-szerver munkájának ellenőrzésére szolgál 

2. netstat 
 mutatja jelenlegi összes aktív kapcsolatot a szerver 

számítógépen 

3. nslookup 
 az útválasztók listáját mutatja, amelyeken keresztül 

az adatcsomagnak tovább kell haladnia a host felé 
 

1,5 

279.  A bal oldal az OSI modell szintjeit mutatja. A jobb oldalon található kifejezéseknél írja be az 
OSI modell azon szintjeinek számát, amelyre a kifejezés vonatkozik: 
 

1. Fizikai réteg    

2. Adatkacsolati réteg   Еthernet   

3. Hálózati réteg   MPEG   

4. Szállítási réteg   TCP   

5. Munkamenet réteg (session)   Telnet   

6. Megjelenítési réteg    

7. Alkalmazási réteg    
 

2 
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280.  A bal oldal az OSI modell szintjét mutatja. A jobb oldalon található kifejezésekhez írja be az 
OSI modell szintjeinek azon számát, amelyre a kifejezés vonatkozik: 
 

1. Fizikai réteg    

2. Adatkacsolati réteg   D S 

3. Hálózati réteg   ICMP  

4. Szállítási réteg   ssh 

5. Munkamenet réteg (session)   Frame relay   

6. Megjelenítési réteg    

7. Alkalmazási réteg    
 

2 

281.  Bal oldalon a Linux operációs rendszer parancsai, a jobb oldalon a magyarázatok. A 
magyarázat melletti sorba írja be a megfelelő parancs számát. 
 

1. mkdir  
jelenítsen meg egy szöveges fájlt a 
képernyőn 

2. ls  jelenítse meg az aktuális könyvtárat 

3. cat  a könyvtár tartalmának megjelenítése 

4. pwd  könyvtár létrehozása 
 

2 

282.  A bal oldalon a TCP / IP rutinok nevei, a jobb oldalon a kimenetek, amelyeket generálnak. Írja 
be a megfelelő TCP / IP rutin számát az egyes kimenetek melletti üres mezőkbe. 
 

1. ipconfig  

 

2. nslookup 192.168.1.101  

 

3. ping 192.168.1.231  

 

4. arp -a  

  
 

2 
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283.  Balra az OSI modellrétegek nevei, a jobb oldalon pedig a rétegfunkciók. A réteg funkció előtti 
sorba írja be a funkciót végrehajtó réteg nevét. Ha egyetlen réteg sem hajt végre egy adott 
funkciót, írja be az X értéket. 
 

1. fizikai réteg 
 

meghatározza a forrás és a cél közötti legjobb utat 

 
biztonsági funkciókat biztosít az adatátvitelhez 

2.adatkapcsolati réteg 

 
bináris átvitelt hajt végre 

 
kapcsolatot teremt a hálózaton működő két 
számítógép között 

3. hálózati réteg 
 

felelős az adatok fordításáért 

 
két rétegre osztva 

 

3 

284.  Bal oldalon az IP-címek, a jobb oldalon az IP-címek osztályai. Írja be a hozzá tartozó IP-cím 
sorszámát az osztályok mellé. Ha egyetlen osztályhoz sem tartozik egy cím írja be az X-et.  
 
 

1.    125.126.127.128  A osztály 

2.    128.127.126.125  B osztály 

3.    1.10.100.101  C osztály 

4.    192.168.123.51  D osztály 
 

4 

285.  Az alábbi leírások melletti sorra írja be a megfelelő DNS-rekord rövidítését: 
 

1. A gazdagép (host) csatlakozik az IP-címmel  

2. Álneveket határoz meg  

3. Meghatározza a DNS-szerver nevét  

4. A név megtalálására szolgál a cím alapján  
 

4 

286.  Jelölje meg a következő jellemzők mindegyike melletti sorokon, hogy UDP-re vagy TCP-
protokollra vonatkozik-e: 
 

Három lépésben hozza létre a kapcsolatot (three-way-handshake) 
 

Konnekció nélküli tipus 
 

Minden egyes elküldött szegmensre a fogadó számítógépnek egy 
meghatározott időn belül reagálnia kell ACK visszaküldésével a kapott 
bájtok számáról 

 

Megbízhatatlan 
 

 

4 
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287.  Balra az OSI modellrétegek neve, a jobb oldalon pedig a funkcióik. A funkció melletti sorba 
írja be a megfelelő név számát. Ha egyetlen megadott réteg sem hajt végre egy 
meghatározott funkciót, írja be az X-et. 
 

1. szállítási réteg 

 
meghatározza a forrás és a cél közötti legjobb utat 

 lehetővé teszi a programok számára a hálózati 
erőforrások használatát 

2. Munkamenet réteg 
(session) 

 
bináris átvitelt hajt végre 

 kapcsolatot teremt a hálózaton működő két 
számítógép között 

3. Megjelenítési réteg 
 

felelős az adatok fordításáért 

 
két rétegre van osztva 

4. Alkalmazási réteg 
 

biztonsági funkciókat biztosít az adatátvitelhez 

 
három rétegre van osztva 

 

4 

288.  Bal oldalon a protokollok neve, a jobb oldalon a jellemzőik. A jellemzők melletti sorba írja be a 
megfelelő protokoll nevét: 
 

1.  TCP 
 

Minden egyes elküldött szegmensre a fogadó számítógépnek egy 
meghatározott időn belül reagálnia kell ACK visszaküldésével a 
kapott bájtok számáról 

 
Megbízhatatlan 

2.  UDP 
 

ezt a protokollt a TFTP alkalmazás használja 

 
ezt a protokollt a Telnet alkalmazás használja 

 

4 
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SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK ADMINISZTRÁLÁSA 

A következő feladatokban keretezd be a számokat a pontos válaszok előtt 
 

289.  Hardverprobléma merült fel a GLAVNI szerveren, és javításának ideje alatt hozzáférést kell 
biztosítani azokhoz a kötetekhez amelyek a szerver több lemezét is felölelik. A következőt kell 
tenni: 
 

1. a volumenhez tartozó dinamikus lemezekből importálja némelyiket egy másik 
lemezcsoportba a GLAVNI szerveren.  

2. helyezze át az összes dinamikus lemezt, amely a kötet részeket tartalmazza egy 
másik szerverre, és importálja a lemezeket a lemezcsoportba az új számítógépre  

3. használja a Disk Management segédprogramot a kötet helyreállításához a GLAVNI 
szerveren.  

1 

290.  Keretezze be a legbiztonságosabb jelszó előtti számot: 

 
1. 53816247 
2. eoV34_Ts 
3. PericP 
4. zyv_gf78 

1 

291.  firewall-ként nem lehet használni: 
 

1. Proxy сервер 
2. DHCP сервер 
3. Gateway 
4. рутер 

1 

292.  A számítógépről elküldött és fogadott TCP / IP hibaüzenetek számának nyomon követéséhez 
a System Monitor programban teljesítményobjektumként választhat: 
 

1. Network Interface 
2. TCPv4 
3. ICMP 
4. UDPv4 

1 

293.  A biztonsági napló használatához (megnyitásához) az Event Viewer konzolon a 
következő formátumban kell archiválnia: 
 

1. .txt                 
2. .doc 
3. .evt  
4. .csv 
5. .еvv 
6. .evn 

1 

294.  A felsorolt beépülő programmodulok közül (Snap-in), az Active Directory szerviz telepítése 
után válassza ki azt, amely NINCS automatikusan kínálva az Administrative Tools menüben: 
 
 

1. Active Directory Sites and Services 
2. Active Directory Users and Computers  
3. Active Directory Domains and Trusts 
4. Active Directory Schema 

1 
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295.  Biztosítani szeretné, hogy a Client-03 munkaállomás minden felhasználója futtassa az Adobe 
Acrobat Reader alkalmazást. Ennek biztosításához meg kell tennie a következőt: 
 

1. hozzárendelni (assign) applikáció a számítógépen / Client-03 / 
2. közzététel (publish) applikáció a számítógépen / Client-03 / 
3. az alkalmazás hozzárendelése a felhasználókhoz  
4. az alkalmazás közzététele a felhasználók számára 

1 

296.  Jelölje ki a szervezeti egység létrehozásához használt eszközt 
 

1. Active Directory Users and Computers 
2. Active Directory Sites and Services 
3. Active Directory Domains and Trusts 
4. Active Directory Schema 

1 

297.  A Felhasználó / felhasználói fiók / Properties párbeszédpanelen felsorolt fülek közül válassza 
ki azt a fület ahol beállíthat egy időtartamot (órákban) a domainbe történő bejelentkezéshez: 
 

1. General fül 
2. Address fül 
3. Account fül 
4. Profile fül 
5. Security fül 

1 

298.  UPS készülék NEM teszi lehetővé: 
 

1. számjtógép részeinek rövdtávú tápellátását 
2. feszültségesés elleni védelem 
3. számjtógép részeinek hosszútávú tápellátását 
4. táplálási csúcsfeszültség elleni védelem 

1 

299.  Adja meg a minimálisan szükséges NTFS engedélyeket, amelyek lehetővé teszik a 
felhasználó számára a megosztott könyvtárban tárolt dokumentumok megnyitását és 
programok futtatását: 
    

1. Full Control 
2. Modify 
3. Read 
4. Write 
5. Read & Execute 
6. List folder Contents 

 

1 

300.  Szerver típusa, amelyet úgy terveztek, hogy az összes helyi internetes kérést egyetlen helyen 
(lokáción) keresztül irányítsa: 
 

1. Firewall сервер 
2. Proxy сервер 
3. VPN сервер 
4. Directory Services сервер 

1 

301.  A tűzfal (firewall) szerepe: 
 

1. hibakeresést végez a hálózaton 
2. blokkolja az összes bejövő hálózati jelet 
3. Védi a magánhálózatot a nyilvános internettől 
4. Védi a számítógépet a vírusoktól 

1 
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302.  A 7 hét lemezből (disc) álló RAID-5 köteten a tartalom teljesen rekonstruálható a következő 
esetben: 
 

1. egy lemez meghibásodása 
2. két lemez meghibásodása 
3. három lemez meghibásodása 
4. négy lemez meghibásodása 

1 

303.  A teljes biztonsági mentés létrehozása után differenciált biztonsági másolatot készít. 
Határozza meg az adatokat melyek másolásra kerülnek: 
 

1. Adatok melyek az utolsó teljes biztonsági másolat óta változásokon mentek 
keresztül 

2. Csak azok az adatok, amelyeket az utolsó differenciált biztonsági mentés óta 
módosítottak 

3. Csak azok az adatok, amelyeket az utolsó biztonsági másolat óta nem módosítottak  
4. Minden adat, függetlenül az utolsó teljes biztonsági másolattól 

1 

304.  Az új projekt megköveteli, hogy az Ön tartományában (domain) és a partner szervezet 
tartományában lévő felhasználók hozzáférjenek az megosztott fájlkiszolgáló mappájához az 
ön szerverén. Válassza ki azt a csoporttípust, amelyet létre kell hoznia a megosztott 
mappához való hozzáférés kezeléséhez: 
 

1. Univerzális Biztonsági Csoport 
2. A domain helyi biztonsági csoport 
3. Globális biztonsági csoport 
4. Helyi domain disztributív csoport 

1 

305.  Gyanítja, hogy valaki érvényes felhasználónevekkel próbál hozzáférni a számítógépekhez, és 
többször próbálja kitalálni a jelszót. Válassza ki a figyelési házirendet, amelyet konfigurálnia 
kell és követnie kell az ilyen tevékenységekhez: 
 

1. Logon Event failures 
2. Directory Service Access failures 
3. Privilege Use successes 
4. Account Logon Event failures 
5. Account Management failures 

 

1 

306.  A leggyakoribb kód az adatok tárolására a merevlemezen: 
 

1. Reed-Solomon kod 
2. Hamingov kod 
3. Cezarov kod 
4. "Three more" kód 

1 

307.  A titkosítási módszer, amelyet fel lehet törni a "kínai maradék tétel" segítségével, a következő: 
 

1. nyilvános kulcs titkosítás 
2. A Cézár titkosítás 
3. РСА titkosítás 

1 

308.  Adjon meg egy olyan összetevőt, amelyet NEM lehet objektumtípusként meghatározni, amikor 
az Active Directory-ban objektumokat keres (a Keresés (Find) opcióban) 
 

1. Users, Contacts, and Groups 
2. Sites 
3. OUs 
4. Computers 

1 
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309.  Adja meg az aktív könyvtár összetevőjét, amelyen belül a csoport számára kiválasztott egyedi 
névnek kell lennie: 

1. erdő 
2. fa 
3. Domain 
4. szervezeti egység 

1 

310.  Az adminisztrált tartományban új csoportházirend-objektumokat kell telepíteni. Bizonytalan, 
mivel nem tudja hogy az új irányelvek milyen hatásokkal járnak a felhasználókra a meglévő 
irányelvekkel kombinálva. Az MMC-konzol, amely segít meghatározni az új házirendek 
hatásait a meglévőkkel kombinálva: 
 

1. services.msc 
2. gpedit.msc 
3. lusrmgr.msc 
4. rsop.msc  

2 

311.  Te vagy a Windows Server 2008 számítógép-adminisztrátora. A számítógép 
merevlemezének két kötete van: D és E. A D és E kötetekhez lemezkvótákat biztosít, 
amelyek az összes felhasználót 50 MB-os teljes tárhelyre korlátozzák. A D:\Korisnici 
felhasználói főkönyvtáraiban 10 MB-ra szeretné korlátozni a tárolást. Ennek eléréséhez 
lemezkvótákat kell végrehajtania: 
 

1. Bármalyik könyvtáron (direktórium). 
2. A fizikai lemezen minden kötet számára. 
3. Az összes könyvtár kötetein  
4. A kívánt könyvtárban. 
5. Bármelyik szerveren az összes lemezen. 

2 

312.  A Prvi_GPO nevű csoportházirend érvényes a webhely szintjén. A Drugi_GPO és a 
Treci_GPO elnevezésű csoportházirendeket tartomány (domain) szinten alkalmazzák. A 
Drugi_GPO 2. számú, a Treci_GPO pedig 1. szint a domain szintjén. A Cetvrti_GPO nevű 
csoportházirend a szervezeti egység szintjén érvényes Munkaállomás néven. A számítógépes 
fiók a Munkaállomás szervezeti egységben található. Ugyanaz a paraméter eltérően van 
konfigurálva a Prvi_GPO, a Drugi_GPO, a Treci_GPO és a Cetvrti_GPO csoport házirend-
objektumaiban. A következő csoportházirend-paramétereket kell alkalmazni a számítógépre 
(számítógépes fiókra): 
 

1. Prvi_GPO  
2. Cetvrti_GPO  
3. Treci_GPO  
4. Drugi_GPO 

2 
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313.  Ön a képen látható erdő adminisztrátora. Az abc.com domain tartományvezérlői 
Belgrádban találhatók. Az nis.abc.com tartományvezérlői Nišben találhatók. A 
cacak.abc.com tartományvezérlői Cacakban találhatók. A Nis és a Cacak felhasználói 
hosszú várakozást jelentenek, amikor megosztott könyvtárakat próbálnak megnyitni 
egymás domainjeinek kiszolgálóin. A teljesítmény elfogadható az erőforrásokhoz való 
hozzáféréshez a felhasználók saját domainjeiben (tartomány). A nis.abc.com és a 
cacak.abc.com webhelyen a felhasználók teljesítményének javítása érdekében ezt kell 
tennie: 
 

1. újratelepíti az operációs rendszereket az ügyfélszámítógépeken 
2. statikus IP-ket rendel az ügyfélszámítógépekhez 
3. izalmi kapcsolatot hoz létre a domainek között 
4. kapcsolja ki a dinamikus frissítést a DNS-ben 

 

 

2 

314.  A felhasználó panaszkodik, hogy ismételt kísérletek után nem tud bejelentkezni domain-
fiókjába, folyamatosan üzenetet kapva, hogy a felhasználónév vagy jelszó helytelen. Biztos 
benne, hogy a felhasználó bejelentkezési adatai rendben vannak a rendszeren. Ennek a 
viselkedésnek a legvalószínűbb oka: 
 

1. A felhasználó hálózati kapcsolata nem működik megfelelően 
2. A tartománykiszolgáló nem ismeri fel a számítógépet regisztrált csomópontként 
3. A felhasználó a domain helyett saját számítógépére jelentkezik be 
4. A tartományvezérlő login szervere nem működik megfelelően 

2 

315.  Az alapvető erdő tartomány /Forest Root Domain/  mojafirma.com gy hozza létre, hogy 
a Windows Server 2008 rendszert futtató számítógépet egy tartományvezérlővé 
(domain controller) alakítja. Azonban szükség lesz a meglévő Windows Server 2003 
rendszereket mint domain controllert használni a magacin.mojafirma.com-nál.  A 
konfigurálásához szükséges funkcionális szintek a következők: 
 

1. A Windows Server 2008 funkcionális erdőszintje és a Windows Server 2008 
funkcionális tartományszintje a mojafirma.com domainhez. 

2. A Windows Server 2008 funkcionális erdőszintje és a Windows Server 2008 
funkcionális tartományszintje a magacin.mojafirma.com. domainhez 

3. A Windows Server 2003 funkcionális erdőszintje és a Windows Server 2008 
funkcionális tartományszintje a mojafirma.com domainhez. 

4. A Windows Server 2003 funkcionális erdőszintje és a Windows Server 2008 
funkcionális tartományszintje a mojafirma.com domainhez. 

5. A Windows Server 2003 funkcionális erdőszintje és a Windows Server 2003 
funkcionális tartományszintje a magacin.mojafirma.com domainhez. 

6. A Windows Server 2003 funkcionális erdőszintje és a Windows Server 2003 
funkcionális tartományszintje a mojafirma.com domainhez. 

2 
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316.  Megnyitotta a parancssort a Domain Admins hitelesítő adataival. Használja a Dsrm 
parancsformátumot az ábra szerint.  

 

 

 

 

Választ kap:Dsrm Failed:Access Is Denied. A hiba oka: 

1. Csak adminisztrátorok hozhatnak létre szervezeti egységet. 
2. Csak a szervezeti egység tulajdonosa törölheti a szervezeti egységet. 
3. A szervezeti egység védett a törlés ellen. 
4. A parancssort az Administrators csoport tagjaként kell futtatnia az aktív 

könyvtárban végrehajtandó feladatok elvégzéséhez.  
5. Csak a rendszergazdák törölhetnek szervezeti egységet. 

2 

317.  Az összes olyan csoportházirend-paramétert el akarja utasítani, amely eléri a DIÁKOK 
szervezeti egységet az adott szervezeti egység összes szülőobjektumából (parent 
directory). Ennek elérése érdekében a következő kivételt fogja alkalmazni: 
 

1. Block Policy Inheritance alkalmazzák a DIÁKOK szervezeti egységre. 
2. Enforced alkalmazzák a DIÁKOK szervezeti egységre. 
3. Block Policy Inheritance alkalmazva a csoportházirendre / GPO/.  
4. Enforced alkalmazva a csoportházirendre / GPO/. 
5. Block Policy Inheritance alkalmazva a csoportházirend-linkre / GPO /. 
6. Enforced alkalmazva a csoportházirend-linkre / GPO /. 

2 

318.  Meg kell tervezni az új alkalmazás szerver tárhelyét. A megfelelő alkalmazások sokat 
használják az ideiglenes tárhelyet, amelyre három 100 GB-os meghajtót terveznek.   A munka 
folyamán prioritás az írás és olvasás. Annak érdekében, hogy a tárhelyet a lehető legnagyobb 
mértékben ki lehessen használni, el kell készíteni: 
 

1. egyszerű kötetet (volumen) 
2. szétosztott kötetet 
3. átképezett kötetet 
4. elosztott kötetet 
5. RAID-5 kötetet 

2 

319.  Munkáltatója kéri, hogy biztosítson minden domain felhasználó számára azonos asztali 
elrendezést és azonos asztali ikonkészletet. A csoportházirendekkel megtette azt, amit kértek, 
de észrevette, hogy a felhasználói asztalok nem változtak. Ennek legvalószínűbb oka a 
következő:  

 
1. A csoportházirendek nincsenek megfelelően konfigurálva 
2. A számítógépek és a felhasználók nem a megfelelő csoport tagjai. 
3. A felhasználóknak ki kell jelentkezniük és újra be kell jelentkezniük 
4. A telepített Windows Server operációs rendszer a szerveren nincs megfelelően 

konfigurálva 

2 
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320.  Pera Peric felhasználó a Nis szervezeti egységben dolgozik, és az Eladók és alapértelmezett 
Domain Users felhasználók csoport tagja. A felhasználó hozzáfér az Ügyfelek könyvtárhoz, 
amely a Lista_kupaca.doc dokumentumot és a Moji_kupci.doc fájlokat tartalmazza. Az 
Ügyfelek könyvtárhoz való hozzáférési jogok listáját az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Csoport Engedély Engedély típusa 

Domain Users Read Share 

Eladók Change Share 

Domain Users Read  NTFS 

Eladók Modify NTFS 

 
Annak érdekében, hogy a felhasználó módosíthassa a Moji_kupci.doc dokumentum tartalmát, 
de nem a Lista_kupaca.doc dokumentum tartalmát, szükséges a Lista_kupaca.doc 
dokumentum: 
 

1. kifejezetten engedélyezze az olvasást Peri Peric számára 
2. újradefiniálja a rejtett attribútumokat 
3. Pera Peric felhasználónak megtagadja a beírási engedélyezést 
4. tiltsa le az öröklést a szülőobjektumtól 

2 

321.  Az skola.edu.rs domain felhasználói a Generation-2011 szervezeti egységhez és a Mat-
sekcija disztributív csoporthoz tartoznak. A felhasználók fele Windows Server 2003 rendszert 
futtató számítógépeken, a másik fele a Windows Server 2008 rendszert futtató 
számítógépeken dolgozik. Ahhoz, hogy az összes felhasználó hozzáférhessen a megosztott 
Verseny mappához, szükséges: 
  

1. a Mat-sekcija csoportot konfigurálja át biztonságira 
2. a Mat-sekcija csoportot konfigurálja át univerzálisra 
3. a Mat-sekcija csoportot konfigurálja át lokális domain 
4. Emelje fel a Windows Server 2003 tartomány (domain) funkcionális szintjét 

2 

322.  Automatikus felszólítást szeretne küldeni azoknak a felhasználóknak, akik több mint 500 MB 
(megabájt)-ot használnak egy adott megosztott könyvtárban. A felhasználóknak nem szabad 
megengedni, hogy 1 GB-nál (gigabájt) több helyet használhassanak a megosztott 
könyvtárban. Ehhez a következő tulajdonságokat kell konfigurálnia kvóta létrehozásakor: 

1. 500 MB hard quota (szilárd kvóta) 
2. 1 GB soft quota (puha kvóta) 
3. 500 MB soft quota (puha kvóta) 
4. 1 GB hard quota (szilárd kvóta) 

3 

323.  Ön egy olyan cég adminisztrátora, amely egy speciális projekttel kapcsolatban konferencia 
teremben tart tárgyalást. A bizalmas információkat melyek a konferenciaterem 
számítógépének könyvtárában vannak ön osztja ki a hatásköröket. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a csapat felhasználói az adatokhoz csak a konferenciatermi számítógépre 
való bejelentkezéskor férjenek hozzá de nem más vállalati számítógépekről, következőt kell 
tenni: 
 

1. Allow Read hatáskört oszt az Interactive csoportban 
2. Allow Read hatáskört oszt a team csoportnak  
3. Deny Traverse Folders hatáskört oszt a team csoportnak 
4. Deny Full Control hatáskört oszt a Network csoportban  

3 
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A következő feladatokban keretezd be a számokat a pontos válaszok előtt 
 

324.  Windows Server Backup opciók a WindowsServer2008R2-n: 
 

1. Backup Windows Server 
2. Backup Schedule 
3. Backup Once 
4. Backup Different optios 
5. Backup Configuration 
6. Recover 

1,5 

325.  A következő eszközök Windows operációs rendszereken használhatók a merevlemez-

meghajtók karbantartására olyan számítógépeken, amelyek hosszú ideje normál használatban 

vannak: 

1. Disk Cleanup 
2. Disk Maintenance 
3. Disk Format 
4. Disk Partition 
5. Disk Defragmenter 
6. Disk Resizer 

2 

326.  Szervezeti egység kialakítható a következőn belül: 
 

1. domain 
2. csoport 
3. lokáció 
4. szervezeti egység 

2 

327.  Tartományvezérlő létrehozásához szükséges: 
 

1. Érvényes DNS domain név. 
2. Érvényes NetBIOS név. 
3. DHCP szerver IP-cím hozzárendelésére a tartományvezérlőhöz. 
4. DNS сszerver. 

2 

328.  RDP fájlt hoztak létre és terjesztettek egy adott távoli programhoz. Az alkalmazás azonban 
nagyon rosszul teljesít, ezért át kell helyezni egy erősebb szerverre. Gondoskodni kell arról, 
hogy a felhasználók csatlakozzanak ehhez a távoli programhoz a következő módon: 
 

1. hozzon létre egy új TS Web Access oldalt az új terminál szerverhez, és tegye közzé az 
alkalmazást az új oldalon 

2. újra hozza létre az RDP fájlt a távoli program számára az áthelyezés után, és 
disztribuálja a fájlt a felhasználók számára 

3. módosítsa a meglévő RDP fájl tulajdonságait, és disztribuálja újra a felhasználók 
számára  

4. A régi terminál szerver TS RemoteApp Manager konzolján módosítsa a terminál 
szerver paramétereit úgy, hogy egy új terminál szerver legyen megadva a 
szervernévhez  

 

2 
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329.  Emelni szeretné az egy domain tartományok funkcionális szintjét az skola.com erdőben. Ennek 
eléréséhez a következő esztközöket használhatja: 
 

1. Active Directory Users And Groups 

2. Active Directory Sites And Services 

3. Active Directory Users And Computers 

4. Active Directory Schema 

5. Active Directory Domains And Services 

6. Active Directory Domains And Trusts  

2 

330.  Válassza ki azokat a csoportokat, amelyek tagjai telepíthetik és konfigurálhatják a nyomtatókat 
a Windows Server 2003 rendszeren: 

1. Administrators 
2. Guests 
3. Print Operators 
4. Everyone 

2 

331.  Az Ön domainjében a Munkavállaló szervezeti egység az összes felhasználói fiókot lefedi. 
Mindegyik helynek van egy szervezeti egysége, amelyen belül az Értékesítés szervezeti 
egység tartalmazza a számítógép megfelelő megrendelését az Értékesítés szakaszban a 
megfelelő helyen. Szeretne egy alkalmazást használni, hogy az elérhető legyen az összes 
felhasználó számára az értékesítés részlegben az egész szervezetben. Az alkalmazás 
használatához a következőket kell tennie: 
 

1. Készítsen egy domain-specifikus GPO-t. Hozzon létre egy csoportot, amely 
tartalmazza az összes felhasználót az Értékesítés részlegből. Szűrje a GPO-t úgy, 
hogy csak erre a csoportra vonatkozzon. A GPO-objektum User Configuration 
csomópontban hozzon létre egy szoftvercsomagot a megfelelő alkalmazás 
hozzárendelésével. 

2. Készítsen GPO-t az Értékesítés részleg egységekhez kötve minden helyszínen.  A 
GPO-objektum User Configuration központjában hozzon létre egy szoftvercsomagot 
a megfelelő alkalmazás hozzárendelésével. 

3. Hozzon létre egy GPO-t a domainhez kötve. Hozzon létre egy csoportot, amely 
tartalmazza az összes felhasználót az Értékesítés részlegből. Szűrje a 
csoportházirend-objektumot (GPO) úgy, hogy csak erre a csoportra vonatkozzon. A 
GPO-objektumon belüli Computer Configuration csomópontban hozzon létre egy 
szoftvercsomagot a megfelelő alkalmazás hozzárendelésével. 

4. Készítsen GPO-t az Értékesítés részleg egységekhez kötve minden helyszínen. A 
GPO-objektumon belüli Computer Configuration csomópontban hozzon létre egy 
szoftvercsomagot a megfelelő alkalmazás hozzárendelésével. A GPO-objektumon 
belüli Computer Configuration csomópontban adjon meg egy feldolgozási irányelvet 
visszacsatolásos overlay módban. 

2 

332.  A következő formátumokat használjuk a biztonsági napló archiválására: 
 

1. .txt                 

2. .doc 

3. .rtf 

4. .bmp 

5. .evt 

6. .csv 

7. .crv 

8. .evn 

3 
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333.  Az aktív könyvtár felsorolt tulajdonságai és adminisztratív feladatai közül választjuk ki azokat, 
amelyek egyszerre konfigurálhatók több felhasználó számára: 
 

1. FIRST NAME 
2. LOGON HOURS 
3. LAST NAME 
4. COMPUTER RESTICTIONS (LOG ON TO) 
5. USER LOGON NAME 
6. ENABLE ACCOUNT 
7. RESET PASSWORD 

3 

334.  Az Active Directory objektumok: 
 

1. Felasználók 
2. Szervizek 
3. MAC címek 
4. Erőforrások 
5. Hálózati kábelek 
6. IP címek 

3 

335.  Az adminisztrált kiszolgálón 2 
merevlemez meghibásodott egy 
számítógépes központ 
összeomlása során. A 
meghibásodott helyett új 
lemezeket helyezett be, és vissza 
kell állítania a rendszert a normál 
állapotába. 
Válassza ki a szükséges 
lépéseket: 

 

 

 
1. Szakítsa meg a meglévő leképzést a rendszerpartíció lemezen, és telepítse újra a 

rendszerpartíció leképzést a 4. lemezt használva 
2. Szakítsa meg a meglévő leképzést a rendszerpartíció lemezen, és telepítse újra a 

rendszerpartíció leképzést az 1. lemezt használva 
3. javítsa ki a RAID5 kötetét az 1. lemezt használva 
4. inicializálja az 1. és 4. lemezt, és konvertálja mindkettőt dinamikus lemezekre 
5. javítsa ki a RAID5 kötetét az 4. lemezt használva  
6. szakitsa meg a meglévő leképezést a 2. lemezen 

3 
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Egészítd ki a következő mondatokat és táblázatokat 

 

336.  A lemezkvóta kezelésére szolgáló parancssori eszköz a következő ________________. 1 

337.  A lemezek, kötetek és partíciók kezelésére használt parancssori eszköz neve         
_________________. 

1 

338.  A Microsoft LDAP továbbfejlesztett verziójának neve 

______________________________________. 
1 

339.  Az Active Directory objektumokat szöveges fájlokból importáló parancsok a következők: 
___________ és ___________.  

2 

340.  Az aszimmetrikus adattitkosítási algoritmusokhoz __________ kulcsot használnak az adatok 

titkosításához vagy aláírásához, és __________ kulcsot használnak az adatok 

dekódolásához. 

2 

341.  A Caesar-kódot az alapértelmezett görgetősávval a következő kódot kaptuk: 
SURSRCLFLMDPD  
Ennek a kódnak az egyszrű szövege :_____________________ 

2 

342.  Írja be a port- és a protokollszámokat téglalapokba, és színezze ki a kört feketére a képen 
található megfelelő választógombokon, hogy az IP-szűrő beállítása lehetővé tegye a Telnet 
és a DNS működését a számítógépen. 

 

 
 

 

4 
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343.   
A képen jelölje meg, mely mezőket kell 
bejelölni és megjelöln, és adja hozzá a 
szükséges értékeket a mező 
szövegéhez, hogy a következő kvótát 
biztosítsuk a felhasználó számára: 
korlátozni akarjuk a kvótát 500MB-ra, 
de nem akarjuk, hogy a felhasználó ne 
érje el a lemezterületet, ha az 
meghaladja az 500MB-ot, de a 
riasztási szintet 450MB-ra akarjuk 
állítani, és azt akarjuk, hogy a rendszer 
rögzítse a figyelmeztetési szint 
túllépését és a kvótakorlát túllépését. 
 

 

  

4,5 

 
A következő feladatokban számítsd ki és írd be a megfelelő eredményt 

 

344.  Adott a generátor g=2  és moduo p=5. Bojana elképzelte az a = 7 számot, Nikola pedig a b = 

8 számot. A Diffie-Helman kulcscserélő algoritmus segítségével egy közös titokhoz 

jutunk:__________________. 

 
Munkaterület: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
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345.  A következő paramétereket adjuk meg az RSA algoritmusban: (n, e) = (33,23). A d személyes 
kulcs________ 
 
Munkaterület: 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 
A következő feladatokban rendezd és kapcsold össze a kifejezéseket az adott kérés szerint 

 

346.  Bal oldalon a csoporttagok leírása, a jobb oldalon a csoport domain nevek. A tartomány neve 
melletti sávba írja be a megfelelő tagleírás számát.   
 

1. A tagok bármilyen domainből származhatnak, és csak a helyi 
domain erőforrásaihoz férhetnek hozzá. 

 Globális  
csoport 

2. A tagok bármilyen domainből származhatnak, és bármilyen 
domainhez hozzáférhetnek erőforrásokhoz. 

 helyi 
domain csoport 

3. A tagok csak a helyi domainből származhatnak, és bármilyen 
domainhez hozzáférhetnek az erőforrásokhoz. 

 Univerzális 
csoport 

 

 

1,5 

347.  Bal oldalon az MMC konzolok, a jobb oldalon az adott konzolok céljai vannak. Írja be a 
megfelelő MMC konzol számát a cél előtti sorba: 
 

1. Active Directory 
Domains And Trusts 

 
a konzol információkat tartalmaz a hálózat fizikai 

felépítéséről   

2. Active Directory Sites 
And Services 

 
A konzol segítségével hozzáadhat, törölhet, módosíthat és 

szervezhet felhasználói fiókokat, számítógépes fiókokat 

3. Active Directory 
Users And Computers 

 
a konzol interfész a Domain-ek vezérlésére és az erdők 

és a domainek közötti bizalmi kapcsolatok kezelésére 
 

1,5 
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348.  A képen öt RAID5 rendszerrel csatlakoztatott lemez látható. A RAID5 redundáns adatokat 

helyez sorrendben a disk5, disk4, disk3, disk2, disk1 lemezre. A Disc4 meghibásodott. Az 

összes lemezről való rekonstukcióval  a RAID5 a következő adatokat olvassa le: 

_______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

349.  Az ábra a csoportházirendeket / GPO-1-től GPO-7-ig és azok társítását a /skola.edu.rs/ 
domainhez és a szervezeti egységekhez mutatja. A csoportházirend neve / GPO1, GPO2, ... 
GPO7 / sorba írja be a megfelelő /1,2,../ számot, amely időrendben leírja a NASTAVNI 
KADAR szervezeti egységben a csoportházirend alapján a feldolgozás (munkavégzés) 
sorrendjét. Azoknak a csoportházirendeknek a vonatkozásában, amelyek nem vonatkoznak 
a szervezeti egységben lévő objektumokra, NASTAVNI KADAR, írj x-et: 

 

 

Leírás: 

 - Enforced opció bekapcsolva 

 - Block Inheritance opció 
bekapcsolva 

 GPO1 

 GPO2 

 GPO3 

 GPO4 

 GPO5 

 GPO6 

 GPO7 
 

3 
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350.  A bal oldal felsorolja a RAID lemez konfigurációjának típusait, a jobb oldal pedig a RAID 
lemez konfigurációját. Írja be annak a konfigurációs típusnak a sorszámát, amelynél a leírás 
megfelel a RAID lemez konfigurációs leírásának. 
 

1. RAID 0  
a lemezek tükrözve vannak, de az adatok tovább 
vannak osztva 

2. RAID 1  
Az azonos rangú blokkok paritása a paritás lemezen 
tárolódik 

3. RAID 4  
a paritás információt külön lemezeken terjesztik 
(disztribuálják) 

4. RAID 5  
két paritásmeghatározás van 
egy információ részeire 

5. RAID 6  
az adatokat blokkokra osztják, az egyes blokkokat 
külön lemezre írják 

6. RAID 10  minden adatrészt két különböző lemezre másolunk 
 

3 

351.  A PROBNI1 szervernek három lemeze van: a 0. lemez, amely az indítólemez, valamint a 1. 
és a 2. lemez, amelyek képezik a leképezett RAID-1 készletet. A 2. lemez megsérült és egy 
újra cserélték. Az alábbi ábra az összes lemez állapotát és a PROBNI1 szerver kötetét 
(volume) mutatja a lemez cseréje után. 

 
 

Meg kell határozni a PROBNI1 szerver leképezett kötet (RAID-1) hozzáadásához szükséges 
műveletek pontos sorrendjét. Jelölje meg az elvégzendő műveletet először az 1-es 
számmal, a másodikként a 2-es számmal stb. 

Akció  

Műveleti sorrend a 
leképezett kötet 
létrehozásakor 

(RAID-1) 
Törölje a tükrözést a lemezről, amely le lett cserélve, 
(eltávolítva) 

 
 

Inicializálja az új merevlemezt, és konvertálja dinamikussá 
 

 

Az 1. lemezen adjon hozzá egy leképezést a 2. lemezre. 
 

 
 

3 
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352.  Adja meg a csoportházirend sorrendjét ahogyan alkalmazandó az aktív könyvtár 
összetevőire. 
 

 lokáció 

 domain  

 számítógép 

 szervezeti egység 
 

4 
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3. MELLÉKLET Munkafeladatok az értékelő űrlapokkal 
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Kedves diákok, mentorok és értékelők, 
 

 

Önök előtt olyan dokumentumok állnak, melyek munkafeladatokat és értékelési űrlapokat tartalmaznak, 

amelyek az érettségi vizsga gyakorlati részén a Számítógépes hálózati rendszergazda oktatási profilnál 

jelentkeznek. Ezeket a gyakorláshoz és az érettségi vizsga előkészítéséhez, valamint az értékelők számára az 

alkalmazott értékelési módszertan elsajátítására szánták. 

 
 

A feladatokat a következő kompetenciák szerint hajtottuk végre: Passzív és aktív hálózati eszközök telepítése 

és adminisztratív feladatok elvégzése és Számítógépes aktív és passzív berendezések hálózatba szervezése, 

számítógépes hálózatok figyelése és karbantartása, valamint kommunikáció a környezettel, amit a vizsgán 

ellenőriznek. A két összetett munkafeladaton belül valamennyi rész követelményeit, a képesítési szabványban 

felsorolt kompetenciaegységeket kombinálják. A feladatok ellenőrzik a hallgató kompetenciáját az 

időszervezés hatékony megtervezése, lelkiismeretes, felelősségteljes, rendezett, pontos feladatok elvégzése, az 

analitikai képesség felmutatása mellett a munka során, valamint pozitív hozzáállást felmutatását a 

villamossági és számítástechnikai előírások és alkalmazandó szabványok végrehajtásának fontossága és 

nyilvánvalóvá tétele szempontjából, pozitív hozzáállását a szakmai - etikai normákhoz és értékekhez. 

 
 
A feladat célja, hogy a hallgató szakmai környezetbe kerüljön, miközben végzi a Számítógépes 

hálózati rendszergazda feladatait. 
 

Minden feladatttal legfeljebb 100 pontot szerezhet. A hallgatónak a vizsga teljesítéséhez minden 

gyakorlati feladatnál legalább 50 pontot kell megszereznie. Az értékelési űrlapok tartalmazzák az azonosított 

szempontokat, az értékelési mutatókat, valamint a megfelelő, kétlépcsős skálán megadott értékelési 

százalékokat.  
 
A műveletek megfelelő végrehajtása a gyakorlati végrehajtásban azt jelenti, hogy a hallgató: képes 

önállóan elvégezni a munkafeladatokat, bizonyítja, hogy rendelkezik a szükséges ismeretekkel és 

készségekkel a komplex feladatok elvégzéséhez és a bennük lévő különféle lépések összekapcsolásához; 

felelősséget vállal az eljárások, eszközök és a saját munkája szervezéséért. A fenti kritériumok mindegyikét 

figyelembe kell venni a kompetencia értékelésekor.  
 
A matura vizsgán kitöltendő munkafeladatok lehetővé teszik a hallgatók azon képességének 

ellenőrzését, hogy képesek-e konkrét feladatokat elvégezni annak a képesítésnek a számára, amelyre 
iskolázásukat elvégezték, valamint meg lehet határozni a munka világába történő beillesztésre való készséget.. 

 

 Boldog és sikeres munkát kívánunk Önnek! 
 

 

           Szerzők 
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A MUNKAFELADATOK LISTÁJA 

 

A Számítógépes hálózati rendszergazda oktatási profiljának befejezése után a hallgató elsajátítja 

azokat a szakmai kompetenciákat, amelyeket megfelelő munkafeladatokkal tesztelnek a következő táblázat 

szerint.. 

 

Szakmai 

kompetencia 

Munkafela

dat kódja 
Munkafeladatok 

А 

A
 P

A
S

S
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E

S
ÍT

É
S

E
 АRМ-А1 VLAN-ok konfigurálása 

АRМ -А2 A NAT konfigurálása 

АRМ -А3 Pont-pont protokoll konfiguráció 

АRМ -А4 OSPF útválasztási protokollok konfigurálása 

АRМ -А5 Az alapértelmezett útvonalak 

АRМ -А6 Statikus útvonalak 

АRМ -А7 Útválasztás RIPv2 protokoll használatával 

АRМ -А8 Forgalom szűrése 

АRМ -А9 A VOIP szolgáltatások konfigurálása 

АRМ -А10 Útválasztás a RIPng protokoll használatával 

Б 
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АRМ -B1 Редирекција и контрола приступа 

АRМ -B2 Увођење софтвера  доменским корисницима 

АRМ -B3 Конфигурисање Proxy серверa 

АRМ -B4 Управљање  фајл сервисима 

АRМ -B5 VPN сервер 

АRМ -B6 Print сервер 

АRМ -B7 FTP сервис 

АRМ -B8 DNS сервис 

АRМ -B9 Инсталација Линукс оперативног система 

АRМ -B10 Подешавање сервиса за мрежну инсталацију 

АRМ -B11 Инсталација и конфигурисање веб сервера 
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ÉRETSSÉGI VIZSGA MUNKAFELADAT KOMBINÁCIÓK PÉLDÁJÁNAK TÁBLÁZATA  

kombináció 

száma 
munkafeladat 

kombináció 

száma 
munkafeladat 

kombináció 

száma 
munkafeladat 

1 
АRМ-А1-15  

АRМ-B1-1 
2 

АRМ-А1-1  

АRМ-B2-1 
3 

АRМ-А1-2  

АRМ-B1-2 

4 
АRМ-А1-2 

АRМ-B3-3 
5 

АRМ-А1-3 

АRМ-B1-3 
6 

АRМ-А1-3 

АRМ-B5-1 

7 
АRМ-А2-1 

АRМ-B6-3 
8 

АRМ-А2-1  

АRМ-B3-1 
9 

АRМ-А2-2  

АRМ-B4-2 

10 
АRМ-А2-3 

АRМ-B6-1 
11 

АRМ-А2-2 

АRМ-B3-2 
12 

АRМ-А2-3 

АRМ-B5-2 

13 
АRМ-А3-1 

АRМ-B6-3 
14 

АRМ-А3-2 

АRМ-B5-3 
15 

АRМ-А3-1 

АRM-B1-2 

16 
АRМ-А3-2 

АRМ-B2-1 
17 

АRМ-А3-3 

АRМ-B4-3 
18 

АRМ-А3-3 

АRМ-B1-3 

19 
АRМ-А4-1 

АRМ-B6-2 
20 

АRМ-А4-1 

АRМ-B1-1 
21 

АRМ-А4-2 

АRМ-B2-3 

22 
АRМ-А4-2 

АRМ-B6-2 
23 

АRМ-А4-3 

АRМ-B3-1 
24 

АRМ-А4-3 

АRМ-B4-1 

25 
АRМ-А5-1  

АRМ-B3-2 
26 

АRМ-А5-1 

АRМ-B4-2 
27 

АRМ-А5-2 

АRМ-B2-2 

28 
АRМ-А5-2 

АRМ-B6-1 
29 

АRМ-А5-3 

АRМ-B2-3 
30 

АRМ-А5-3 

АRМ-B4-3 

31 
АRМ-А6-1 

АRМ-B3-3 
32 

АRМ-А6-1 

АRМ-B5-1 
33 

АRМ-А6-2 

АRМ-B5-3 

34 
АRМ-А6-2 

АRМ-B5-2 
35 

АRМ-А6-3 

АRМ-B2-2 
36 

АRМ-А6-3 

АRМ-B4-1 

 

A táblázat felsorolj 36 kombinációt a lehetséges 60 munkafeldadat kombinációból. Az érettségi vizsga 

során minden lehetséges kombináció szóba jön, azaz az A csoport minden feladatát össze lehet kombinálni a 

B csoport minden egyes feladatának hozzárendelésével, feltéve, hogy amikor a vizsgaidőszakra 

kombinációkat készítünk, akkor ugyanazzal a melléklettel egy feladatot nem lehet kétszer megismételni. 

 

 

 A Központ benyújtja az iskoláknak a kézikönyv keretein belül a munkafeladatok és az értékelési 

nyomtatványok listáját 

 

 

 

 
5 А-1-1 feladat az А1 jelöléssel és 1-es melléklettel 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A1  

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  VLAN-ok konfigurálása 
 
Az irodaépületben szükség volt a hálózat egyes részeinek szétválasztására a broadcast forgalom 
korlátozása érdekében. Erre konfigurálják a VLAN-t és a VLAN útválasztást. A hálózat nem felel meg a 
felhasználói követelményeknek, ezért meg kell találnia a konfigurációs és a kapcsolódási hibákat.  
 
A vezeték nélküli útválasztónak internet-hozzáférést és további aljzatokat kell biztosítania a hálózat 
bővítéséhez.  
 
A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• Helyesen csatlakoztassa és konfigurálja a switch-eket és az útválasztókat (router) 

• Végezzen hálózati kiterjesztést 

• Készítse el a szükséges dokumentációt  

• Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  
Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A1 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet dock2, Melléklet dock3, Melléklet 
dock4. 

Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák.  
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1 sz. melléklet: 
  
Az első emeleti switchkonfigurációt átnézve a következőket kaphatja: 
SW-1.sprat#sh running-config  
Building configuration... 
 
Current configuration : 1421 
bytes 
! 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
! 
hostname SW-1.sprat 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
! 
interface FastEthernet0/2 
! 
interface FastEthernet0/3 
! 
interface FastEthernet0/4 
! 
interface FastEthernet0/5 
! 
interface FastEthernet0/6 

! 
interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
 switchport access vlan 2 
! 
interface FastEthernet0/10 
 switchport access vlan 2 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
! 
interface FastEthernet0/16 
! 

interface FastEthernet0/17 
! 
interface FastEthernet0/18 
! 
interface FastEthernet0/19 
! 
interface FastEthernet0/20 
 switchport access vlan 3 
! 
interface FastEthernet0/21 
! 
interface FastEthernet0/22 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet1/1 
! 
interface GigabitEthernet1/2 
 switchport mode trunk 

 

SW-1.sprat#sh vlan brief  

 

VLAN Name                             Status    Ports 

---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 ,  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,  

                                                Fa0/8,  Fa0/11,  Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, 

                                                Fa0/16,  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, , Fa0/21, Fa0/22,   

                                                Fa0/23, Fa0/24 

2    kancelarije                    active    Fa0/9, Fa0/10 

3    kabineti                         active    Fa0/20 

1002 fddi-default                     active     

1003 token-ring-default               active     

1004 fddinet-default                  active     

1005 trnet-default                    active     

 

A második emeleti switchen a VLAN-ok nincsenek konfigurálva. 

Az útválasztó (router) konfigurációját átnézve a következőt kapjuk: 

R1#sh startup-config  
<nem konfigurált kihagyva> 

no service password-encryption 

! 

hostname R1 

! 

interface FastEthernet0/0 

no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/0.2 

 encapsulation dot1Q 2 

 ip address 172.16.2.254 255.255.255.0 
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Gondoskodni kell arról, hogy az 1-3. Kabinet felhasználói ugyanabba a broadcast tartományba tartozzanak, 

mint a 2-3. Kabinet felhasználói. Úgyszintén az 1-1 irodai felhasználóknak ugyanabban a broadcast 

tartományban (domain) kell lenniük, mint a 2-1 irodai felhasználóknak. 
A vezeték nélküli útválasztónak (routernek) olyan LAN felhasználóknak kell biztosítania a bérleti ADSL-
kapcsolaton keresztüli internet-hozzáférést, mint a vendégek és más LAN-felhasználók, akiknek a 
kommunikációját nem korlátozzák a VLAN-ok. A vezeték nélküli útválasztó internetes portjának a következő 
konfigurációval kell rendelkeznie: IP-cím 117.1.1.10/25, DG 117.1.1.126, DNS 8.8.8.8. Végezzen firmware-
frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
 
Az 1-3. Irodában egy új két porttal ellátott aljzatot kell hozzáadni egy új munkahely számára. Csatlakoztassa 
az aljzatot a megfelelő switch-hez, a tér esztétika elveit követve. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz. melléklet: 
  
Az első emeleti switchkonfigurációt átnézve a következőket kaphatja: 
SW-1.sprat#sh running-config  
Building configuration... 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
 
no service password-encryption 
! 
hostname SW-1.sprat 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
! 
interface FastEthernet0/2 
! 
interface FastEthernet0/3 
! 
interface FastEthernet0/4 
! 
interface FastEthernet0/5 
! 
interface FastEthernet0/6 
! 

interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
  
! 
interface FastEthernet0/10 
 switchport access vlan 3 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
switchport access vlan 2 
! 
interface FastEthernet0/16 

! 
interface FastEthernet0/17 
! 
interface FastEthernet0/18 
! 
interface FastEthernet0/19 
! 
interface FastEthernet0/20 
 switchport access vlan 3 
! 
interface FastEthernet0/21 
! 
interface FastEthernet0/22 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet1/1 
! 
interface GigabitEthernet1/2 
 switchport mode trunk 

SW-1.sprat#sh vlan brief  

 

VLAN Name                             Status    Ports 

---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 ,  Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,  

                                                Fa0/8,  Fa0/9,  Fa0/11,  Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, 

                                                Fa0/16,  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,   Fa0/21, Fa0/22,   

                                                Fa0/23, Fa0/24 

2    kancelarije                    active    Fa0/15 

3    kabineti                         active    Fa0/10,   Fa0/20 

1002 fddi-default                     active     

1003 token-ring-default               active     

1004 fddinet-default                  active     

1005 trnet-default                    active     

 

A második emeleti switchen a VLAN-ok nincsenek konfigurálva. 

 

Az útválasztó (router) konfigurációját átnézve a következőt kapjuk: 

R1#sh startup-config  

Using 499 bytes 
<nem konfigurált kihagyva> 

! 

hostname R1 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/0.3 

 encapsulation dot1Q 3 

 ip address 10.10.3.254   255.255.255.0 

! 

ip classless 
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Gondoskodni kell arról, hogy az 1-3. Kabinet felhasználói ugyanabba a broadcast tartományba tartozzanak, 

mint a 2-3. Kabinet felhasználói. Úgyszintén az 1-1 irodai felhasználóknak ugyanabban a broadcast 

tartományban (domain) kell lenniük, mint a 2-1 irodai felhasználóknak. 
A vezeték nélküli útválasztónak (routernek) olyan LAN felhasználóknak kell biztosítania a bérleti ADSL-
kapcsolaton keresztüli internet-hozzáférést, mint a vendégek és más LAN-felhasználók, akiknek a 
kommunikációját nem korlátozzák a VLAN-ok. A vezeték nélküli útválasztó internetes portjának a következő 
konfigurációval kell rendelkeznie: IP-cím 167.13.0.11/27, DG 167.13.0.30, DNS 8.8.8.8. Végezzen firmware-
frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
 
Az 1-2. Irodában egy új két porttal ellátott aljzatot kell hozzáadni egy új munkahely számára. Csatlakoztassa 
az aljzatot a megfelelő switch-hez, a tér esztétika elveit követve. 
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz. melléklet: 
  
Az első emeleti switchkonfigurációt átnézve a következőket kaphatja: 
SW-1.sprat#sh running-config  
Building configuration... 
 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
no service password-encryption 
! 
hostname SW-1.sprat 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/1 
switchport access vlan 2 
 
! 
interface FastEthernet0/2 
! 
interface FastEthernet0/3 
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport access vlan 3 
! 
interface FastEthernet0/5 

! 
interface FastEthernet0/6 
! 
interface FastEthernet0/7 
! 
interface FastEthernet0/8 
! 
interface FastEthernet0/9 
! 
interface FastEthernet0/10 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface FastEthernet0/13 
! 
interface FastEthernet0/14 
! 
interface FastEthernet0/15 
! 
interface FastEthernet0/16 

! 
interface FastEthernet0/17 
! 
interface FastEthernet0/18 
! 
interface FastEthernet0/19 
! 
interface FastEthernet0/20 
 switchport access vlan 3 
! 
interface FastEthernet0/21 
! 
interface FastEthernet0/22 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface GigabitEthernet1/1 
! 
interface GigabitEthernet1/2 
 switchport mode trunk 

 

SW-1.sprat#sh vlan brief  

VLAN Name                             Status    Ports 

---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3,   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,  Fa0/9,   

                                                Fa0/10,  Fa0/11,  Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,  Fa0/15, 

                                                Fa0/16,  Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,   Fa0/21, Fa0/22,   

                                                Fa0/23, Fa0/24 

2    kancelarije                    active    Fa0/1 

3    kabineti                         active    Fa0/4,   Fa0/20 

1002 fddi-default                     active     

1003 token-ring-default               active     

1004 fddinet-default                  active     

1005 trnet-default                    active     

 

A második emeleti switchen a VLAN-ok nincsenek konfigurálva. 

 

Az útválasztó (router) konfigurációját átnézve a következőt kapjuk: 

R1#sh startup-config  
<nem konfigurált kihagyva> 

! 

hostname R1 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/0.3 

 encapsulation dot1Q 3 

 ip address 172.30.30.254   255.255.255.0 

! 

ip classless 

! 
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Gondoskodni kell arról, hogy az 1-3. Kabinet felhasználói ugyanabba a broadcast tartományba tartozzanak, 

mint a 2-3. Kabinet felhasználói. Úgyszintén az 1-1 irodai felhasználóknak ugyanabban a broadcast 

tartományban (domain) kell lenniük, mint a 2-1 irodai felhasználóknak. 
A vezeték nélküli útválasztónak (routernek) olyan LAN felhasználóknak kell biztosítania a bérleti ADSL-
kapcsolaton keresztüli internet-hozzáférést, mint a vendégek és más LAN-felhasználók, akiknek a 
kommunikációját nem korlátozzák a VLAN-ok. A vezeték nélküli útválasztó internetes portjának a következő 
konfigurációval kell rendelkeznie: IP-cím 11.7.7.13/27, DG 11.7.7.10, DNS 8.8.8.8. Végezzen firmware-
frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
 
Az 1-1. Irodában egy új két porttal ellátott aljzatot kell hozzáadni egy új munkahely számára. Csatlakoztassa 
az aljzatot a megfelelő switch-hez, a tér esztétika elveit követve. 
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A2  

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  NAT konfigurálása 

Egy irodaépületben a számítógépes hálózat részeit hálózatba kötötték kábelek, aljzatok és switch-ek 
segítségével, amelyeket a strukturált kábelezési szabályok szerint állítottak fel. Az első emeleti rack-ben 
router található, amely bizonyos felhasználók számára bérelt kábel kapcsolaton keresztül biztosítja az 
Internetelérést. 
A vezeték nélküli felhasználók hozzáférési pontokon keresztül (access point) férnek hozzá az internethez. 
A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 

• Helyesen csatlakoztassa és konfigurálja a switcheket és az útválasztókat (router) 

• Végezzen hálózati kiterjesztést 

• Készítse el a szükséges dokumentációt 

• Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  
Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A2 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, Melléklet 
doc4. 

Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák.  
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1 sz. melléklet: 

 

Az útválasztónak internet-hozzáférést kell biztosítania minden felhasználó számára, kivéve az 
172.16.100.100/17 címet viselő FTP szervert, az alapértelmezett átjáró 172.16.100.200. Az útválasztó 
konfigurálva van, de egyetlen felhasználó sem fér hozzá az internethez. Az útválasztó konfigurációs listája: 
 
LAN#sh run 
Building configuration... 
<nem konfigurált kihagyva> 
! 
hostname LAN 
! 
ip dhcp excluded-address 192.168.200.254 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.200.128  255.255.255.128 
 default-router 192.168.200.254 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.200.254 255.255.255.128 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet1/0 

 ip address 141.180.0.1  255.255.255.252 
 ip nat outside 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/0 
overload 
ip classless 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 141.180.17.63  
! 
 
access-list 1 permit 192.168.200.128 0.0.0.127 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 

 
Az ábrán az Internet azon részének szimulációja található, amelyhez a LAN hálózat kapcsolódik: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telepítsen és csatlakoztasson egy új kétportos aljzatot a 2. számú konferencia teremben. Az aljzatnak 
biztosítania kell a hozzáférési pontok (access point) csatlakozását, amelyeken a vezeték nélküli ügyfelek 
hozzáférhetnek az internethez, és úgy kell csatlakoztatni, hogy ne zavarja a tér esztétikáját. 
Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli komponenseken. 
 
A felhasználóknak automatikusan meg kell kapniuk a címeket. 
 
A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül. 
Mentse a konfigurációkat egy FTP-szerverre. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz. melléklet: 

 

Az útválasztónak internet-hozzáférést kell biztosítania minden felhasználó számára, kivéve az 
172.18.10.10/17 címet viselő FTP szervert, az alapértelmezett átjáró 172.18.20.20.  

Az útválasztó konfigurálva van, de egyetlen felhasználó sem fér hozzá az internethez. Az útválasztó 
konfigurációs listája: 
 
А#sh run 
Building configuration... 
<nem konfigurált kihagyva> 
! 
hostname А 
! 
ip dhcp excluded-address 192.168.20.254 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.20.128  255.255.255.128 
 default-router 192.168.20.254 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.128 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet1/0 

 ip address 121.180.0.1  255.255.255.252  
 ip nat outside 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/0 
overload 
ip classless 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 120.180.17.63  
! 
 
access-list 1 permit 192.168.200.128 0.0.0.127 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 

 
Az ábrán az Internet azon részének szimulációja található, amelyhez a LAN hálózat kapcsolódik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telepítsen és csatlakoztasson egy új kétportos aljzatot a 1. számú konferencia teremben. Az aljzatnak 
biztosítania kell a hozzáférési pontok (access point) csatlakozását, amelyeken a vezeték nélküli ügyfelek 
hozzáférhetnek az internethez, és úgy kell csatlakoztatni, hogy ne zavarja a tér esztétikáját. 
Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli komponenseken. 
 
A felhasználóknak automatikusan meg kell kapniuk a címeket. 
 
A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül. 
Mentse a konfigurációkat egy FTP-szerverre. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz. melléklet: 

 

Az útválasztónak internet-hozzáférést kell biztosítania minden felhasználó számára, kivéve az 172.20.1.1/17 
címet viselő FTP szervert, az alapértelmezett átjáró 172.20.2.2.  

Az útválasztó konfigurálva van, de egyetlen felhasználó sem fér hozzá az internethez. Az útválasztó 
konfigurációs listája: 
 
R#sh run 
Building configuration... 
<nem konfigurált kihagyva> 
! 
hostname R 
! 
ip dhcp excluded-address 192.168.2.254 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.2.128  255.255.255.128 
 default-router 192.168.2.254 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.2.254 255.255.255.128 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet1/0 

 ip address 11.18.0.1  255.255.255.252 
 ip nat outside 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/0 
overload 
ip classless 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.18.17.63  
! 
 
access-list 1 permit 192.168.2.128 0.0.0.127 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 

 
Az ábrán az Internet azon részének szimulációja található, amelyhez a LAN hálózat kapcsolódik: 
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Telepítsen és csatlakoztasson egy új kétportos aljzatot a második emeleti Hallgató teremben. Az aljzatnak 
biztosítania kell a hozzáférési pontok (access point) csatlakozását, amelyeken a vezeték nélküli ügyfelek 
hozzáférhetnek az internethez, és úgy kell csatlakoztatni, hogy ne zavarja a tér esztétikáját. 
Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli komponenseken. 
 
A felhasználóknak automatikusan meg kell kapniuk a címeket. 
 
A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül. 
Mentse a konfigurációkat egy FTP-szerverre. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A3 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:   Pont – pont protokoll konfigurálása 

 

A belgrádi vállalatban passzív hálózati berendezéseket telepítettek a számítógépes hálózatban, amelyekhez 
a dokumentáció a mellékletben van. Három útválasztót (router) laboratóriumilag konfigurálnak, amelyek 
közül kettőt távoli helyszínre kell áthelyezni, hogy a távoli helyek közötti kapcsolatot bérelt pont-pont 
összeköttetésen keresztül biztosítsák. A tesztelés azt mutatja, hogy a szimulált LAN hálózatok közötti 
kapcsolat nem működik.   

A meglevő belgrádi hálózatot ki kell bővíteni két porttal rendelkező aljzattal egy vezeték nélküli router 
számára, amely vezeték nélküli ügyfelek számára lehetővé teszi az internetkapcsolatot. Helyezze a 
csatlakozóaljzatot a megfelelő helyre, és csatlakoztassa a tér esztétikájának elveit figyelembe véve. A 
provider útválasztója (routere) nem biztosítja az automatikus cím-hozzárendelést ezen útválasztó internetes 
portjához. 
 
A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• Elvégezni a hálózat kibővítését 

• Helyesen konfigurálni az útválasztók (router), a switchet és a vezeték nélküli routert 

• Készítse el a szükséges dokumentációt 

• Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  
Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A3 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, Melléklet 
doc4. 

Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

120 

 

 
1 sz. melléklet: 
 
A hálózat összekapcsolása jelenlegi állapotának logikai sémáját az ábra mutatja: 
 

Komponensek konfigurációs listája a következő: 
 
R3#sh running-config  
! 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
hostname R3 
! 
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/ 
! 
username R2 password 0 skola 
! 
interface Loopback0 
 ip address 172.16.4.3 255.255.254.0 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 172.16.8.3 255.255.254.0 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
 clock rate 64000 
! 
router rip 
 network 172.16.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password adminlan 
 login 
! 
end 
 
Router#sh running-config  
Building configuration... 
! 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
hostname Router 
! 

enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/ 
! 
username R1 password 0 skola 
username R3 password 0 skola 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
 shutdown 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password adminlan 
 login 
! 
end 
 
Beograd#sh run 
! 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
hostname Beograd 
! 
username NoviSad password 0 firma 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128 
 duplex auto 
 speed auto 
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! 
interface Serial0/1 
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128 
 clock rate 64000 
! 
router rip 
! 
ip classless 
! 
line con 0 

 exec-timeout 40 0 
 password console 
 logging synchronous 
 login 
line vty 0 4 
 password telnet 
 login 
! 
end 

 
Switch nincs konfigurálva.  
Enkriptált jelszó (secret password) az admin. 
 
Konfigurálja az útválasztókat a távoli helyek közötti kapcsolat biztosítására. Használjon loopback 
interfészeket a távoli LAN hálózatok szimulációjaként. Címzéssel biztosísa, hogy a LAN hálózatnak 300 
címe legyen. Használjon osztálycím-subnetelést azonos hosszúságú maszkkal.  A switcheket és az 
útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegyék a későbbi távoli hozzáférést. 
 
Konfigurálja a vezeték nélküli útválasztót úgy, hogy bérelt kábel-infrastruktúrán keresztül biztosítsa az 1. 
konferencia terem vezeték nélküli ügyfeleinek internetkapcsolatát. Az internetes szimulációt webes és DNS-
kiszolgálókkal végezzük, amelyek az ábrán látható módon vannak konfigurálva és összekapcsolva. 
Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz. melléklet: 
 
A hálózat összekapcsolása jelenlegi állapotának logikai sémáját az ábra mutatja: 
 

 
Komponensek konfigurációs listája a következő: 
 
R_3#sh running-config  
! 
<nem konfigurált kihagyva> 
hostname R_3 
! 
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/ 
! 
username R2 password 0 skola 
! 
interface Loopback0 
 ip address 172.16.8.3 255.255.252.0 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 172.16.16.3 255.255.252.0 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
 clock rate 64000 
! 
router rip 
 network 172.16.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password adminlan 
 login 
! 
end 
 
R#sh running-config  
Building configuration... 
! 
<nem konfigurált kihagyva> 

hostname R 
! 
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/ 
! 
username R1 password 0 skola 
username R3 password 0 skola 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
 shutdown 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password adminlan 
 login 
! 
end 
 
Beograd#sh run 
! 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
hostname Beograd 
! 
username NoviSad password 0 firma 
! 
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interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128 
 clock rate 64000 
! 
router rip 
! 
ip classless 

! 
line con 0 
 exec-timeout 40 0 
 password console 
 logging synchronous 
 login 
line vty 0 4 
 password telnet 
 login 
! 
end 
 

 
Switch nincs konfigurálva.  
Enkriptált jelszó (secret password) az admin. 
 
Konfigurálja az útválasztókat a távoli helyek közötti kapcsolat biztosítására. Használjon loopback 
interfészeket a távoli LAN hálózatok szimulációjaként. Címzéssel biztosísa, hogy a LAN hálózatnak 600 
címe legyen. Használjon osztálycím-subnetelést azonos hosszúságú maszkkal.  A switcheket és az 
útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegyék a későbbi távoli hozzáférést. 
 
Konfigurálja a vezeték nélküli útválasztót úgy, hogy bérelt kábel-infrastruktúrán keresztül biztosítsa a 2. 
konferencia terem vezeték nélküli ügyfeleinek internetkapcsolatát. Az internetes szimulációt webes és DNS-
kiszolgálókkal végezzük, amelyek az ábrán látható módon vannak konfigurálva és összekapcsolva. 
Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz. melléklet: 
 
A hálózat összekapcsolása jelenlegi állapotának logikai sémáját az ábra mutatja: 
 

 
Komponensek konfigurációs listája a következő: 
 
Sombor#sh running-config  
! 
<nem konfigurált kihagyva> 
hostname Sombor 
! 
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/ 
! 
username R2 password 0 skola 
! 
interface Loopback0 
 ip address 172.16.16.3 255.255.248.0 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 172.16.32.3 255.255.248.0 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
 clock rate 64000 
! 
router rip 
 network 172.16.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password adminlan 
 login 
! 
end 
 
Ruma#sh running-config  
Building configuration... 
! 
<nem konfigurált kihagyva> 
hostname Ruma 
! 

enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/ 
! 
username R1 password 0 skola 
username R3 password 0 skola 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
 shutdown 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 
 encapsulation ppp 
 ppp authentication chap 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password adminlan 
 login 
! 
end 
 
Beograd#sh run 
! 
< nem konfigurált kihagyva > 
hostname Beograd 
! 
username NoviSad password 0 firma 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128 
 duplex auto 
 speed auto 
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! 
interface Serial0/1 
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128 
 clock rate 64000 
! 
router rip 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 exec-timeout 40 0 

 password console 
 logging synchronous 
 login 
line vty 0 4 
 password telnet 
 login 
! 
end 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Switch nincs konfigurálva.  
Enkriptált jelszó (secret password) az admin. 
 
Konfigurálja az útválasztókat a távoli helyek közötti kapcsolat biztosítására. Használjon loopback 
interfészeket a távoli LAN hálózatok szimulációjaként. Címzéssel biztosísa, hogy a LAN hálózatnak 1500 
címe legyen. Használjon osztálycím-subnetelést azonos hosszúságú maszkkal.  A switcheket és az 
útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegyék a későbbi távoli hozzáférést. 
 
Konfigurálja a vezeték nélküli útválasztót úgy, hogy bérelt kábel-infrastruktúrán keresztül biztosítsa a 2. 
konferencia terem vezeték nélküli ügyfeleinek internetkapcsolatát. Az internetes szimulációt webes és DNS-
kiszolgálókkal végezzük, amelyek az ábrán látható módon vannak konfigurálva és összekapcsolva. 
Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A4 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:   OSPF routing protokol konfigurálása 

 
Az irodaépület passzív LAN hálózati berendezése a dokumentációban leírtak szerint van beállítva. A 
hálózatot ki kell bővíteni egy megfelelő aljzat telepítésével, hogy megfeleljen a tér esztétikai alapelveinek. 
A vezeték nélküli útválasztó Internet hozzáférést biztosít a hálózat összes eszközének. A hálózati 
felhasználók panaszkodnak, hogy hosszú az internet válaszideje. Új eszköz vásárlása nélkül javítsa a 
hálózati teljesítményt anélkül, hogy internetes tilalmakat és helyspecifikus korlátozásokat határozna meg. 
 
A távoli földrajzi helyeken LAN-okkal rendelkező partnercég számára konfiguráljuk az útválasztókat és 
switcheket úgy, hogy biztosítsuk HDLC protokoll használatával a távoli hálózatok közötti kommunikációt. 
 
 
A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• Elvégezni a hálózat kibővítését 

• Helyesen konfigurálni az útválasztók (router), a switchet és a vezeték nélküli routert 

• Készítse el a szükséges dokumentációt 

• Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  
Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A4 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, Melléklet 
doc4. 

Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák.  
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1 sz. melléklet: 
 
Bővítse a hálózatot úgy, hogy a második emeleten lévő 2-1 Kabinetben egy munkahelyhez csatlakoztat egy 
aljzatot két porttal. A változást jegyezze a meglévő dokumentációban. 
A vezeték nélküli útválasztó konfigurációjának áttekintése azt mutatja, hogy ez egy elavult firmware verzió. 
Konfigurálja ezt az útválasztót úgy, hogy minden felhasználó számára internet hozzáférést biztosítson 
ADSL-bérelt kapcsolaton keresztül. Az útválasztó konfigurációs paraméterei a szolgáltató útválasztójához 
való csatlakozáshoz: IP-cím 7.10.4.102/25, DG 7.10.4.100, DNS 13.103.177.12. 
 
A Belgrádi, Újvidék és Kragujevaci partnervállalatok LAN-okkal rendelkeznek, amelyeket WAN-kapcsolatok 
és HDLC-protokollok segítségével kell összekötni. Mindegyik városnak közvetlen kapcsolatnak kell lennie a 
másik két várossal. A belgrádi hálózathoz a 10.0.0.0/25 cím van hozzárendelve, az alapértelmezett átjáró 
pedig 10.0.0.126. Az újvidéki hálózatnak 200 címmel, a Kragujevac hálózatának 100 címmel kell 
rendelkeznie. 
Rendeljen címeket a hálózatokhoz a 10.0.0.0 subnet-elésével, hogy elérje a maximális címmegtakarítást. 
Konfigurálja az útválasztást az OSPF útválasztási protokoll használatával.  
 
A távoli helyeket összekötő összes összetevőt-komponenst úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegye 
később a távoli hozzáférést. A Belgrádi hálózatnál a switchet is konfigurálni kell. Másik hálózatok esetében a 
kapcsolót (switch) még nem vásárolták meg. 
 
 
A router konfigurációjának listázásával Belgrádban a követkzőt kapjuk: 
 
Ruter3#sh running-config  
Building configuration... 
 
Current configuration : 564 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname Ruter3 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 10.0.0.126 255.255.255.128 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0 

 no ip address 
 shutdown 
! 
interface Serial0/1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.0.0.127 area 0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 

 
Унутар излистане конфигурације свича у Београду може да се прочита: 
Switch#sh running-config  
Building configuration... 
 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface Vlan1 
 ip address 10.0.0.125 255.255.255.128 
! 

ip default-gateway 10.0.0.120 
! 
! 
line con 0 
! 
line vty 0 4 
 login 
line vty 5 15 
 login 
! 
end 

 
 
Más útválasztók nincsenek konfigurálva.  

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
2 sz. melléklet: 
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Bővítse a hálózatot úgy, hogy a második emeleten lévő 2-2 Kabinetben egy munkahelyhez csatlakoztat egy 
aljzatot két porttal. A változást jegyezze a meglévő dokumentációban. 
A vezeték nélküli útválasztó konfigurációjának áttekintése azt mutatja, hogy ez egy elavult firmware verzió. 
Konfigurálja ezt az útválasztót úgy, hogy minden felhasználó számára internet hozzáférést biztosítson 
ADSL-bérelt kapcsolaton keresztül. Az útválasztó konfigurációs paraméterei a szolgáltató útválasztójához 
való csatlakozáshoz: IP-cím 82.110.14.17/25, DG 82.110.14.100, DNS 131.102.107.122. 
 
 
A Belgrádi, Nisi és Szabadkai partnervállalatok LAN-okkal rendelkeznek, amelyeket WAN-kapcsolatok és 
HDLC-protokollok segítségével kell összekötni. Mindegyik városnak közvetlen kapcsolatnak kell lennie a 
másik két várossal. A Nisi hálózathoz a 10.0.0.0/26 cím van hozzárendelve, az alapértelmezett átjáró pedig 
10.0.0.62. A belgrádi hálózatnak 100 címmel, a szabadkai hálózatnak 50 címmel kell rendelkeznie. 
Rendeljen címeket a hálózatokhoz a 10.0.0.0 subnet-elésével, hogy elérje a maximális címmegtakarítást. 
Konfigurálja az útválasztást az OSPF útválasztási protokoll használatával.  
 
A távoli helyeket összekötő összes összetevőt-komponenst úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegye 
később a távoli hozzáférést. A Nisi hálózatnál a switchet is konfigurálni kell. Másik hálózatok esetében a 
kapcsolót (switch) még nem vásárolták meg. 
 
A router konfigurációjának listázásával Nisben a követkzőt kapjuk: 
 
 
Ruter#sh running-config  
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
! 
hostname Ruter 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 10.0.0.62 255.255.255.192 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 shutdown 
! 
interface Serial0/1 

 no ip address 
 shutdown 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.0.0.63 area 0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 

 
Унутар излистане конфигурације свича у Нишу може да се прочита: 
Switch#sh running-config  
Building configuration... 
 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface Vlan1 
 ip address 10.0.0.70 255.255.255.192 
! 

ip default-gateway 10.0.0.62 
! 
! 
line con 0 
! 
line vty 0 4 
 login 
line vty 5 15 
 login 
! 
end 

 
 
Többi router nincs konfigurálva.  
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz. melléklet: 
 
Bővítse a hálózatot úgy, hogy a második emeleten lévő 2-4 Kabinetben egy munkahelyhez csatlakoztat egy 
aljzatot két porttal. A változást jegyezze a meglévő dokumentációban. 
A vezeték nélküli útválasztó konfigurációjának áttekintése azt mutatja, hogy ez egy elavult firmware verzió. 
Konfigurálja ezt az útválasztót úgy, hogy minden felhasználó számára internet hozzáférést biztosítson 
ADSL-bérelt kapcsolaton keresztül. Az útválasztó konfigurációs paraméterei a szolgáltató útválasztójához 
való csatlakozáshoz: IP-cím 8.10.4.17/25, DG 8.10.4.100, DNS 31.10.10.122. 
 
 
 
A Sabaci, Belgrádi és Verseci partnervállalatok LAN-okkal rendelkeznek, amelyeket WAN-kapcsolatok és 
HDLC-protokollok segítségével kell összekötni. Mindegyik városnak közvetlen kapcsolatnak kell lennie a 
másik két várossal. A Sabaci hálózathoz a 172.16.0.0/24 cím van hozzárendelve, az alapértelmezett átjáró 
pedig 172.16.0.100. A belgrádi hálózatnak 500 címmel, a Verseci hálózatnak 200 címmel kell rendelkeznie. 
Rendeljen címeket a hálózatokhoz a 172.16.0.0, subnet-elésével, hogy elérje a maximális címmegtakarítást. 
Konfigurálja az útválasztást az OSPF útválasztási protokoll használatával.  
 
A távoli helyeket összekötő összes összetevőt-komponenst úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegye 
később a távoli hozzáférést. A Sbaci hálózatnál a switchet is konfigurálni kell. Másik hálózatok esetében a 
kapcsolót (switch) még nem vásárolták meg. 
 
A router konfigurációjának listázásával Nisben a követkzőt kapjuk: 
 
R1#sh running-config  
Building configuration... 
 
Current configuration : 564 bytes 
! 
version 12.2 
no service timestamps log datetime msec 
no service timestamps debug datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname R1 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 172.16.0.100 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0 

 no ip address 
 shutdown 
! 
interface Serial0/1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 

 
Унутар излистане конфигурације свича у Нишу може да се прочита: 
Switch#sh running-config  
Building configuration... 
 
<nekonfigurisano je izostavljeno> 
! 
interface FastEthernet0/23 
! 
interface FastEthernet0/24 
! 
interface Vlan1 
 ip address 172.16.1.50 255.255.255.0 
! 
ip default-gateway 172.16.0.200 
! 
! 
line con 0 
! 
line vty 0 4 

 login 
line vty 5 15 
 login 
! 
end 
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Többi router nincs konfigurálva.  
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A5 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:     Default útvonalak 

  
A földrajzilag távoli helyeket, ahol a hálózati erőforrásokat a cég kezeli, bérelt Frame Relay kapcsolatok 
kapcsolják össze. A belgrádi oldalon egy új, magáncímeket használó LAN-t kell csatlakoztatni, hogy a 
felhasználók más erőforrásokhoz férjenek hozzá anélkül, hogy más útválasztók útválasztási tábláiban 
jelennének meg a privát címek. Az adminisztrátorok úgy döntöttek, hogy konfigurálják az alapértelmezett 
útvonalat a magánhálózathoz, és útválasztási protokollon keresztül továbbítják az információkat más 
útválasztókhoz.  
 
A Loznica lokáción ki kel bővíteni a meglévő hálózatát egy új aljzat telepítésével és a vezeték nélküli 
ügyfelek Internet-hozzáférés biztosításával. 
 
A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• Elvégezni a helyes switch és router bekötést és konfigurációt 

• Elvégezni a hálózat kibővítését 

• Készítse el a szükséges dokumentációt 

• Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  
Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A5 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő Loznicai hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, Melléklet 
doc4. 

Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák.  
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1 sz melléklet: 
 
A kép a hálózati összetevők logikai csatlakozási sémáját 
mutatja.

 
 
A konfiguráció részének listája: 
 
R1#sh running-config  
! 
hostname R1 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 157.104.1.1 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 encapsulation frame-relay 
! 
interface Serial0/0.1 multipoint 
 ip address 157.104.100.1 255.255.255.0 
 frame-relay map ip 157.104.100.2 102 broadcast 
 frame-relay map ip 157.104.100.3 103 broadcast 
 clock rate 2000000 
! 
router rip 
 network 157.104.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 
 
Beograd#sh running-config  
! 
hostname Beograd 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 157.104.1.100 255.255.255.0 
 duplex auto 

 speed auto 
! 
interface Ethernet1/0 
 ip address 157.104.200.100 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Ethernet1/1 
 ip address 152.104.200.100 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Ethernet1/2 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 shutdown 
! 
interface Ethernet1/3 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 shutdown 
! 
router rip 
 network 157.104.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
end 
ISP-Router#sh running-config  
! 
hostname ISP-Router 
! 
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enable secret 5 
$1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 
! 
ip dhcp excluded-address 177.11.10.1 
! 
ip dhcp pool ISP 
 network 177.11.10.0 255.255.255.0 
 default-router 177.11.10.1 
 dns-server 8.8.8.8 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 177.11.10.1 255.255.255.0 
 duplex auto 

 speed auto 
 ipv6 ospf cost 1 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password vty 
 login 
! 
end 

 
Csatlakozni kell a belgrádi LAN-t a Belgrád útválasztóhoz (router), annak biztosítása érdekében, hogy a 
hálózat felhasználói hozzáférjenek a vállalat által kezelt hálózat összes erőforrásához, és automatikusan 
kapjanak címeket. Úgy konfigurálja a switchet, hogy később elérhető legyen távoli helyről. 
 
Gondoskodjon arról, hogy a Loznica vezeték nélküli felhasználói hozzáférjenek az internethez, úgy hogy 
bérleti ADSL kapcsolaton keresztül csatlakoznak az ISP-Router routerhez. Az ISP-Router csatlakozik az 
internethez. A titkosított password ezen útválasztó (router) eléréséhez a cisco. Biztosítani kell az alapvető 
védelmet jogosulatlan internet felhasználó kapcsolódásához. A vezetéknélküli router firmware upgrade-et el 
kell végezni. 
Loznica helyszínen a hálózatot ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával az 1-2 Kabinet 
helyiségben. Csatlakoztassa az aljzatot a tér esztétika elveinek megfelelően. A hálózatot az 1. melléklet 
dokumentációja írja le.  
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz. melléklet: 
 
A kép a hálózati összetevők logikai csatlakozási sémáját 
mutatja.

 
 
 
A konfiguráció részének listája: 
 
R10#sh running-config  
! 
hostname R10 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 138.11.1.1 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 encapsulation frame-relay 
! 
interface Serial0/0.1 multipoint 
 ip address 138.11.100.1 255.255.255.0 
 frame-relay map ip 138.11.100.2 102 broadcast 
 frame-relay map ip 138.11.100.3 103 broadcast 
 clock rate 2000000 
! 
router rip 
 network 138.11.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 
 
NoviSad#sh running-config  
! 
hostname NoviSad 
! 
interface FastEthernet0/0 

 ip address 138.11.1.100 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Ethernet1/0 
 ip address 138.11.200.100 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Ethernet1/1 
 ip address 138.1.200.100 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Ethernet1/2 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 shutdown 
! 
interface Ethernet1/3 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 shutdown 
! 
router rip 
 network 138.1.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
end 
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ISP-Router#sh running-config  
! 
hostname ISP-Router 
! 
enable secret 5 
$1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 
! 
ip dhcp excluded-address 171.11.10.1 
! 
ip dhcp pool ISP 
 network 171.11.10.0 255.255.255.0 
 default-router 171.11.10.1 
 dns-server 8.8.8.8 
! 
interface FastEthernet0/0 

 ip address 171.11.10.1 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
 ipv6 ospf cost 1 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password vty 
 login 
! 
end 

 
Csatlakozni kell az újvidéki LAN-t a Újvidék útválasztóhoz (router), annak biztosítása érdekében, hogy a 
hálózat felhasználói hozzáférjenek a vállalat által kezelt hálózat összes erőforrásához, és automatikusan 
kapjanak címeket. Úgy konfigurálja a switchet, hogy később elérhető legyen távoli helyről. 
 
Gondoskodjon arról, hogy a Kostolac vezeték nélküli felhasználói hozzáférjenek az internethez, úgy hogy 
bérleti ADSL kapcsolaton keresztül csatlakoznak az ISP-Router routerhez. Az ISP-Router csatlakozik az 
internethez. A titkosított password ezen útválasztó (router) eléréséhez a cisco. Biztosítani kell az alapvető 
védelmet jogosulatlan internet felhasználó kapcsolódásához. A vezetéknélküli router firmware upgrade-et el 
kell végezni. 
Kostolac helyszínen a hálózatot ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával az 1-3 Kabinet 
helyiségben. Csatlakoztassa az aljzatot a tér esztétika elveinek megfelelően. A hálózatot az 1. melléklet 
dokumentációja írja le.  
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz. melléklet: 
 
A kép a hálózati összetevők logikai csatlakozási sémáját mutatja. 

 
 
A konfiguráció részének listája: 
 
R-1#sh running-config  
! 
hostname R-1 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 161.13.1.1 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 encapsulation frame-relay 
! 
interface Serial0/0.1 multipoint 
 ip address 161.13.100.1 255.255.255.0 
 frame-relay map ip 161.13.100.2 102 broadcast 
 frame-relay map ip 161.13.100.3 103 broadcast 
 clock rate 2000000 
! 
router rip 
 network 161.13.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end 
 
Nis#sh running-config  
! 
hostname Nis 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 161.13.1.100 255.255.255.0 
 duplex auto 

 speed auto 
! 
interface Ethernet1/0 
 ip address 161.13.200.100 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Ethernet1/1 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 shutdown 
! 
interface Ethernet1/2 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 shutdown 
! 
interface Ethernet1/3 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
 shutdown 
! 
router rip 
 network 161.13.0.0 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
end 
 
ISP-Router#sh running-config  
! 



Érettségi vizsga – Számítógépes hálózati rendszergazda 
 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

137 

 

hostname ISP-Router 
! 
enable secret 5 
$1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0 
! 
ip dhcp excluded-address 132.11.10.1 
! 
ip dhcp pool ISP 
 network 132.11.10.0 255.255.255.0 
 default-router 132.11.10.1 
 dns-server 8.8.8.8 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 132.11.10.1 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
 ipv6 ospf cost 1 
! 
ip classless 
! 
line con 0 
 password console 
 login 
line vty 0 4 
 password vty 
 login 
! 
end 
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Csatlakozni kell a nisi LAN-t a Nis útválasztóhoz (router), annak biztosítása érdekében, hogy a hálózat 
felhasználói hozzáférjenek a vállalat által kezelt hálózat összes erőforrásához, és automatikusan kapjanak 
címeket. Úgy konfigurálja a switchet, hogy később elérhető legyen távoli helyről. 
 
Gondoskodjon arról, hogy az Uzice vezeték nélküli felhasználói hozzáférjenek az internethez, úgy hogy 
bérleti ADSL kapcsolaton keresztül csatlakoznak az ISP-Router routerhez. Az ISP-Router csatlakozik az 
internethez. A titkosított password ezen útválasztó (router) eléréséhez a cisco. Biztosítani kell az alapvető 
védelmet jogosulatlan internet felhasználó kapcsolódásához. A vezetéknélküli router firmware upgrade-et el 
kell végezni. 
Uzice helyszínen a hálózatot ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával az 2-3 Kabinet helyiségben. 
Csatlakoztassa az aljzatot a tér esztétika elveinek megfelelően. A hálózatot az 1. melléklet dokumentációja 
írja le.  
 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A6 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: Statikus utak (route) 

  
Az irodaház passzív hálózati berendezéssel és switch-ekkel rendelkezik a felhasználók összekötésére. A 
hálózat dokumentációja csatolva van. Ennek a hálózatnak a vezeték nélküli használói számára Internet 
hozzáférést kell biztosítani vezeték nélküli útválasztón (router) keresztül. A LAN-hálózatot WAN-linken 
keresztül kell csatlakoztatni a másik két LAN-hoz. Konfigurálja az útválasztást ugyanúgy, mint a távoli 
útválasztóknál. 
A konfigurált útválasztók közötti kapcsolat tesztelése során kiderült, hogy egyes kapcsolatok működnek, 
mások nem. 
 
Bővítse a hálózatot az irodaépületben egy új aljzat telepítésével. 
 
A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• Elvégezni a helyes switch és router bekötést és konfigurációt 

• Elvégezni a hálózat kibővítését 

• Készítse el a szükséges dokumentációt 

• Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  
Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A6 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő Irodaépületi hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, Melléklet 
doc4. 

Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák.  
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1 sz melléklet: 
 
A kép a meglévő hálózatok és linkek logikai csatlakozási sémáját mutatja. 

 
A konfiguráció listája: 
 
R1#sh running-config  
Building configuration... 
! 
hostname R1 
! 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.50 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.62 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.0.0 255.255.255.192 
 default-router 192.168.0.62 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.62 255.255.255.192 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1/0 
 ip address 192.168.0.121 255.255.255.252 
 clock rate 9600 
! 
interface Serial0/1/1 
 ip address 192.168.0.97 255.255.255.252 
 clock rate 9600 
! 
ip classless 
ip route 192.168.0.64 255.255.255.224 Serial0/1/1  
! 
line con 0 
line vty 0 4 

 login 
! 
end 
 
R2#sh running-config  
! 
hostname R2 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.0.64 255.255.255.224 
 default-router 192.168.0.94 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.94 255.255.255.224 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0/0 
 ip address 192.168.0.98 255.255.255.252 
! 
ip classless 
ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 Serial0/0/0  
ip route 192.168.0.100 255.255.255.252 Serial0/0/0  
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end
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Az R3 útválasztó és a switchek nincsenek konfigurálva. 
 
Csatlakozni kell és konfigurálni az útválasztót (R3) az irodaépületben, hogy a felhasználók 
hozzáférhessenek a távoli erőforrásokhoz. A címzéssel biztosítani kell, hogy 120 felhasználó 
csatlakozhasson az irodaházban, és maximalizálja a címmegtakarítást, miközben ugyanolyan osztályú 
címet használjon a hálózaton keresztül. Mentse a konfigurációt az R1-hez csatlakoztatott TFTP-kiszolgálóra. 
Konfigurálja a switchet úgy, hogy később elérhető legyen távoli helyről. 
 
Az irodaházban a vezeték nélküli felhasználók és a vezetékes felhasználók amelyeknek a vezetéknélküli 
router osztja ki a címeket, biztosítani kell, hogy bérelt kábelcsatlakozáson keresztül hozzáférjenek az 
internethez.  A 121.10.10.13  címen lévő kapcsolat a szerverrel megmutatja a felhasználók hozzáférhetnek 
az internethez. Ez a szerver DHCP, DNS  és WEB  szerver. 
Végezze el a vezeték nélküli útválasztón a firmware frissítést. 
 
Az irodaépület hálózatát ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával az 1-3. Kabinetben. 
Csatlakoztassa az aljzatot a tér esztétika elveinek megfelelően. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz melléklet: 
 
A kép a meglévő hálózatok és linkek logikai csatlakozási sémáját mutatja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A konfiguráció listája: 
 
Beograd#sh running-config  
Building configuration... 
! 
hostname Beograd 
! 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.50 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.62 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.0.0 255.255.255.192 
 default-router 192.168.0.62 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.62 255.255.255.192 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1/0 
 ip address 192.168.0.101 255.255.255.252 
 clock rate 9600 
! 
interface Serial0/1/1 
 ip address 192.168.0.197 255.255.255.252 
 clock rate 9600 
! 
ip classless 
ip route 192.168.0.64 255.255.255.224 Serial0/1/1  
! 
line con 0 
line vty 0 4 

 login 
! 
end 
 
Sombor#sh running-config  
! 
hostname Sombor 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.0.64 255.255.255.224 
 default-router 192.168.0.94 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.94 255.255.255.224 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0/0 
 ip address 192.168.0.98 255.255.255.252 
! 
ip classless 
ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 Serial0/0/0  
ip route 192.168.0.100 255.255.255.252 Serial0/0/0  
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end
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Az Mladenovac útválasztó és a switchek nincsenek konfigurálva. 
 
Csatlakozni kell és konfigurálni az útválasztót (Mladenovac) az irodaépületben, hogy a felhasználók 
hozzáférhessenek a távoli erőforrásokhoz. A címzéssel biztosítani kell, hogy 50 felhasználó 
csatlakozhasson az irodaházban, és maximalizálja a címmegtakarítást, miközben ugyanolyan osztályú 
címet használjon a hálózaton keresztül. Mentse a konfigurációt az Beograd routerhez csatlakoztatott TFTP-
kiszolgálóra (routerre). Konfigurálja a switchet úgy, hogy később elérhető legyen távoli helyről. 
 
Az irodaházban a vezeték nélküli felhasználók és a vezetékes felhasználók amelyeknek a vezetéknélküli 
router osztja ki a címeket, biztosítani kell, hogy bérelt kábelcsatlakozáson keresztül hozzáférjenek az 
internethez.  A 114.100.12.6 címen lévő kapcsolat a szerverrel megmutatja a felhasználók hozzáférhetnek 
az internethez.  
Ez a szerver DHCP, DNS  és WEB  szerver. 
Végezze el a vezeték nélküli útválasztón a firmware frissítést. 
 
Az irodaépület hálózatát ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával az 1-1. Kabinetben. 
Csatlakoztassa az aljzatot a tér esztétika elveinek megfelelően. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz. melléklet: 
 
 A kép a meglévő hálózatok és linkek logikai csatlakozási sémáját mutatja 
 

A konfiguráció listája: 
 
Ruma#sh running-config  
Building configuration... 
! 
hostname Ruma 
! 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.50 
ip dhcp excluded-address 192.168.0.62 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.0.0 255.255.255.192 
 default-router 192.168.0.62 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.62 255.255.255.192 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1/0 
 ip address 192.168.0.101 255.255.255.252 
 clock rate 9600 
! 
interface Serial0/1/1 
 ip address 192.168.0.97 255.255.255.252 
 clock rate 9600 
! 
ip classless 
ip route 192.168.0.64 255.255.255.224 Serial0/1/1  
! 
line con 0 

line vty 0 4 
 login 
! 
end 
 
Sid#sh running-config  
! 
hostname Sid 
! 
ip dhcp pool LAN 
 network 192.168.0.64 255.255.255.224 
 default-router 192.168.0.94 
! 
spanning-tree mode pvst 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.94 255.255.255.224 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/0/0 
 ip address 192.168.0.121 255.255.255.252 
! 
ip classless 
ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 Serial0/0/0  
ip route 192.168.0.100 255.255.255.252 Serial0/0/0  
! 
line con 0 
line vty 0 4 
 login 
! 
end
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Az Indjija útválasztó és a switchek nincsenek konfigurálva. 
 
Csatlakozni kell és konfigurálni az útválasztót (Indjija) az irodaépületben, hogy a felhasználók 
hozzáférhessenek a távoli erőforrásokhoz. A címzéssel biztosítani kell, hogy 25 felhasználó csatlakozhasson 
az irodaházban, és maximalizálja a címmegtakarítást, miközben ugyanolyan osztályú címet használjon a 
hálózaton keresztül. Mentse a konfigurációt az Ruma routerhez csatlakoztatott TFTP-kiszolgálóra (routerre). 
Konfigurálja a switchet úgy, hogy később elérhető legyen távoli helyről. 
 
Az irodaházban a vezeték nélküli felhasználók és a vezetékes felhasználók amelyeknek a vezetéknélküli 
router osztja ki a címeket, biztosítani kell, hogy bérelt kábelcsatlakozáson keresztül hozzáférjenek az 
internethez.  A адреси 201.101.147.30 címen lévő kapcsolat a szerverrel megmutatja a felhasználók 
hozzáférhetnek az internethez.  
Ez a szerver DHCP, DNS  és WEB  szerver. 
Végezze el a vezeték nélküli útválasztón a firmware frissítést. 
 
Az irodaépület hálózatát ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával az 2-1. Kabinetben. 
Csatlakoztassa az aljzatot a tér esztétika elveinek megfelelően. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A7 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  Útválasztás RIPv2 protokol alkalmazásával 

Egy cég, amelynek fióktelepei vannak több távoli helyen, meg akarja valósítani WAN-összeköttetéssel a 
kapcsolatokat közöttük, hogy lehetővé tegye a saját erőforrások könyebb kezelését.  

A RIPv2 protokollt kell használni a hálózati útválasztáshoz. 

Egy helyen lévő hálózatot ki kell bővíteni egy aljzat csatlakoztatásával, amelynek elhelyezése nem sértheti a 
tér esztétikai elvét. 

A vezeték nélküli ügyfelek számára hozzáférést kell biztosítani a cég online erőforrásaihoz. 

A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• Elvégezni a hálózat kibővítését 

• Elvégezni a helyes switch, router és access point bekötést és konfigurációt 

• Készítse el a szükséges dokumentációt 

• Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  
Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A7 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

 
 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő Irodaépületi hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, Melléklet 
doc4. 

 

Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák.  
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1 sz melléklet: 

A logikai topológia a képen látható: 

 

Слика 1 

A Smederevo, a Leskovac és a Zrenjanin fióktelepeket PPP-linkekkel kell összekötni. Az útválasztókat 
(router) laboratóriumi körülmények között konfigurálták és mind a három helyre kiszállították. Kösse be az 
útválasztókat a hálózatba, és csatlakoztassa hozzájuk a meglévő LAN-okat. A Zrenjanini útválasztót modem 
útján kell csatlakoztatni a vállalati szerverhálózathoz.  

Összeköttetés után kiderült, hogy a Smederevo-Zrenjanin összeköttetés nem működik. A Zrenjanini és a 
Smederevoi router konfiguráció listázásával a következőt kapjuk: 

hostname R2 

! 

username R1 password 0 cisco 

username R3 password 0 cisco 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.0.0.109 255.255.255.254 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

! 

interface Serial0/0/1 

ip address 10.0.0.105 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

clock rate 128000 

 

hostname R3 

! 

username R1 password 0 cisco 

username R2 password 0 cisco 
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! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.0.0.110 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

clock rate 128000 

! 

interface Serial0/0/1 

ip address 10.0.0.113 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

 

Meg kell találnia az útválasztó konfigurációs problémáját és ki kell javítani. 

Bővítse a Leskovac hálózatot egy új kétportos aljzat hozzáadásával, a második emelet 2-3-as Kabinetben. A 
konnektor csatlakoztatásakor ügyeljen a hely esztétikájának megőrzésére. Az aljzatnak a vezeték nélküli 
útválasztó (router) kapcsolatát kell biztosítania, amelyen keresztül a vezeték nélküli ügyfelek 
csatlakozhatnak a cég erőforrásaihoz. Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
Csatlakoztassa és konfigurálja a vezeték nélküli útválasztót. A vezeték nélküli LAN4 SSID-ja FreeWifi, 
védelme WPA2. Biztosítani kell hogy a vezeték nélküli ügyfelek automatikusan megkapják a címeket.  

A LAN szegmenseknek biztosítaniuk kell a táblázatban megadott felhasználók számát: 

LAN1 10 

LAN2 20 

LAN3 4 

LAN4 12 

LAN5 20 

A rendelkezésre álló hálózat 10.0.0.0/25, a PPP-kapcsolatokhoz már hozzárendelt címek vannak az adott 
hálózatból, az 1. ábra szerint. Használja ésszerűen a címteret.   

A hálózati útválasztás a RIPv2 protokoll használatával történik. A Zrenjanini routernek kell az erőforrások 
felé vezető útvonalakat továbbítani a többi útválasztó felé. Az útvonal automatikus összesítését le kell 
letiltani. A szükségtelen forgalmat, mely az útválasztási protokollokból ered minimalizálni kell. 

A Zrenjanini útválasztó automatikusan kapja a hálózatról a címeket ahol az erőforrások vannak.  

A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz. melléklet: 

A logikai topológia a képen látható: 

 

Слика 2 

 

A Smederevo, a Leskovac és a Zrenjanin fióktelepeket PPP-linkekkel kell összekötni. Az útválasztókat 
(router) laboratóriumi körülmények között konfigurálták és mind a három helyre kiszállították. Kösse be az 
útválasztókat a hálózatba, és csatlakoztassa hozzájuk a meglévő LAN-okat. A Zrenjanini útválasztót modem 
útján kell csatlakoztatni a vállalati szerverhálózathoz.  

Összeköttetés után kiderült, hogy a Smederevo-Leskovac összeköttetés nem működik. A Leskovaci és 
Smederevói router konfiguráció listázásával a következőt kapjuk: 

hostname R1 

! 

username R2 password 0 cisco 

username R3 password 0 cisco 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.10.0.213 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication pap 

! 

interface Serial0/0/1 

ip address 10.10.0.217 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

clock rate 128000 

 

hostname R2 

! 
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username R1 password 0 cisco 

username R3 password 0 cisco 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.0.0.214 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

clock rate 128000 

! 

interface Serial0/0/1 

ip address 10.0.0.221 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

 

Meg kell találnia az útválasztó konfigurációs problémáját és ki kell javítani. 

Bővítse a Leskovac hálózatot egy új kétportos aljzat hozzáadásával, az első emelet 1-1-es Kabinetben. A 
konnektor csatlakoztatásakor ügyeljen a hely esztétikájának megőrzésére. Az aljzatnak a vezeték nélküli 
útválasztó (router) kapcsolatát kell biztosítania, amelyen keresztül a vezeték nélküli ügyfelek 
csatlakozhatnak a cég erőforrásaihoz. Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
Csatlakoztassa és konfigurálja a vezeték nélküli útválasztót. A vezeték nélküli LAN4 SSID-ja Wifiiiiii, védelme 
WPA2. Biztosítani kell hogy a vezeték nélküli ügyfelek automatikusan megkapják a címeket.  

A LAN szegmenseknek biztosítaniuk kell a táblázatban megadott felhasználók számát: 

LAN1 5 

LAN2 20 

LAN3 2 

LAN4 20 

LAN5 5 

A rendelkezésre álló hálózat 10.10.0.128/25, a PPP-kapcsolatokhoz már hozzárendelt címek vannak az 
adott hálózatból, a 2. ábra szerint. Használja ésszerűen a címteret.   

A hálózati útválasztás a RIPv2 protokoll használatával történik. A Zrenjanini routernek kell az erőforrások 
felé vezető útvonalakat továbbítani a többi útválasztó felé. Az útvonal automatikus összesítését le kell 
letiltani. A szükségtelen forgalmat, mely az útválasztási protokollokból ered minimalizálni kell. 

A Zrenjanini útválasztó automatikusan kapja a hálózatról a címeket ahol az erőforrások vannak.  

A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz melléklet: 

A logikai topológia a képen látható: 

 

Слика 3 

 

A Smederevo, a Leskovac és a Zrenjanin fióktelepeket PPP-linkekkel kell összekötni. Az útválasztókat 
(router) laboratóriumi körülmények között konfigurálták és mind a három helyre kiszállították. Kösse be az 
útválasztókat a hálózatba, és csatlakoztassa hozzájuk a meglévő LAN-okat. A Zrenjanini útválasztót modem 
útján kell csatlakoztatni a vállalati szerverhálózathoz.  

Összeköttetés után kiderült, hogy a Smederevo-Leskovac összeköttetés nem működik. A Leskovaci és 
Smederevói router konfiguráció listázásával a következőt kapjuk:  

hostname R1 

! 

username R2 password 0 cisco 

username R3 password 0 cisco 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.10.0.113 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

! 

interface Serial0/0/1 

ip address 10.10.0.217 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

clock rate 128000 

 

hostname R2 

! 
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username R1 password 0 pass 

username R3 password 0 cisco 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.0.0.114 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 

clock rate 128000 

! 

interface Serial0/0/1 

ip address 10.0.0.221 255.255.255.252 

encapsulation ppp 

ppp authentication chap 
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Meg kell találnia az útválasztó konfigurációs problémáját és ki kell javítani. 

Bővítse a Leskovac hálózatot egy új kétportos aljzat hozzáadásával, az első emelet 1-2-es Kabinetben. A 
konnektor csatlakoztatásakor ügyeljen a hely esztétikájának megőrzésére. Az aljzatnak a vezeték nélküli 
útválasztó (router) kapcsolatát kell biztosítania, amelyen keresztül a vezeték nélküli ügyfelek 
csatlakozhatnak a cég erőforrásaihoz. Végezzen firmware-frissítést a vezeték nélküli útválasztón. 
Csatlakoztassa és konfigurálja a vezeték nélküli útválasztót. A vezeték nélküli LAN4 SSID-ja FreeWeb, 
védelme WPA2. Biztosítani kell hogy a vezeték nélküli ügyfelek automatikusan megkapják a címeket.  

A LAN szegmenseknek biztosítaniuk kell a táblázatban megadott felhasználók számát: 

LAN1 14 

LAN2 2 

LAN3 6 

LAN4 12 

LAN5 2 

A rendelkezésre álló hálózat 10.20.0.192/26, a PPP-kapcsolatokhoz már hozzárendelt címek vannak az 
adott hálózatból, a 3. ábra szerint. Használja ésszerűen a címteret.   

A hálózati útválasztás a RIPv2 protokoll használatával történik. A Zrenjanini routernek kell az erőforrások 
felé vezető útvonalakat továbbítani a többi útválasztó felé. Az útvonal automatikus összesítését le kell 
letiltani. A szükségtelen forgalmat, mely az útválasztási protokollokból ered minimalizálni kell. 

A Zrenjanini útválasztó automatikusan kapja a hálózatról a címeket ahol az erőforrások vannak.  

A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A8 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  Forgalomszűrés 

Az irodaházban működőképes hálózat működik. A szolgáltató cseréje miatt újra kell csatlakoztatni a 
hálózatot az internethez modem segítségével.  

Egy további szerver csatlakoztatása érdekében ki kell terjeszteni a meglévő hálózatot egy további két portos 
aljzattal, a tér esztétikájának tiszteletben tartása mellett. 

A vezeték nélküli ügyfelek számára Internet hozzáférést kell biztosítani. 

A szervernek a hálózathoz történő hozzáadásával szükség van a forgalom szűrésére a vállalat biztonsági 
politikájának megfelelően. 

A következőt szükséges elvégezni: 
 

• Elvégezni a hálózat kibővítését új aljzattal és elvégezni a szerver bekötését. 

• Elvégezni a helyes drótnélküli router, switch, router bekötést és konfigurációját 

• Készítse el a szükséges dokumentációt 

• Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  
Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A8 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő Irodaépületi hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, Melléklet 
doc4. 

 
Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

Logikai topológia látható a képen. 

 

Állítsa be és csatlakoztasson egy új két portú aljzatot az első emeleti előadóteremben. Az aljzatnak 
biztosítania kell az FTP-szerver csatlakoztatását, és a tér esztétikáját nem szabad megbontani. 

A meglévő hálózatot az R0 útválasztón és modemen keresztül kell csatlakoztatni az internethez.  

Vezeték nélküli ügyfelek R2-hez történő csatlakoztatásához kösse be a vezeték nélküli útválasztót. A 
vezeték nélküli útválasztó firmware-jét frissíteni kell. A vezeték nélküli ügyfelek mellett egy FTP szerver is 
csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz (router). Tegye lehetővé az FTP-forgalmat a hálózat többi 
részéről a szerverre. Az FTP kiszolgáló címe 192.168.5.10. A vezeték nélküli útválasztó internet portjának 
címe 192.168.50.2/24, alapértelmezett átjáró 192.168.50.1, DNS 8.8.8.8. 

A hálózati SSID-nek Webshop-nak kell lennie. A hálózatnak az aktuális biztonsági ajánlásokkal 
összhangbani védelmet kell használnia. Biztosítson automatikus cím-hozzárendelést 10 vezeték nélküli 
ügyfél számára.  

Engedélyezze, hogy a 192.168.11.0/24 hálózati ügyfelek automatikusankapjanak címeket. 

A hálózati forgalom szűrését a következő feltételeknek megfelelően kell biztosítani: 

1. A 192.168.20.100/24  TFTP címűszerver nem érhető el az internetről, és vezeték nélküli ügyfelek 
számára sem érhető el. 

2. A 192.168.30.100/24 címmel rendelkező PC3 Host és a 192.168.11.0/24 hálózati kliensek nem 
férhetnek hozzá az FTP szerverhez. 

3. A 192.168.10.0/24 és a 192.168.30.0/24 hálózatok nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel 
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A switch-eket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül.   

Az SW1 switch telnet elérési címe 192.168.10.250, de amikor megpróbálja elérni a switchet, akkor nem 
sikerül. A switch konfigurációs listája:  

hostname SW1 

! 

enable secret 5 
$1$mERr$WWYFDFflcd5FpJh6NN
Hr41 

! 

interface FastEthernet0/1 

! 

interface FastEthernet0/2 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

! 

line con 0 

! 

line vty 0 4 

password pass 

login 

line vty 5 15 

password pass 

login 

! 

end 

Tegye lehetővé a Telnet hozzáférést az SW1 switchhez. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz melléklet: 

Logikai topológia látható a képen. 

 

Állítsa be és csatlakoztasson egy új két portú aljzatot a második emeleti Konferenciateremben. Az aljzatnak 
biztosítania kell az HTTPS -szerver csatlakoztatását, és a tér esztétikáját nem szabad megbontani. 

A meglévő hálózatot az R0 útválasztón és modemen keresztül kell csatlakoztatni az internethez.  

Vezeték nélküli ügyfelek R2-hez történő csatlakoztatásához kösse be a vezeték nélküli útválasztót. A 
vezeték nélküli útválasztó firmware-jét frissíteni kell. A vezeték nélküli ügyfelek mellett egy HTTPS szerver is 
csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz (router). Tegye lehetővé a HTTPS -forgalmat a hálózat többi 
részéről a szerverre. A HTTPS kiszolgáló 192.168.5.5.. A vezeték nélküli útválasztó internet portjának címe 
192.168.30.5/24 alapértelmezett átjáró 192.168.30.1, DNS 8.8.8.8. 

A hálózati SSID-nek FreeWifi-nek kell lennie. A hálózatnak az aktuális biztonsági ajánlásokkal összhangbani 
védelmet kell használnia. Biztosítson automatikus cím-hozzárendelést 20 vezeték nélküli ügyfél számára.  

Engedélyezze, hogy a 192.168.100.0/24 hálózati ügyfelek automatikusankapjanak címeket. 

A hálózati forgalom szűrését a következő feltételeknek megfelelően kell biztosítani: 

1. A 192.168.200.100/24  TFTP című szerver nem érhető el az internetről, és vezeték nélküli ügyfelek 
számára sem érhető el. 

2. A 192.168.101.0/24 címmel rendelkező PC2 Host és a 192.168.101.0/24 hálózati kliensek nem 
férhetnek hozzá az HTTPS szerverhez. 

3. A 192.168.100.0/24 és 192.168.101.0/24 hálózatoknak nincs internet hozzáférése 
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A switch-eket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül.   

Az SW1 switch telnet elérési címe 192.168.101.250, de amikor megpróbálja elérni a switchet, akkor nem 
sikerül. A switch konfigurációs listája: 

hostname SW2 

! 

enable secret 5 
$1$mERr$WWYFDFflcd5FpJh6NN
Hr41 

! 

interface FastEthernet0/1 

! 

interface FastEthernet0/2 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

ip address 192.168.101.250 
255.255.255.0 

! 

ip default-gateway 192.168.101.1 

! 

line con 0 

! 

line vty 0 4 

login 

line vty 5 15 

login 

! 

end 

Tegye lehetővé a Telnet hozzáférést az SW1 switchhez. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 

 

 
3 sz melléklet: 
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Logikai topológia látható a képen. 

 

Állítsa be és csatlakoztasson egy új két portú aljzatot az első emeleti 1-1 Irodában. Az aljzatnak biztosítania 
kell az HTTP -szerver csatlakoztatását, és a tér esztétikáját nem szabad megbontani. 

A meglévő hálózatot az R0 útválasztón és modemen keresztül kell csatlakoztatni az internethez.  

Vezeték nélküli ügyfelek R2-hez történő csatlakoztatásához kösse be a vezeték nélküli útválasztót. A 
vezeték nélküli útválasztó firmware-jét frissíteni kell. A vezeték nélküli ügyfelek mellett egy HTTP szerver is 
csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz (router). Tegye lehetővé a HTTP-forgalmat a hálózat többi 
részéről a szerverre. A http kiszolgáló címe 192.168.5.20. A vezeték nélküli útválasztó internet portjának 
címe 192.168.10.5/24 alapértelmezett átjáró 192.168.10.1, DNS 8.8.8.8. 

A hálózati SSID-nek WebWifi-nek kell lennie. A hálózatnak az aktuális biztonsági ajánlásokkal összhangbani 
védelmet kell használnia. Biztosítson automatikus cím-hozzárendelést 15 vezeték nélküli ügyfél számára.  

Engedélyezze, hogy a 192.168.17.0/24 hálózati ügyfelek automatikusankapjanak címeket. 

A hálózati forgalom szűrését a következő feltételeknek megfelelően kell biztosítani: 

1. A 192.168.20.100/24 TFTP című szerver nem érhető el egy LAN-ból sem, de elérhető az internetről  

2. A 192.168.17.100/24 címmel rendelkező PC1 Host és a 192.168.16.0/24 hálózati kliensek nem 
férhetnek hozzá az HTTP szerverhez. 

3. A 192.168.9.0/24 és 192.168.17.0/24 hálózatoknak nincs internet hozzáférése 

A switch-eket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát, és 
lehetővé tegyék a későbbi hozzáférést a hálózaton keresztül.   

Az SW3 switch telnet elérési címe 192.168.9.250, de amikor megpróbálja elérni a switchet, akkor nem 
sikerül. A switch konfigurációs listája: 
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hostname SW3 

! 

enable secret 5 
$1$mERr$WWYFDFflcd5FpJh6NN
Hr41 

! 

interface FastEthernet0/1 

! 

interface FastEthernet0/2 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface 
GigabitEthernet0/1 

! 

interface 
GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

ip address 192.168.9.250 
255.255.255.0 

! 

ip default-gateway 192.168.100.1 

! 

! 

line con 0 

! 

line vty 0 4 

password pass 

login 

line vty 5 15 

password pass 

login 

! 

end 
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Tegye lehetővé a Telnet hozzáférést az SW3 switchhez. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A9 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  VOIP szolgáltatás konfigurálása 

 

Egy Belgrádi cégnél beindították a VoIP szolgáltatást.  Laboratóriumban konfiguráltak három routert, melyek 
közül kettő távoli lokációra lesz helyezve, hogy biztosítsák a kapcsolatot bérelt Frame-relay linkeken 
keresztül. Az egyik konfigurált WAN útválasztón el kell indítani a VOIP szolgáltatást, és lehetővé kell tenni a 
kommunikációt a belgrádi fiókkal. Egy másik WAN útválasztónak modem útján csatlakoztatnia kell a vezeték 
nélküli ügyfeleket a vállalati hálózathoz, és biztosítania kell számukra a belgrádi erőforrásokkal való 
kapcsolatot. A vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatása érdekében a meglévő távoli hálózatot ki kell 
bővíteni úgy, hogy kétportos aljzatot biztosítunk. Helyezze a csatlakozóaljzatot a megfelelő helyre, és 
csatlakoztassa a tér esztétika elveinek megfelelően. 

A tesztelés során kiderült, hogy a szimulált LAN-ok közötti egyik kapcsolat nem működik. 

A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 

⚫ Végezzen hálózati kiterjesztést 
⚫ Elvégezni a helyes routeekr, switch, drótnélküli router konfigurációját 
⚫ Készítse el a szükséges dokumentációt 
⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  

Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A9 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig elvégzett 
munka pontozásával. 

A meglévő Irodaépületi hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, Melléklet 
doc4. 

 
Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

A hálózat jelenlegi állapotának összekapcsolásának logikai sémáját az ábra mutatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalatnak konfigurált VOIP szolgáltatása van Belgrádban. A belgrádi telefonokhoz az 1001-1010 
telefonszámot rendelték. A hívások Belgrádban 192.168.2.1 címre érkeznek. 

Az R1, R2 és R3 útválasztókhoz való kapcsolódást telnet használatával érhető el a 10.0.0.1, 10.0.0.2 és 
10.0.0.3 címeken (a telnet hozzáférés jelszava pass, a privilegizált módba lépés jelszava pass). 

Valjevon IP-telefonokat kell csatlakoztatni a meglévő hálózathoz. 

Az R2 útválasztón konfiguráljon olyan telefonszolgáltatást, amely automatikusan 2001-2010 számú 
hozzárendelést biztosít 10 IP-telefonhoz, és biztosítsa a VOIP-szolgáltatás működését Belgrád és Valjevo 
között. Konfiguráljon dedikált hangforgalmi VLAN-t az SW2 switchen. A pontos időt a telefonokon az NTP 
szerver használatával a 192.168.10.100 címen kell beállítani. A VOIP szolgáltatás a belgrádi fióktelepen úgy 
van beállítva, hogy hívásokat kezdeményez Valjevoba a 192.168.20.1 címen. 

A Loznicai hálózatot ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával a második emeleti 2-1 irodában. A 
változást a meglévő dokumentációba kell bevinni. 

A WAN-link Belgrád-Loznica között nem működik. Az R3 útválasztó konfigurációján kilistázva következőt 
kapjuk:

<nem konfigurált kihagyva> 

! 

hostname R3 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.0.0.3 255.255.255.0 

encapsulation frame-relay 

frame-relay map ip 10.0.0.2 302 broadcast 

frame-relay map ip 10.0.0.4 304 broadcast 

! 

line con 0 

password cisco 

! 

line aux 0 
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! 

line vty 0 4 

password cisco 

login 

line vty 5 15 

password cisco 

login 

end

Javítsa meg a Loznicai fiók és a belgrádi fiók közötti kapcsolatot az R3 útválasztó megfelelő 
konfigurálásával. 

Frissítse a vezeték nélküli útválasztó firmware-ét, majd csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztót az R3 
útválasztón keresztül a hálózathoz. A vezeték nélküli útválasztónak biztosítania kell az ügyfelek számára a 
kapcsolatot a cég erőforrásaival Belgrádban. A vezeték nélküli útválasztó konfigurációs paraméterei a 
következők: 

⚫ IP cím: DHCP  

⚫ Default gateway: 172.16.1.1 

⚫ DNS: 8.8.8.8   

Meg kell határozni a vezeték nélküli hálózat megfelelő védelmi szintjét. A hálózati SSID Loznica-01-nek kell 
lennie.  

Csatlakoztassa a kábelmodemet az R4 útválasztóhoz úgy, hogy minden cégfióknak Internet hozzáférést 
biztosítson. 

A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegyék a későbbi távoli hozzáférést. 

Tegye lehetővé a Telnet hozzáférést az SW1 switchhez. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz melléklet: 

A hálózat jelenlegi állapotának összekapcsolásának logikai sémáját az ábra mutatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalatnak konfigurált VOIP szolgáltatása van Belgrádban. A belgrádi telefonokhoz az 1001-1010 
telefonszámot rendelték. A hívások Belgrádban 192.168.2.1 címre érkeznek. 

Az R1, R2 és R3 útválasztókhoz való kapcsolódást telnet használatával érhető el a 10.0.0.10, 10.0.0.20 és 
10.0.0.30 címeken (a telnet hozzáférés jelszava pass, a privilegizált módba lépés jelszava pass). 

Valjevon IP-telefonokat kell csatlakoztatni a meglévő hálózathoz. 

Az R2 útválasztón konfiguráljon olyan telefonszolgáltatást, amely automatikusan 2001-2010 számú 
hozzárendelést biztosít 10 IP-telefonhoz, és biztosítsa a VOIP-szolgáltatás működését Belgrád és Valjevo 
között. Konfiguráljon dedikált hangforgalmi VLAN-t az SW2 switchen. A pontos időt a telefonokon az NTP 
szerver használatával a 192.168.11.100 címen kell beállítani. A VOIP szolgáltatás a belgrádi fióktelepen úgy 
van beállítva, hogy hívásokat kezdeményez Valjevoba a 192.168.12.1 címen. 

A Loznicai hálózatot ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával az első emeleti 1-1 irodában. A 
változást a meglévő dokumentációba kell bevinni. 

A WAN-link Belgrád-Loznica között nem működik. Az R3 útválasztó konfigurációján kilistázva következőt 
kapjuk:

<неконфигурисано је изостављено> 

! 

hostname R3 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.0.0.30 255.255.255.0 

encapsulation frame-relay 

frame-relay map ip 10.0.0.20 302 broadcast 

! 

ip classless 

line con 0 

password cisco 

! 

line vty 0 4 
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password pass 

login 

line vty 5 15 

password pass 

login 

end 

Javítsa meg a Loznicai fiók és a belgrádi fiók közötti kapcsolatot az R3 útválasztó megfelelő 
konfigurálásával. 

Frissítse a vezeték nélküli útválasztó firmware-ét, majd csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztót az R3 
útválasztón keresztül a hálózathoz. A vezeték nélküli útválasztónak biztosítania kell az ügyfelek számára a 
kapcsolatot a cég erőforrásaival Belgrádban.  

A vezeték nélküli útválasztó konfigurációs paraméterei a következők: 

⚫ IP cím: DHCP  

⚫ Default gateway: 172.16.10.1 

⚫ DNS: 8.8.8.8   

Meg kell határozni a vezeték nélküli hálózat megfelelő védelmi szintjét. A hálózati SSID Loznica-02-nek kell 
lennie.  

Csatlakoztassa a kábelmodemet az R4 útválasztóhoz úgy, hogy minden cégfióknak Internet hozzáférést 
biztosítson. 

A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegyék a későbbi távoli hozzáférést. 

Tegye lehetővé a Telnet hozzáférést az SW1 switchhez. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára csak a 
passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz melléklet: 

A hálózat jelenlegi állapotának összekapcsolásának logikai sémáját az ábra mutatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalatnak konfigurált VOIP szolgáltatása van Belgrádban. A belgrádi telefonokhoz az 1001-1010 
telefonszámot rendelték. A hívások Belgrádban 192.168.20.1 címre érkeznek. 

Az R1, R2 és R3 útválasztókhoz való kapcsolódást telnet használatával érhető el a 10.0.0.1, 10.0.0.2 és 
10.0.0.3 címeken (a telnet hozzáférés jelszava pass, a privilegizált módba lépés jelszava pass). 

Valjevon IP-telefonokat kell csatlakoztatni a meglévő hálózathoz. 

Az R2 útválasztón konfiguráljon olyan telefonszolgáltatást, amely automatikusan 2001-2010 számú 
hozzárendelést biztosít 10 IP-telefonhoz, és biztosítsa a VOIP-szolgáltatás működését Belgrád és Valjevo 
között. Konfiguráljon dedikált hangforgalmi VLAN-t az SW2 switchen. A pontos időt a telefonokon az NTP 
szerver használatával a 192.168.30.100 címen kell beállítani. A VOIP szolgáltatás a belgrádi fióktelepen úgy 
van beállítva, hogy hívásokat kezdeményez Valjevoba a 192.168.40.1 címen. 

A Loznicai hálózatot ki kell bővíteni egy kétportos aljzat hozzáadásával az első emeleti 1-2 irodában. A 
változást a meglévő dokumentációba kell bevinni. 

A WAN-link Belgrád-Loznica között nem működik. Az R3 útválasztó konfigurációján kilistázva következőt 
kapjuk:

<nem konfigurált kihagyva> 

! 

hostname R3 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.0.0.3 255.255.0.0 

encapsulation frame-relay 

frame-relay map ip 10.0.0.1 301 broadcast 

frame-relay map ip 10.0.0.2 302 broadcast 

frame-relay map ip 10.0.0.4 304 broadcast 

! 

line con 0 

password cisco 

! 
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line aux 0 

! 

line vty 0 4 

password cisco 

login 

line vty 5 15 

password cisco 

login 

! 

end 



 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

169 

 

Javítsa meg a Loznicai fiók és a belgrádi fiók közötti kapcsolatot az R3 útválasztó megfelelő 
konfigurálásával. 

Frissítse a vezeték nélküli útválasztó firmware-ét, majd csatlakoztassa a vezeték nélküli útválasztót 
az R3 útválasztón keresztül a hálózathoz. A vezeték nélküli útválasztónak biztosítania kell az ügyfelek 
számára a kapcsolatot a cég erőforrásaival Belgrádban. A vezeték nélküli útválasztó konfigurációs 
paraméterei a következők: 

⚫ IP cím: 172.16.5.5  

⚫ Default gateway: 172.16.5.1 

⚫ DNS: 8.8.8.8   

Meg kell határozni a vezeték nélküli hálózat megfelelő védelmi szintjét. A hálózati SSID Loznica-03-
nek kell lennie.  

Csatlakoztassa a kábelmodemet az R4 útválasztóhoz úgy, hogy minden cégfióknak Internet 
hozzáférést biztosítson. 

A switcheket és az útválasztókat úgy kell konfigurálni, hogy lehetővé tegyék a későbbi távoli 
hozzáférést. 

Tegye lehetővé a Telnet hozzáférést az SW1 switchhez. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára 
csak a passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – A10 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  Útválasztás RIPng protokoll segítségével 

 

A cégnél három távoli lokáción lévő fiókintézet összekötésének szükséglete alakult ki, és közös 
hozzáférést kellett biztosítani a felhőalapú szolgáltatónál a vállalat által tárolt erőforrásokhoz. WAN 
kapcsolt linket béreltek a fiókintézetek bekötéséhez. Az útválasztókat laboratóriumi körülmények 
között beállították és a fióktelepekre szállították. Minden helyszínen Ipv6 címzést kell alkalmazni. Az 
útválasztást a RIPng protokoll használatával kell elvégezni. Egy helyen vezeték nélküli hálózatot kell 
létrehozni. 
 
A kimenő útválasztónak kapcsolódást kell biztosítania a felhő ben lévő erőforrásokhoz, a hálózat 
kiterjesztéshez szükséges pedig kiegészítő aljzatokat kell használni. 
 
A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 

⚫ Elvégezni a helyes router, switch, access poit konfigurációját 
⚫ Végezzen hálózati kiterjesztést 
⚫ Készítse el a szükséges dokumentációt 
⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat a számítógép asztalra (desktop), a  

Erettsegi_vizsga-ARM\Vezetéknév_Név \ A10 könyvtárba, ahol a hallgató neve kerül a címbe. 

A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

A meglévő Irodaépületi hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, 
Melléklet doc4. 

 
Az A munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 
 
A meglévő hálózat logikai topológiája az 1. ábrán látható. 

 
 
 
Kragujevac, Nis és Szabadka hálózatait bérelt WAN kapcsolatokkal kell összekötni. A konfigurált 
útválasztókat mind a három helyre eljuttatták. A PPP protokollt és a WAN linkek címeit az 
útválasztókon konfigurálták. Csatlakoztassa a Nis és Szabadka útválasztóit a hálózathoz. 
Az IPv6-címzést a hálózatban az 1. és 2. táblázatban megadott címzési sémát követve kell 
végrehajtani. 

1 táblázat 

Рутер Link-local адреса 

R0 FE80::A(minden interface-re) 

R1  FE80::1(minden interface-re) 

R2  FE80::2(minden interface-re) 

R3 FE80::3(minden interface-re) 
 

2 táblázat 

Hálózat Hálózati prefiksz 

LAN Kragujevac 2001:DD:CA:1::/64 

LAN Szabadka 2001:DD:CA:3::/64 

LAN Nis 2001:DD:CA:5::/64 

Nis Szabadka link 2001:DD:CA:4::/64 

Szabadka Kragujevac link 2001:DD:CA:2::/64 

 
A Kragujevacban található LAN csatlakozik az R1 routerhez (az összes R1 router interfész 
konfigurálva van). A cég hozzáférést biztosít a felhőalapú erőforrásokhoz az R0 útválasztón keresztül, 
amelyet csatlakoztatni kell a szolgáltató modeméhez. Az R1-R0 link a 2001:DD: CC1: C :: / 64.-es 
hálózat első 2 címét használja:  
Hiba történt az R0 útválasztó működésében. Ellenőrzi az R0 útválasztót, és a következő parancssort 
kapja: 

rommon1> 
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Állítsa vissza az R0 útválasztó működését, és végezze el a firmware frissítést az útválasztóhoz 
csatlakoztatott TFTP szerver segítségével. Konfigurálja az R0-t úgy, hogy a hálózat többi részének 
hozzáférést biztosítson a vállalat felhőalapú erőforrásaihoz. 
Konfigurálja a LAN interfészeket Kragujevac, Niš és Szabadka útválasztókon az első cím 
hozzárendelésével azokból a hálózatokból, amelyekhez tartoznak. A PC1 PC2 számítógépekhez 
rendelje a második címet azokból a hálózatokból, amelyekhez tartoznak.  
A távoli helyek közötti forgalom irányítását a RIPng protokoll használatával kell elvégezni. A 
felhőalapú erőforrásokhoz vezető útvonalat továbbítani kell az összes útválasztóhoz útválasztási 
protokollon keresztül. 
 
A Niši lokáción össze kell kapcsolnia a hozzáférési pontokat, és biztosítani kell a vezeték nélküli 
hálózat működését.  Az összes IPv6 címet igénylő vezeték nélküli ügyfélnek a DHCPv6 szerverről kell 
címet kapnia. A DNS szerver 2001: DD: CA: 5 :: 2/64 címen található, és tartalmazza a company.com 
zónához szükséges rekordokat.  
  

Szabadkán telepítsen és csatlakoztasson egy új kétportos aljzatot a meglévő hálózathoz az 
Előadóterem első emeletén. Az aljzatnak további munkahelyeket kell biztosítania, és annak 
csatlakoztatása nem ronthatja a hely esztétikáját. 
 

Switcheket úgy kell beállítani, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát és lehetővé tegyék a későbbi 
hozzáférést a hálózaton keresztül. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára 
csak a passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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2 sz melléklet: 
 
A meglévő hálózat logikai topológiája az ábrán látható. 

 
 
Kragujevac, Nis és Szabadka hálózatait bérelt WAN kapcsolatokkal kell összekötni. A konfigurált 
útválasztókat mind a három helyre eljuttatták. A PPP protokollt és a WAN linkek címeit az 
útválasztókon konfigurálták. Csatlakoztassa a Nis és Szabadka útválasztóit a hálózathoz. 
Az IPv6-címzést a hálózatban az 3. és 4. táblázatban megadott címzési sémát követve kell 
végrehajtani. 

 
3 táblázat 

router Link-local cím 

R0 FE80::A(minden interface-re) 

R1  FE80::1(minden interface-re) 

R2  FE80::2(minden interface-re) 

R3 FE80::3(minden interface-re) 
 

4 táblázat 

Hálózat Hálózati prefiksz 

LAN Kragujevac 2001:DD:CA:10::/64 

LAN Szabadka 2001:DD:CA:30::/64 

LAN Nis 2001:DD:CA:50::/64 

Nis Szabadka link 2001:DD:CA:40::/64 

Szabadka Kragujevac link 2001:DD:CA:20::/64 

 
A Kragujevacban található LAN csatlakozik az R1 routerhez (az összes R1 router interfész 
konfigurálva van). A cég hozzáférést biztosít a felhőalapú erőforrásokhoz az R0 útválasztón keresztül, 
amelyet csatlakoztatni kell a szolgáltató modeméhez. Az R1-R0 link a 2001:DD:CC1:A::/64.-es 
hálózat első 2 címét használja:  
Hiba történt az R0 útválasztó működésében. Ellenőrzi az R0 útválasztót, és a következő parancssort 
kapja. 

rommon1> 
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Állítsa vissza az R0 útválasztó működését, és végezze el a firmware frissítést az útválasztóhoz 
csatlakoztatott TFTP szerver segítségével. Konfigurálja az R0-t úgy, hogy a hálózat többi részének 
hozzáférést biztosítson a vállalat felhőalapú erőforrásaihoz. 
Konfigurálja a LAN interfészeket Kragujevac, Niš és Szabadka útválasztókon az első cím 
hozzárendelésével azokból a hálózatokból, amelyekhez tartoznak. A PC1 PC2 számítógépekhez 
rendelje a második címet azokból a hálózatokból, amelyekhez tartoznak.  
A távoli helyek közötti forgalom irányítását a RIPng protokoll használatával kell elvégezni. A 
felhőalapú erőforrásokhoz vezető útvonalat továbbítani kell az összes útválasztóhoz útválasztási 
protokollon keresztül. 
 
A Niši lokáción össze kell kapcsolnia a hozzáférési pontokat, és biztosítani kell a vezeték nélküli 
hálózat működését.  Az összes IPv6 címet igénylő vezeték nélküli ügyfélnek a DHCPv6 szerverről kell 
címet kapnia. A DNS szerver 2001:DD:CA:50::2/64 címen található, és tartalmazza a prodaja.com 
zónához szükséges rekordokat.  
  

Szabadkán telepítsen és csatlakoztasson egy új kétportos aljzatot a meglévő hálózathoz az Iroda 2-
1ben a második emeleten. Az aljzatnak további munkahelyeket kell biztosítania, és annak 
csatlakoztatása nem ronthatja a hely esztétikáját. 
 

Switcheket úgy kell beállítani, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát és lehetővé tegyék a későbbi 
hozzáférést a hálózaton keresztül. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára 
csak a passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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3 sz melleéklet: 
 
A meglévő hálózat logikai topológiája az ábrán látható. 

 
 
Kragujevac, Nis és Szabadka hálózatait bérelt WAN kapcsolatokkal kell összekötni. A konfigurált 
útválasztókat mind a három helyre eljuttatták. A PPP protokollt és a WAN linkek címeit az 
útválasztókon konfigurálták. Csatlakoztassa a Nis és Szabadka útválasztóit a hálózathoz. 
Az IPv6-címzést a hálózatban az 5. és 6. táblázatban megadott címzési sémát követve kell 
végrehajtani. 

5 táblázat 

Router Link-local cím 

R0 FE80::A(minden interface-re) 

R1  FE80::1(minden interface-re) 

R2  FE80::2(minden interface-re) 

R3 FE80::3(minden interface-re) 
 

6 táblázat 

Hálózat Hálózati pregiksz 

LAN Kragujevac 2001:DD:CA:11::/64 

LAN Szabadka 2001:DD:CA:31::/64 

LAN Nis 2001:DD:CA:51::/64 

Nis Szabadka link 2001:DD:CA:41::/64 

Szabadka Kragujevac link 2001:DD:CA:21::/64 

 
A Kragujevacban található LAN csatlakozik az R1 routerhez (az összes R1 router interfész 
konfigurálva van). A cég hozzáférést biztosít a felhőalapú erőforrásokhoz az R0 útválasztón keresztül, 
amelyet csatlakoztatni kell a szolgáltató modeméhez. Az R1-R0 link a 2001:DD:CC1:B::/64.-es 
hálózat első 2 címét használja:  
Hiba történt az R0 útválasztó működésében. Ellenőrzi az R0 útválasztót, és a következő parancssort 
kapja. 
 

rommon1> 
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Állítsa vissza az R0 útválasztó működését, és végezze el a firmware frissítést az útválasztóhoz 
csatlakoztatott TFTP szerver segítségével. Konfigurálja az R0-t úgy, hogy a hálózat többi részének 
hozzáférést biztosítson a vállalat felhőalapú erőforrásaihoz. 
Konfigurálja a LAN interfészeket Kragujevac, Niš és Szabadka útválasztókon az első cím 
hozzárendelésével azokból a hálózatokból, amelyekhez tartoznak. A PC1 PC2 számítógépekhez 
rendelje a második címet azokból a hálózatokból, amelyekhez tartoznak.  
A távoli helyek közötti forgalom irányítását a RIPng protokoll használatával kell elvégezni. A 
felhőalapú erőforrásokhoz vezető útvonalat továbbítani kell az összes útválasztóhoz útválasztási 
protokollon keresztül. 
 
A Niši lokáción össze kell kapcsolnia a hozzáférési pontokat, és biztosítani kell a vezeték nélküli 
hálózat működését.  Az összes IPv6 címet igénylő vezeték nélküli ügyfélnek a DHCPv6 szerverről kell 
címet kapnia. A DNS szerver 2001:DD:CA:51::2/64 címen található, és tartalmazza a prodaja.com 
zónához szükséges rekordokat.  
  

Szabadkán telepítsen és csatlakoztasson egy új kétportos aljzatot a meglévő hálózathoz az Iroda 1-
1ben a második emeleten. Az aljzatnak további munkahelyeket kell biztosítania, és annak 
csatlakoztatása nem ronthatja a hely esztétikáját. 
 

Switcheket úgy kell beállítani, hogy biztosítsák a hozzáférés biztonságát és lehetővé tegyék a későbbi 
hozzáférést a hálózaton keresztül. 

A beavatkozás után töltse ki a dokumentációt mely a hálózatot és a beavatkozást írja le. Előszámlára 
csak a passzív hálózati eszközökre írjon be adatokat. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B1 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  Átirányítás és hozzáférés-ellenőrzés 

 
A számítógépen teljességében működik az Aktív Direktórium szolgáltatás, teljesen kvalifikált domain 
névvel (Fully Qualified Domain Name, FQDN) skola.local. A domain controller egyben a DNS szerver. 
 

A domain hálózatnak tíz ügyfélszámítógéppel és szerverrel kell rendelkeznie. Az 
ügyfélszámítógépeken van telepítve egy ügyfél operációs rendszer, de nincsenek társítva a 
tartományhoz (domain), és szerverre nincs telepítve operációs rendszer. 
 

A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 

⚫ Biztosítsa a domain hálózati funkciókat, 

⚫ A csoportszabályok és a megosztott könyvtárak funkcionalitásának biztosítása, 

⚫ Telepítsen egy további merevlemezt a számítógépre, ahol az adatokról biztonsági másolatot 

tárolja, 

⚫ Rendszeresen archiválja az adatokat, 

⚫ Telepítse és konfigurálja a perifériát, 

⚫ Írjon útmutatót a domain felhasználók számára a megosztott könyvtárak használatáról.   

⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_spit-ARM \ VezetéknévNév \ B1 
könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 140 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

A meglévő Irodaépületi hálózatot leíró műszaki dokumentáció az 1. mellékletben található. 

 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges űrlapok a következők: Melléklet doc2, Melléklet doc3, 
Melléklet doc4. 

 
A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

A domain hálózati címe 172.31.10.0/26. 

 

S.Sz. Számítógép 
neve 

IP címzés Operációs rendszer 
IP konfiguráció 

1. Server-01 172.31.10.1/26 
Windows Server 
2008/2012/2016 - инсталиран 

konfigurált 

2. Server-02 172.31.10.50/26 
Windows Server 
2008/2012/2016 - није 
инсталиран 

nem konfigurált 

3. PC-01 172.31.10.7/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

4. PC-02 172.31.10.14/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

5. PC-03 172.31.10.21/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

6. PC-04 172.31.10.28/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

7. PC-05 172.31.10.35/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

8. PC-06 172.31.10.42/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

9. PC-07 172.31.10.49/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

10. PC-08 172.31.10.56/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

11. PC-09 172.31.10.63/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

12. PC-10 172.31.10.70/26 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

 
 

Csoportházirendek alkalmazásával irányítsa át a hallgatói domain fiókok Dokumentum könyvtárát a  
Server-02-n a következő könyvárba KORISNICKI_PODACI. 

Telepítse és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a Server-02 számítógépen. 

Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ partíciónak 
a teljes merevlemez-kapacitás 60% -ának, míg az E: \ partíciónak 40% -ának kell lennie. 

Biztosítson hozzáférést a Nastavni_materijal-ARM (c:\Server-02\Nastavni_materijal-ARM) megosztott 
könyvtárhoz a Számítógépes hálózati adminisztrátor oktatási profil minden diákja számára hogy 
olvashassák, és biztosítson hozzáférést a Nastavni_materijal-EIT (c:\Server-02\Nastavni_materijal-
EIT) megosztott könyvtárhoz minden Információs technológiák elektrotechnikusa oktatási profilú diák 
számára. A számítógépes hálózati adminisztrátor oktatási profilú hallgatók nem férhetnek hozzá a 
Nastavni_materijal-EIT osztott könyvtárhoz, és az Információs technológiák elektrotechnikusa oktatási 
profilú diákok nem férhetnek hozzá a Nastavni_materijal-ARM megosztott könyvtárhoz. 

Rendszeresen, hetente egyszer, archiválja az adatokat a KORISNICKI_PODACI könyvtárból az 
ARHIVA könyvtárba, amely a Server-02-en található a második merevlemezen (a D: \ partíción). 
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2 sz melléklet: 

A domain hálózati címe 192.168.50.0/27. 

 

S.Sz. Számítógép 
neve 

IP címzés Operációs rendszer 
IP konfiguráció 

1. Server-DC 192.168.50.1/27 
Windows Server 
2008/2012/2016 - 
инсталиран 

konfigurált 

2. Server-clan 192.168.50.30/27 
Windows Server 
2008/2012/2016 - није 
инсталиран 

nem konfigurált 

3. Desktop-01 192.168.50.31/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

4. Desktop-02 192.168.50.5/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

5. Desktop-03 192.168.50.6/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

6. Desktop-04 192.168.50.25/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

7. Desktop-05 192.168.50.26/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

8. Desktop-06 192.168.50.10/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

9. Desktop-07 192.168.50.20/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

10. Desktop-08 192.168.50.32/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

11. Desktop-09 192.168.50.15/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

12. Desktop-10 192.168.50.16/27 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

 

Csoportházirendek alkalmazásával irányítsa át a hallgatói domain fiókok Application Data könyvtárát 
a  Server-clan-ra a következő könyvárba PROGRAMSKI_PODACI. 

Telepítse és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a Server-clan számítógépen. 

Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ partíciónak 
a teljes merevlemez-kapacitás 60% -ának, míg az E: \ partíciónak 40% -ának kell lennie. 

Biztosítson hozzáférést a Administriranje_racunarskih_mreza (D:\Server-clan\Administriranje 
_racunarskih_mreza) megosztott könyvtárhoz minden diák számára aki ezt a tantárgyat hallgatja, 
hogy olvashassák, és biztosítson hozzáférést a Operativni_sistemi (E:\Server-
clan\Operativni_sistemi) megosztott könyvtárhoz minden diák számára aki az Operációs rendszerek 
tantárgyat hallgatja. A számítógépes hálózat adminisztráció tantárgyat hallgatók nem férhetnek hozzá 
a Operativni_sistemi osztott könyvtárhoz, és az Operációs rendszerek tantárgyat hallgatók nem 
férhetnek hozzá a Administriranje_racunarskih_mreza megosztott könyvtárhoz. 

Biztosítson hozzáférést az osztott könyvtárakhoz group policy-val (csoport) 

Rendszeresen, hetente egyszer, archiválja az adatokat a PROGRAMSKI_PODACI  könyvtárból az 
ARHIVA könyvtárba, amely a Server-clan-on található a második merevlemezen (az E: \ partíción). 
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3 sz melléklet: 

A domain hálózati címe 172.16.100.128/25. 

 

S.Sz. Számítógép 
neve 

IP címzés Operációs rendszer 
IP konfiguráció 

1. AD-DC 172. 16.100.129/25 
Windows Server 
2008/2012/2016 - инсталиран 

konfigurált 

2. Server 172. 16.100.254/25 
Windows Server 
2008/2012/2016 - није 
инсталиран 

nem konfigurált 

3. RS-01 172. 16.100.235/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

4. RS-02 172. 16.100.145/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

5. RS-03 172. 16.100.245/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

6. RS -04 172. 16.100.155/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

7. RS -05 172. 16.100.255/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

8. RS -06 172. 16.100.208/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

9. RS -07 172. 16.100.168/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

10. RS -08 172. 16.100.198/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

11. RS -09 172. 16.100.178/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

12. RS -10 172. 16.100.128/25 
Windows 7, 8, 10 - 
инсталиран 

Adott az IP-cím és 
alhálózati maszk 

 
 

Csoportházirendek alkalmazásával irányítsa át a hallgatói domain fiókok Desktop könyvtárát a  
Server-re a következő könyvárba RADNA_POVRSINA. 

Telepítse és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a Server számítógépen. 

Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ partíciónak 
a teljes merevlemez-kapacitás 45% -ának, míg az E: \ partíciónak 55% -ának kell lennie. 

Az iskola minden munkásának biztosítsa az olvasási hozzáférést az Oglasna_tabla  (c:\Server\Oglasna_tabla) 

osztott könyvtárhoz, a szaktanárok számára pedig biztosítsa az olvasási hozzáférést a EStrucna_literatura 

(c:\Server\ EStrucna_literatura) osztott könyvtárhoz. A hozzáférést az osztott könyvtárakhoz biztosítsa 
group policy-val (csoport) 

Rendszeresen, hetente egyszer, archiválja az adatokat a RADNA_POVRSINA könyvtárból az 
ARHIVA könyvtárba, amely a Server-clan-on található a második merevlemezen (az E: \ partíción). 

 

Обезбедити периодично, једном недељно, архивирање података из директоријума 
RADNA_POVRSINA у  директоријум  ARHIVA  који се налази на Server  на другом хард диску 
(на Е:\ партицију ). 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B2 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  Szoftver bevezetése domain felhasználók részére  

A D&D cég informatikai IT infrastruktúrájában tizenöt (15) számítógép található. Felkérést kapott egy 
domain hálózat létrehozására egy teljesen minősített domain névvel (Fully Qualified Domain Name, 
FQDN) did.local. 

A tartományvezérlő egyben egy DNS (Domain Name System) szerver is. A tartományvezérlőre 
telepíteni és konfigurálni kell egy gigabites hálózati adaptert, valamint telepíteni kell nyomtatót / 
szkennert. A számítógépre telepítve van az operációs rendszer. 

A számítógépek csatlakoztatását a domain hálózathoz a DHCP (Dynamic Host Configuratin Protocol) 
szolgáltatás használatával végezze. DHCP-szolgáltatáshoz használjon egy számítógépet, amely 
szervertag lesz a tartománystruktúrában. A számítógépre telepítve van az operációs rendszer. Egy 
kliens számítógépre van telepítve operációs rendszer 

Vezessen be programokat minden domain felhasználó számára, függetlenül attól, hogy melyik 
számítógépről jelentkezik be. Engedélyezze a domain felhasználók számára, hogy maguk 
telepítsenek egy adott programot. A program megvalósítását hajtsa végre a csoportházirend (group 
policy) segítségével. 

Egy ügyfélszámítógép csatlakoztatásakor egy domain hálózathoz, a következő üzenet érkezik: 

 
 

A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 

⚫ Magyarázza el és javitsa ki a tartományi hálózat bővítési problémáját, 

⚫ Biztosítsa a domain hálózati funkcionalitását, 

⚫ Biztosítsa a szoftver telepítését a csoportszabályoknak (group policy) megfelelően, 

⚫ Telepítsen egy további merevlemezt a számítógépre, ahova a biztonsági mentést archiválják, 

⚫ Készítsen időszakos biztonsági másolatot, 

⚫ Perifériás eszköz (nyomtató / szkenner) telepítése és konfigurálása, 

⚫ Adjon útmutatást a domain felhasználók számára a szoftver használatához. 

⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_spit-ARM \ VezetéknévNév \ B2 

könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 140 perc.  
A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  
A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 
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1 sz melléklet: 

A domain hálózati címe 192.168.10.0/26.  

⚫ Az első elérhető cím segítségével címezze a domain controllert, az utolsóval pedig a DHCP 
szervert. 

⚫ A domain controller neve SERVER-DC és a DHCP szerver SERVER-01. 

⚫ A DHCP rész neve DID 

⚫ DHCP szerver számára foglalja magába az összes elérhető címet. 

⚫ A kliens számítógépek nevei DESKTOP-01 - DESKTOP-13. 

⚫ A 7Zip-et rendelje hozzá az összes domain felhasználóhoz csoportszabályok (group policy) 
alkalmazásával, függetenül attól, hogy melyik számítógépről jelentkeznek be. 

⚫ Engedélyezze az ELEKTRONIKA szervezeti egység domain felhasználóinak, hogy maguk 
telepítsék az Electronics Workbench programot csoportszabályok alkalmazásával. 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ 
partíciónak a teljes merevlemez-kapacitás 60% -ának, míg az E: \ partíciónak 40% -ának kell 
lennie. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a SERVER-01 szerver második merevlemezére (D: \ partíció). 

⚫ Csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a SERVER-DC számítógépen. 
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2 sz melléklet: 

 
A domain hálózati címe 172.31.100.0/27.  

⚫ Az első elérhető cím segítségével címezze a domain controllert, a másodikkal pedig a DHCP 
szervert. 

⚫ A domain controller neve SERVER és a DHCP szerver DHCP-01. 

⚫ A DHCP rész neve KOMPANIJA 

⚫ DHCP szerver számára foglalja magába az összes elérhető címet. 

⚫ A kliens számítógépek nevei PC-01 - PC-13. 

⚫ A WinRAR-t rendelje hozzá az összes domain felhasználóhoz csoportszabályok (group 
policy) alkalmazásával, függetenül attól, hogy melyik számítógépről jelentkeznek be. 

⚫ Engedélyezze az PROGRAMIRANJE szervezeti egység domain felhasználóinak, hogy 
maguk telepítsék a Notepad++  programot csoportszabályok alkalmazásával. 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ 
partíciónak a teljes merevlemez-kapacitás 45% -ának, míg az E: \ partíciónak 55% -ának kell 
lennie. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a DHCP-01  szerver második merevlemezére (Е:\ partíció). 

⚫ Csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a SERVER számítógépen. 
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3 sz melléklet: 

 
A domain hálózati címe 172.16.10.128/25.  

⚫ Az első két elérhető cím segítségével címezze a domain controllert és a DHCP szervert ilyen 
sorrendben. 

⚫ A domain controller neve AD-DC és a DHCP szerver SERVER-CLAN. 

⚫ A DHCP rész neve MREZA 

⚫ DHCP szerver számára foglalja magába az összes elérhető címet. 

⚫ A kliens számítógépek nevei RS-01 - RS-13. 

⚫ A 7Zip-et rendelje hozzá az összes domain felhasználóhoz csoportszabályok (group policy) 
alkalmazásával, függetenül attól, hogy melyik számítógépről jelentkeznek be. 

⚫ Engedélyezze az PROGRAMIRANJE szervezeti egység domain felhasználóinak, hogy 
maguk telepítsék a Notepad++  programot csoportszabályok alkalmazásával. 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). egyenlő 
kapacitással. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a SERVER-CLAN  szerver második merevlemezére (D:\ partíció). 

⚫ Csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a AD-DC számítógépen. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B3 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE:  Proxy szerer konfigurálása 

Az ADM cég huszonkét (22) számítógéppel rendelkezik informatikai IT infrastruktúrájában Felkérést 
kapott egy domain hálózat létrehozására. A tartományvezérlő egyszerre egy DNS (Domain Name 
System) szerver és egy proxy szerver. A számítógépre telepítve van az operációs rendszer. 

Csatlakoztassa a számítógépeket a domain hálózathoz a DHCP (Dynamic Host Configuratin 
Protocol) szolgáltatás használatával. DHCP-szolgáltatáshoz használjon egy számítógépet, amely 
szervertag lesz a tartománystruktúrában. A számítógépre (szervertagra) nincs telepítve operációs 
rendszer. Telepítse és konfigurálja a nyomtatót ezen az adott számítógépen.  

Az összes többi számítógépre ügyfél operációs rendszerek vannak telepítve. 

Amikor egyik ügyfélszámítógép IP-konfigurációját ellenőrzi, a következő üzenetet kapja: 

 

A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 

⚫ Magyarázza el és javítsa ki a tartományi hálózat bővítési problémáját, 

⚫ Biztosítsa a domain hálózati funkcionalitását,  

⚫ Konfigurálja a proxy szervert a mellékletben megadott követelmények szerint (használjon 

bármilyen nem kereskedelmi megoldást, próbaverziós kereskedelmi megoldást (Trial version)  

vagy a proxy szerverhez fizetett kereskedelmi megoldást) 

⚫ Telepítsen egy további merevlemezt a számítógépre, ahova a biztonsági mentést fogja archiválni 

⚫ Készítsen időszakos biztonsági másolatot,  

⚫ Telepítésen és konfiguráljon perifériás eszközt (nyomtató / szkenner), 

⚫ Adjon útmutatót a domain felhasználók számára az internet eléréséhez és használatához. 

⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_spit-ARM \ VezetéknévNév \ B3 
könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva 
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A feladat befejezésének becsült ideje 140 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

Adott a hálózati topológia: 

 

 

 
A domain hálózat címe: 192.168.10.0/26.  

⚫ Hozzon létre egy tartományt teljesen minősített domain névvel (Fully Qualified Domain Name, 
FQDN) adm1.local.  

⚫ Az első elérhető cím segítségével címezze a domain controllert, az utolsóval pedig a DHCP 
szervert. 

⚫ Domain controller neve Proxy_Server а DHCP szerveré SERVER-CLAN.  

⚫ A DHCP rész neve ADM-1; A DHCP-szervernek tartalmaznia kell az összes elérhető címet.   

⚫ Az ügyfélszámítógépek nevei PC-01 - PC-20. 

⚫ Engedélyezze a Korisnik-1 és Korisnik-2 domain felhasználók számára az Internet elérését, 
függetlenül attól, hogy milyen számítógépől jelentkeznek be; de tiltsák meg számukra a 
Yahoo.com hozzáférését, 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ 
partíciónak a teljes merevlemez-kapacitás 60% -ának, míg az E: \ partíciónak 40% -ának kell 
lennie. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a SERVER-CLAN nevű számítógépre a második merevlemezre (a D: \ partícióra). 

⚫ Server-DC számítógépen csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert. 
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2 sz melléklet: 

Adott a hálózati topológia: 

 

 
A domain hálózat címe 172.31.100.0/27.  

⚫ Hozzon létre egy tartományt teljesen minősített domain névvel (Fully Qualified Domain Name, 
FQDN) adm2.local.  

⚫ Az első két elérhető cím segítségével címezze a domain controllert és a DHCP szervert ilyen 
sorrendben. 

⚫ Domain controller neve Proxy_Server а DHCP szerveré DHCP_Server.  

⚫ A DHCP rész neve ADM-2; A DHCP-szervernek tartalmaznia kell az összes elérhető címet.   

⚫ Az ügyfélszámítógépek nevei Desktop-01 - Desktop-20. 

⚫ Engedélyezze a Korisnik-1 és Korisnik-2 domain felhasználók számára az Internet elérést tíz 
számítógép számára az IP címeik alapján; de tiltsa le a játék, film és zene kifejezések 
keresését, 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ 
partíciónak a teljes merevlemez-kapacitás 45% -ának, míg az E: \ partíciónak 66% -ának kell 
lennie. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a DHCP_Server nevű számítógépre a második merevlemezre (az E: \ partícióra). 

⚫ DHCP_Server számítógépen csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert. 
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3 sz melléklet: 

Adott a hálózati topológia: 

 

 
A domain hálózat címe 172.16.10.128/25.  

⚫ Hozzon létre egy tartományt teljesen minősített domain névvel (Fully Qualified Domain Name, 
FQDN) adm3.local.  

⚫ Az első két elérhető cím segítségével címezze a domain controllert és a DHCP szervert ilyen 
sorrendben. 

⚫ Domain controller neve Proxy_Server а DHCP szerveré Server-01.  

⚫ A DHCP rész neve ADM-3; A DHCP-szervernek tartalmaznia kell az összes elérhető címet.   

⚫ Az ügyfélszámítógépek nevei Kompjuter-01 - Kompjuter-20. 

⚫ Engedélyezze a Sef_racunovodstva és Blagajnik-1 domain felhasználók számára az Internet 
elérést csak két számítógép számára melyek az ő irodájukban vannak (válasszon ki két 
számítógépet) MAC címük alapján; de tiltsa le Facebook közösségi hálózatot, 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). egyforma 
kapacitással. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a Server-01  nevű számítógépre a második merevlemezre (a D: \ partícióra). 

⚫ Server-01  számítógépen csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B4 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: File szevizek vezérlése 

Az АD&DМ cég húsz (20) számítógéppel rendelkezik informatikai IT infrastruktúrájában. Felkérést 
kapott egy domain hálózat létrehozására egy teljesen minősített domain névvel (Fully Qualified 
Domain Name, FQDN) аddm.local. A tartományvezérlő (domain controller) egyszerre egy DNS 
(Domain Name System) szerver is. Telepítse és konfigurálja a nyomtatót ezen a számítógépen. 

Csatlakoztassa a számítógépeket a domain hálózathoz a DHCP (Dynamic Host Configuratin 
Protocol) szolgáltatás használatával. DHCP-szolgáltatáshoz használja a számítógépet, amely 
szervertag lesz a tartománystruktúrában. A számítógépre (szervertagra) telepítve van az operációs 
rendszer.  

Az egyik ügyfél számítógépre nincs telepítve az operációs rendszer. 

Amikor ügyfélszámítógép telepítését a tartomány hálózatra végzi, a következő üzenetet kapja: 

 

Az ügyfélszámítógépek IP-konfigurációjának ellenőrzésével láthatja, hogy mindegyik 169.254.x.x / 16 
címet kap. A DHCP-konzol ellenőrzésével a DHCP-szerveren a következő üzenetet kapja: 
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A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 

⚫ Magyarázza el és javítsa ki a tartományi hálózat bővítési problémáját, 

⚫ Biztosítsa a domain hálózati funkcionalitását,  

⚫ Biztosítsa a fájlok és mappák kezelését a követelményeknek megfelelően 

⚫ Telepítsen egy további merevlemezt a számítógépére, ahol a mappa replikálódik és biztonsági 

másolatot arhiválja 

⚫ Készítsen időszakos biztonsági másolatot,  

⚫ Telepítésen és konfiguráljon perifériás eszközt (nyomtató / szkenner), 

⚫ Adjon útmutatót a domain felhasználók számára az internet eléréséhez és használatához. 

⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_spit-ARM \ VezetéknévNév \ B4 
könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva 

 

A feladat befejezésének becsült ideje 140 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

A domain hálózat címe 172.16.10.0/24. 

A tartomány kibővítésekor 

⚫ Az első elérhető cím segítségével címezze a domain controllert, az utolsóval pedig a DHCP 
szervert. 

⚫ A domain controller neve SERVER-DC és a DHCP szerver SERVER. 

⚫ A DHCP rész neve ADDM 

⚫ DHCP szerver magába foglalja az összes elérhető címet. 

⚫ A kliens számítógépek nevei DESKTOP-01 - DESKTOP-18. 

⚫ A zaposleni szervezeti rész domain felhasználóinaktegye lehetővé a file-ok bevitelét, kivéve a 
video (mp4, mpeg, avi) és audió (mp3, wav, acc.) file-okat. A fájlok a tartományvezérlőn 
található Zaposleni könyvtárban tárolhatók (C: \ zaposleni). 

⚫ A Produkcija részlegben dolgozó alkalmazottaknek lehetővé kell tenni, hogy fájlokat írjanak a 
Produkcija mappába (C: \ Produkcija); engedje meg, hogy video- és audiofájlokat írjanak be, 
és tiltsák meg image fájlok (Disk Image Files) bevitelét az iso, wim, whd kiterjesztéssel. 

⚫ Minden felhasználó számára korlátozza a tárhelyet 500 MB-ra, akik a fájlokat a Zaposleni 
mappába helyezik; tiltsa le a megadott kapacitást meghaladó fájlbevitelt, visszajelzéssel a 
megadott értéket meghaladó felhasználó számára. 

⚫ Minden felhasználó számára korlátozza a tárhelyet 1 GB-ra, akik a fájlokat a Produkcija  
mappába helyezik; tiltsa le a megadott kapacitást meghaladó fájlbevitelt, visszajelzéssel a 
megadott értéket meghaladó felhasználó számára. 

⚫ Az összes alkalmazott által létrehozott fájlok replikációjának engedélyezése elosztott 
fájlrendszer segítségével; a fájlokat a SERVER nevű számítógépen kell replikálni (az E: \ 
partícióba); Konfigurálja a fájlreplikációt úgy, hogy külön replikálja a Zaposleni fájlokat és a 
Produkcija mappában található fájlokat 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ 
partíciónak a teljes merevlemez-kapacitás 40% -ának, míg az E: \ partíciónak 60% -ának kell 
lennie. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a SERVER szerver második merevlemezére (D: \ partíció). 

⚫ Csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a SERVER-DC számítógépen. 
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2 sz melléklet: 

A domain hálózat címe 192.168.100.0/26. 

A tartomány kibővítésekor 

⚫ Az első két elérhető cím segítségével címezze a domain controllert, és a DHCP szervert. 

⚫ A domain controller neve AD-DC és a DHCP szerver SERVER. 

⚫ A DHCP rész neve ADDM 

⚫ DHCP szerver magába foglalja az összes elérhető címet. 

⚫ A kliens számítógépek nevei PC-01 - PC-18. 

⚫ A Kompanija szervezeti rész domain felhasználóinak tegye lehetővé a file-ok bevitelét, kivéve 
a rendszerfileokat (dll, sys, ocx.) file-okat. A fájlok a tartományvezérlőn található Kompanija 
könyvtárban tárolhatók (C: \ Kompanija). 

⚫ A Racunovodstvo részlegben dolgozó alkalmazottaknak lehetővé kell tenni, hogy fájlokat 
írjanak a Racunovodstvo mappába (C: \ Racunovodstvo); a Racunovodstvo részlegben 
dolgozóknak engedje meg, hogy minden filet irjanak, és tiltsák meg video fileok (mpge2, vob, 
mvb) beírását és image fájlok (Disk Image Files) bevitelét az iso, wim, whd kiterjesztéssel. 

⚫ Minden felhasználó számára korlátozza a tárhelyet 500 MB-ra, akik a fájlokat a Kompanija 
mappába helyezik; tiltsa le a megadott kapacitást meghaladó fájlbevitelt, visszajelzéssel a 
megadott értéket meghaladó felhasználó számára. 

⚫ Minden felhasználó számára korlátozza a tárhelyet 1 GB-ra, akik a fájlokat a Racunovodstvo  
mappába helyezik; tiltsa le a megadott kapacitást meghaladó fájlbevitelt, visszajelzéssel a 
megadott értéket meghaladó felhasználó számára. 

⚫ Az összes alkalmazott által létrehozott fájlok replikációjának engedélyezése elosztott 
fájlrendszer segítségével; a fájlokat a SERVER nevű számítógépen kell replikálni (az E: \ 
partícióba); Konfigurálja a fájlreplikációt úgy, hogy külön replikálja a Kompanija fájlokat és a 
Racunovodstvo mappában található fájlokat 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). a D: \ 
partíciónak a teljes merevlemez-kapacitás 55% -ának, míg az E: \ partíciónak 45% -ának kell 
lennie. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a SERVER szerver második merevlemezére (E: \ partíció). 

⚫ Csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a AD-DC számítógépen. 
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3 sz melléklet: 

A domain hálózat címe 172.31.50.0/27. 

A tartomány kibővítésekor 

⚫ Az első két elérhető cím segítségével címezze a domain controllert, és a DHCP szervert. 

⚫ A domain controller neve ADDM-DC  és a DHCP szerver SERVER. 

⚫ A DHCP rész neve ADDM 

⚫ DHCP szerver magába foglalja az összes elérhető címet. 

⚫ A kliens számítógépek nevei RS-01 - RS-18. 

⚫ A Firma szervezeti rész domain felhasználóinak tegye lehetővé a file-ok bevitelét, kivéve az 
audiofileokat фајлове (wav, mp3, m3u.);  A fájlok a tartományvezérlőn található Firma 
könyvtárban tárolhatók (C: \ Firma). 

⚫ A Marketing részlegben dolgozó alkalmazottaknak lehetővé kell tenni, hogy fájlokat írjanak a 
Marketing mappába (C:\Marketing); a Marketing részlegben dolgozóknak engedje meg, hogy 
minden filet irjanak, kivéve a (Executable Files) (msi, sys, drv) kiterjesztéssel. 

⚫ Minden felhasználó számára korlátozza a tárhelyet 500 MB-ra, akik a fájlokat a Firma 
mappába helyezik; tiltsa le a megadott kapacitást meghaladó fájlbevitelt, visszajelzéssel a 
megadott értéket meghaladó felhasználó számára. 

⚫ Minden felhasználó számára korlátozza a tárhelyet 1 GB-ra, akik a fájlokat a Marketing  
mappába helyezik; tiltsa le a megadott kapacitást meghaladó fájlbevitelt, visszajelzéssel a 
megadott értéket meghaladó felhasználó számára. 

⚫ Az összes alkalmazott által létrehozott fájlok replikációjának engedélyezése elosztott 
fájlrendszer segítségével; a fájlokat a SERVER nevű számítógépen kell replikálni (az E: \ 
partícióba); Konfigurálja a fájlreplikációt úgy, hogy külön replikálja a Firma fájlokat és a 
Marketing mappában található fájlokat 

⚫ Csatlakoztassa és kösse be a merevlemezt, és ossza fel két partícióra (D: \ és E: \). egyforma 
kapacitással. Becsülje meg a merevlemez kapacitását a feladatkövetelmények alapján. 

⚫ Rendszeresen (hetente) készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatási adatokról, 
alkalmazásokról és a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Helyezze a biztonsági 
másolatot a SERVER szerver második merevlemezére (D: \ partíció). 

⚫ Csatlakoztassa és konfigurálja a nyomtatót / szkennert a ADDM-DC  számítógépen. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B5 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: VPN szerver 

A Мрежа ДОО Windows operációs rendszer alatt lévő peer-to-peer számítógépes hálózat 
tulajdonosa. Az egyik számítógépen telepítve van egy szerver rendszer, a többiben ügyfél operációs 
rendszerek. Minden számítógépnek csak egy hálózati kártyája van. A cég rendelkezik internet-
kapcsolattal. 

Az egyik felhasználó problémát jelentett: felhasználói fiókjával bejelentkezhet az összes kliens 
számítógépen, kivéve egyet. 

A cég bővíteni szeretné a meglévő hálózatát egy újabb Windows operációs rendszer alatt futó 
ügyfélszámítógép hozzáadásával. 

A menedzsment javítani akarja az üzleti tevékenységet oly módon, hogy létrehozzon mreza.local 
domain hálózatot a meglévő hálózatból, miközben fenntartja a meglévő címzési rendszert. A 
tartományvezérlőnek 24/7 üzemmódban kell lennie, ezért telepítenie kell egy szünetmentes 
tápforrást. 

Mivel üzleti terjeszkedést terveznek, a menedzsment távoli elérésű kiszolgálók (Virtual Private 
Network VPN) konfigurálását kéri. 

A  melléklet alapján a következőket kell tenni: 

• magyarázza meg a meglévő probléma okát és orvosolja azt, 

• telepítse az operációs rendszert,  

• hozzon létre egy domain hálózatot, 

• telepítsen szünetmentes tápegységet, 

• VPN-kiszolgáló konfigurálása, 

• gondoskodjon az adatok archiválásáról 

• Írjon egy rövid útmutatást a távoli erőforrásokhoz való hozzáféréshez VPN szerver 
segítségével 

• Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_ispit-ARM \ VezetéknévNév 
\ B5 könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva. 
 

A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

Az újonnan telepített operációs rendszernek két azonos méretű partícióval kell rendelkeznie. Az 
adminisztrátor jelszavának a következőnek kell lennie: Passtir. Vegye figyelembe a megfelelő 
időbeállításokat. Adjon hozzá szabványos felhasználót jelszó nélkül. 

A VPN-kapcsolatnak olyannak kell lennie, hogy csak a munkanapokon lehetővé tegye a vpnKorisnik 
felhasználónévvel rendelkező meglévő felhasználók számára, hogy legfeljebb 20 percig tartó 
kapcsolatot létesítsenek. 

Ha a távoli felhasználóknak dokumentumokat kell menteniük, akkor ezt a könyvtár egyik 
ügyfélszámítógépének D partícióján kell megtenniük spoljni nevű direktóriumba. A könyvtár tartalma 
elvesztésének elkerülése érdekében kötelező minden pénteken 16.00-kor archiválni a külső 
adathordozóra. 
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2 sz melléklet: 

Az újonnan telepített operációs rendszernek két partícióval kell rendelkeznie, ahol az elsődleges 
partíció fele akkora. Az adminisztrátori jelszónak a következőnek kell lennie: Lozza23. Markic. Tiltsa 
le az USB port használatát. Adjon hozzá egy Mare felhasználót, aki adminisztrátori jogosultságokkal 
rendelkezik, és amelynek jelszava: Markic. 

A VPN-kapcsolatnak olyannak kell lennie, hogy csak azok a felhasználók, akik az udaljeni csoport 
tagjai, tudnak kapcsolatot létesíteni, amelynek munkamenet tétlenségi ideje 10 perc. 

Ha a távoli felhasználóknak dokumentumokat kell rögzíteniük, akkor ezt az újonnan telepített 
számítógép partícióján kell elvégezniük, mely nem rendszerpartíció, a podaci nevű könyvtárban. A 
könyvtár tartalma elvesztésének elkerülése érdekében minden vasárnap 8.00-kor kötelező archiválni 
a külső adathordozóra. 
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3 sz melléklet: 

Az újonnan telepített operációs rendszernek három, 1: 2: 3 arányú partícióval kell rendelkeznie. Az 
adminisztrátori jelszónak L0zin43 kell lennie. Direktor felhasználó hozzáadása, aki adminisztrátori 
jogosultságokkal rendelkezik, és akinek jelszava a következő lesz: Vrh0vni0. 

A VPN-kapcsolatnak olyannak kell lennie, hogy csak azok a felhasználók, akik a korisnici  csoport 
tagjai, tudnak kapcsolatot létesíteni, amelynek munkamenet tétlenségi ideje 10 perc. 

Ha a távoli felhasználóknak dokumentumokat kell rögzíteniük, akkor ezt az újonnan telepített 
számítógép D partícióján kell elvégezniük, mely nem rendszerpartíció, az arhiva nevű könyvtárban. A 
könyvtár tartalma elvesztésének elkerülése érdekében minden munkanap 16.00-kor kötelező 
archiválni a külső adathordozóra. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B6 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: Print szerver 

Az Atom vegyipari vállalat hálózati infrastruktúrája az atom.local domain tartományvezérlőjéből, 
DHCP szerverekből, Windows operációs rendszert futtató ügyfélszámítógépekből, egy pár helyi és 
egy hálózati nyomtatóból áll. A hálózat minden ügyfélszámítógépeűéhez automatikus 
címhozzárendelés van. 

Az egyik ügyfélszámítógép, még akkor is ha fizikailag csatlakozik a hálózathoz, nem tud 
kommunikálni a többivel, nem tudja elérni az internetet vagy csatlakozni a tartományhoz. 

A speciális alkalmazások miatt a Linux operációs rendszer alatt újabb kliens számítógépet kell 
hozzáadni a hálózathoz. Ennek a számítógépnek hozzáféréssel kell rendelkeznie a többi számítógép 
összes megosztott könyvtárához. 

Mivel új fejlesztési osztályt nyit, a vállalatirányítás követeli az érzékeny fájlokhoz való hozzáférés 
ellenőrzése érdekében, további tartomány razvoj.atom.local kialakítását egyik számítógépen. 

A vállalatirányítás azt akarja, hogy a nyomtatáskezelés központosuljon, új hálózati nyomtatót adjon 
hozzá, és ellenőrizze annak működését. 

A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• magyarázza meg a fennálló probléma okát és orvosolja azt, 

• Telepítsen további tartományt, 

• telepítse az operációs rendszert, 

• telepítse a nyomtatót, 

• gondoskodjon az adatok archiválásáról, 

• telepítse és konfigurálja a PRINT szervert, 

• Ellenőrizze a nyomtató munkáját, 

• Írjon be egy rövid útmutatót a hálózati nyomtató használatához. 

• Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_ispit-ARM \ VezetéknévNév 
\ B6 könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva. 

 

A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

Az újonnan telepített számítógép rendszergazdai fiókjának n0vi jelszóval kell rendelkeznie. Teljesen 
törölje a merevlemez tartalmát. Hozzon létre egy standard felhasználót hemicar1 felhasználónévvel, 
hemicar1 jelszóval, amelyet havonta egyszer meg kell változtatnia 

Ezen számítógép nalozi könyvtárában archiválja az adatokat a radniNalozi tartomány-vezérlő 
megosztott könyvtárából a hónap minden első napján 8.00 óráig. 

A nyomtatónak megtalálhatónak kell lennie az Active Directory-ban. Az ügyfeleknek képesnek kell 
lenniük az Internet Printing Protocol használatával történő nyomtatásra, de nem a Line Printing 
Deamon protokollal. Ha a nyomtató foglalt, akkor a kéréseket átirányítani kell egy meglévő hálózati 
nyomtatóra. 

Ha a nyomtató foglalt, e-mailt kell küldeni a rendszergazdának 

Végezze el a nyomtató által kinyomtatott összes oldal és munka valós idejű nyomon követését. 

Hozzon létre egy adminiStampe csoportot, amelyben a felhasználók eltávolíthatják a nyomtatóhoz 
küldött dokumentumokat, de nem tudják megváltoztatni a nyomtató konfigurációját. 
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2 sz melléklet: 

Az újonnan telepített számítógép rendszergazdai fiókjának p@ssword jelszóval kell rendelkeznie. 
Teljesen törölje a merevlemez tartalmát. Hozzon létre egy standard felhasználót именом hemicar2 
felhasználónévvel именом hemicar2jelszóval, amelyet háromhavonta egyszer meg kell változtatnia, 
ami mellett a rendszernek figyelmeztetnie kell 3 nappal előtte. 

Hozzon létre egy szabványos felhasználói fiókot a razvoj1 névvel és R@zvoy jelszóval. A számítógép 
izvestaji  könyvtárából a hónap minden 25. napján 17:00 órakor archiválja az adatokat a 
izvestajiRazvoja tartományvezérlő megosztott könyvtárába. 

A nyomtatónak megtalálhatónak kell lennie az Active Directory-ban. Az ügyfeleknek képesnek kell 
lenniük az Internet Printing Protocol és Line Printing Deamon protokol használatával történő 
nyomtatásra. Ha a nyomtató foglalt, akkor a kéréseket átirányítani kell egy meglévő hálózati 
nyomtatóra. 

Ha a nyomtatón beakad a papír foglalt, e-mailt kell küldeni a rendszergazdának 

Végezze el a nyomtató valós idejű nyomon követését az összes hiba és papírhiány tekintetében az 
utolsó restart óta. 

Hozzon létre egy stampalice csoportot, amelyben a felhasználók eltávolíthatják a nyomtatóhoz küldött 
dokumentumokat, de nem tudják megváltoztatni a nyomtató konfigurációját. 



 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

202 

 

3 sz melléklet: 

Az újonnan telepített számítógép rendszergazdai fiókjának linuKs.jelszóval kell rendelkeznie. Teljesen 
törölje a merevlemez tartalmát. Hozzon létre egy standard felhasználót именом honorarac 
felhasználónévvel именом ne$talni  jelszóval Ez a felhasználói fiók a hónap utolsó napján lejár.   

A számítógép ulazniPodaci  könyvtárába a hónap minden nap 7:00 órakor archiválja az adatokat a 
podaciZaRazvoj  tartományvezérlő megosztott könyvtárába. 

A nyomtatónak megtalálhatónak kell lennie az Active Directory-ban. Az ügyfeleknek képesnek kell 
lenniük az Internet Printing Protocol használatával történő nyomtatásra de nem a Line Printing 
Deamon protokol használatával történő nyomtatásra. Ha a nyomtató foglalt, akkor a kéréseket 
átirányítani kell egy meglévő hálózati nyomtatóra. 

Ha a nyomtatón papír nélkül marad, e-mailt kell küldeni a rendszergazdának 

Végezze el a nyomtató valós idejű nyomon követését az összes nyomtatáson lévő munka hiba 
tekintetében. 

Hozzon létre egy uprava csoportot, amelyben a felhasználók nyomtathatnak ezen a nyomtatón, 
eltávolíthatják a nyomtatóhoz küldött dokumentumokat, de nem tudják megváltoztatni a nyomtató 
konfigurációját. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B7 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: FTP szerviz 

A grafikus cég az atelje01.local tartományban (domain) egy tartományhálózattal rendelkezik. Az egyik 
ügyfélszámítógépre hálózati operációs rendszer van telepítve. A tartomány vezérlőn van egy adat 
archiváló eszköz. 

Mivel több felhasználó osztja meg a lemezt az egyik számítógépen, a lemez nagyon gyorsan 
megtelik, főleg azért, mert egy vagy két felhasználó sokkal több lemezterületet fogyaszt, mint a többi. 
Ezért a hálózati rendszergazdának ki kell derítenie, hogy kik azok a felhasználók, és meg kell 
akadályozni, hogy több lemezterületet használjanak, mint a számukra kirendelt. 

A társaság átszervezése miat az adminisztrátor egy további fát akar feltenni a következő domainbe: 
atelje02.local. A művelet elvégzése előtt a rendszergazda archiválni akarja az Active Directory 
szolgáltatást 

A termékbemutatás érdekében a menedzsment a hálózat kibővítését egy új ügyfélszámítógép 
hozzáadásával akarja elérni, amelyhez egy IP-kamerát csatlakoztatnak. 

Az standard módszer kihasználatához amellyel a számítógépek fájlokat továbbíthatnak egymáshoz, a 
rendszergazda követeli az FTP-szolgáltatás konfigurálását. 

A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• magyarázza meg a fennálló probléma okát és orvosolja azt, 

• telepítse az operációs rendszert, 

• csinálja meg a hozzáadott fát 

• telepítse és állítsa be az IP kamerát, 

• konfigurálja az FTP szervert 

• gondoskodjon az adatok archiválásáról, 

• Írjon be egy rövid útmutatót a távoli erőforrásokhoz való hozzáféréshez, és az FTP szerviz 
használatához. 

• Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_ispit-ARM \ VezetéknévNév 
\ B7 könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva. 

 

A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  

A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet 

Az újonnan telepített operációs rendszernek három azonos méretű partícióval kell rendelkeznie. Az 
admin jelszónak a következőnek kell lennie: TheLine. Vegye figyelembe a megfelelő időbeállításokat. 
Adjon hozzá egy Linija nevű felhasználót, amely rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik, és 
amelynek jelszava – Plava. 

Változtassa meg az IP-kamera jelszavát a matura-ra. A kamera video jellemzőinek a következőknek 
kell lenniük: 640x480 pixel, másodpercenként 25 képkocka, kiváló felvételi minőség; definiáljon két 
mozgásérzékelési zónát.  

Az FTP oldalt az alapértelmezett porton keresztül kell elérni. Hozzon létre egy domain felhasználót 
marvel felhasználónévvel és marvel jelszóval, amelynek nincs a hozzáférése a webhelyhez. 
Biztosítson ellenőrzött hozzáférést az FTP-oldalhoz, hogy a felhasználók SSL-kapcsolatot 
használhassanak, de titkosítatlan kapcsolat segítségével csatlakozzanak a szerverhez. 

Azoknak a felhasználóknak a hozzáférését megtagadják, akik a tartományvezérlőről próbálnak az 
oldalhoz hozzáférni. Jelentesse meg az üzenetet Próbálkozzon újra, amikor a szerver eléri a 
kapcsolatok maximális számát. 

Hozzon létre megosztott könyvtárat materijal néven az egyik ügyfélszámítógépen, amely az FTP-oldal 
anyakönyvtára lesz. 

Küldjön e-mail értesítést a felhasználónak, ha a kiosztott terület 80% -át kihasználják; küldjön e-mail 
értesítést a felhasználónak és az adminisztrátornak, amikor a lefoglalt terület 90% -át kihasználják. 
Akadályozza meg a felhasználót abban, hogy több adatot rögzítsen, ha a rendelkezésre álló helyet 
kihasználta. 
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Прилог_2 

Az újonnan telepített operációs rendszernek kettő partícióval kell rendelkeznie, ahol a primáris 
kétszer kisebb. Az admin jelszónak a következőnek kell lennie: TheCircle. az optikai készülék 
használatát ne engedélyezze. Adjon hozzá egy Krug nevű felhasználót, amelynek nincs jelszava. 

Változtassa meg az IP-kamera jelszavát a matura-ra. A kamera video jellemzőinek a következőknek 
kell lenniük: 640x480 pixel, másodpercenként 25 képkocka, kiváló felvételi minőség; definiáljon két 
mozgásérzékelési zónát.  

Az FTP oldalt a 1212 porton keresztül kell elérni. Hozzon létre egy 3D globális biztonsági csoportot, 
amely felhasználóknak joguk van hozzáférni az oldalhoz. A meglévő 2D tagjai nem férhetnek hozzá a 
webhelyhez. Biztosítson ellenőrzött hozzáférést az FTP-oldalhoz, úgy hogy minden felhasználó SSL-
kódolással csatlakozzon. 

Az FTP webhelyhez kapcsolódó  látogatóknak érvényes felhasználói fiókkal kell rendelkezniük 
(marvel felhasználónév, marvel jelszó). Csak a tartományvezérlőről kapcsolódó felhasználók 
férhetnek hozzá a webhelyhez. 

Jelenítse meg a Viszlát üzenetet, amikor a felhasználó kilép. 

Hozzon létre megosztott könyvtárat snimci néven a domain controlleren, amely az FTP-oldal 
anyakönyvtára lesz. 

írja be az esemény naplófile-ba, ha a kiosztott terület 80% -át kihasználják, a későbbi analízis miatt; 
küldjön e-mail értesítést az adminisztrátornak, amikor a lefoglalt terület 90% -át kihasználják. 
Akadályozza meg a felhasználót abban, hogy több adatot rögzítsen, ha a rendelkezésre álló helyet 
kihasználta. 
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3 az melléklet 

Az újonnan telepített operációs rendszernek kettő egyforma partícióval kell rendelkeznie. Az admin 
jelszónak a következőnek kell lennie: TheRectangle. Az USB port használatát ne engedélyezze. 
Adjon hozzá egy Praougaonik nevű általános felhasználót, amelynek  jelszava Crveni. 

Változtassa meg az IP-kamera jelszavát a matura-ra. A kamera video jellemzőinek a következőknek 
kell lenniük: 640x480 pixel, másodpercenként 25 képkocka, kiváló felvételi minőség; definiáljon két 
mozgásérzékelési zónát.  

Az FTP oldalt a 1212 porton keresztül kell elérni. Az FTP webhelyre kapcsolódó látogatóknak 
érvényes felhasználói fiókkal kell rendelkezniük (marvel, felhasználónév, marvel, jelszó). Hozzon létre 
egy komercijala globális biztonsági csoportot, amely felhasználóknak nincs joguk hozzáférni az 
oldalhoz. Biztosítson ellenőrzött hozzáférést az FTP-oldalhoz, úgy hogy minden felhasználó SSL-
kódolással csatlakozzon. 

A tartományvezérlőről és az újonnan telepített számítógépről kapcsolódó felhasználók számára tilos a 
hozzáférés a webhelyhez. 

Mutassa az Üdvözöljük honlapunkon, amikor sikeresen hitelesíti a felhasználót. 

Hozzon létre megosztott könyvtárat crtezi néven a domain controlleren, amely az FTP-oldal 
anyakönyvtára lesz. 

Indítson egy meglévő script-et ami az ideiglenes datotékékat törli amikor a kiosztott terület 80% -át 
kihasználják; küldjön e-mail értesítést az adminisztrátornak, amikor a lefoglalt terület 90% -át 
kihasználják. Akadályozza meg a felhasználót abban, hogy több adatot rögzítsen, ha a rendelkezésre 
álló helyet kihasználta. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B8 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: DNS szerviz 

A középiskola az sss.local domain számítógépes hálózattal rendelkezik. 

A könyvtár és a tanári számítógépeinek statikusan hozzárendelt címük van. Amikor egy tanár 
megkísérel név szerint hozzáférni a könyvtár számítógépéhez az egyik tanáriban lévő számítógépről, 
egy üzenetet kap: 

 

habár probléma nélkül cím alapján eléri azt a számítógépet 

 

A redundancia és a munkahelyek újraelosztásának biztosítása érdekében az iskola vezetősége 
bővíteni akarja a meglévő számítógépes hálózatát egy új számítógép hozzáadásával, egy hozzáadott 
belső merevlemezzel, amelynek másodlagos DNS szerver funkciója lesz. A másodlagos DNS-szerver 
konfigurációjának részleteit a függelék tartalmazza. 
Bármely beavatkozás előtt az iskola vezetősége biztonsági másolatot kíván készíteni a DNS-szerver 
konfigurációjáról.A biztonsági mentést abba a direktóriumba kell helyezni, melynek tulajdonságai a 
mellékletben vannak leírva 
A mellékletek alapján a következőket kell tenni: 
 

• magyarázza meg a fennálló probléma okát és orvosolja azt  

• telepítsen egy további merevlemezt a számítógépére, 

• telepítse az operációs rendszert, 

• Konfiguráljon egy másodlagos DNS-szervert, 

• gondoskodjon az adatok archiválásáról 

• Írjon egy rövid útmutatót az adatok helyreállításáról. 

• Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_ispit-ARM \ VezetéknévNév 
\ B8 könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva. 
 

A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  
A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  
A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 
A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

Ügyfél operációs rendszer telepítésekor ossza fel az elsődleges lemezt két partícióra, az elsődleges 
partíció méretének a teljes lemezméret 20% -ának kell lennie. Az adminisztrátori jelszónak: Skola1 
kell lennie. Adjon hozzá egy általános számítógépes fiókot a profesor névvel és Skolica1 jelszóval. 

Az elsődleges a DNS szerverről a zóna transzfer minden adatváltozás alkalmával történik csak a 
másodlagos DNS szerverre, amely a feladat alapján van konfigurálva. A másodlagos DNS-
szervernek 10 percet kell várnia, mielőtt a főszervertől kéri a zóna helyreállítását. Csak a másodlagos 
DNS-szervert kell értesíteni, ha az elsődleges zónában kód változás történik. 

A DNS-szerver konfigurációjának biztonsági mentését a tartományvezérlő C partíciójának DNScopy 
megosztott könyvtárába kell helyezni. Ehhez a könyvtárhoz csak újonnan létrehozott felhasználó 
férhet hozzá rezerva felhasználónévvel és P@ss jelszóval. 

.  

 



 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

209 

 

2 sz melléklet: 

Ügyfél operációs rendszer telepítésekor ossza fel az elsődleges lemezt két egyenlő partícióra. Az 
adminisztrátori jelszónak: P@ssword kell lennie. Adjon hozzá egy általános számítógépes fiókot a 
osnovni névvel és lozinka jelszóval. 

Az elsődleges a DNS szerverről a zóna transzfer minden adatváltozás alkalmával történik csak az 
adott DNS zóna autoritatív szerverére. Ha az elsődleges szerverrel való kapcsolat megszűnik, a 
másodlagos DNS-szerver adatbázisából származó adatokat megbízhatatlannak kell tekinteni, ha több 
mint 12 óra telik el. Ha a kód megváltozik az elsődleges zónában, nem kell értesítést küldeni a 
kiszolgálóknak (szervereknek). 

A DNS-szerver konfigurációjának biztonsági mentését a tartományvezérlő D partíciójának 
rezervaDNS megosztott könyvtárába kell helyezni. Ehhez a könyvtárhoz csak újonnan létrehozott 
felhasználó férhet hozzá rezerva felhasználónévvel és P@ss jelszóval. 

 



 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

210 

 

3 sz melléklet: 

Ügyfél operációs rendszer telepítésekor ossza fel az elsődleges lemezt három partícióra, az 
elsődleges partíció méretének a teljes lemezméret 30% -ának kell lennie, a másik két partíció 
egyforma. Az adminisztrátori jelszónak: L12l2 kell lennie. Adjon hozzá egy általános számítógépes 
fiókot a korisnik1 névvel és Koristi1 jelszóval. 

Az elsődleges a DNS szerverről a zóna transzfer minden adatváltozás alkalmával történik minden 
DNS szerverre melyeknek hozzáférésük van a DNS zónához. Ha sikertelen zónatranszfer történt,  
másodlagos DNS-szervernek 5 percet kell várnia, mielőtt újra próbálja a zóna transzfert a primáris 
szerverről. Minden olyan szervert értesíteni kell, melyek autoritatívan a zónaadatoknak (NS beírás 
létezik) ha az elsődleges zónában kód változás történik. 

A DNS-szerver konfigurációjának biztonsági mentését a tartományvezérlő C partíciójának cuvaDNS 
megosztott könyvtárába kell helyezni. Ehhez a könyvtárhoz csak újonnan létrehozott felhasználó 
férhet hozzá rezerva felhasználónévvel és P@ss jelszóval. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B9 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: Linux operációs rendszer telepítése 
 

Egy kisvállalkozásnak ki kell terjesztenie a meglévő hálózatát egy új kiszolgáló számítógép 
hozzáadásával, amelyre a Linux operációs rendszer telepítésre kerül. A szervernek az ügyfeleknek 
DHCP szolgáltatást kell biztosítania. A hálózat egyik számítógépének működő DNS szervere van. 

A következőket kell tenni: 

⚫ Telepítse és konfigurálja a Linux operációs rendszert a szerveren 

⚫ Telepítse és konfigurálja a perifériákat 

⚫ Telepítse és konfigurálja a DHCP-szervert 

⚫ Archiválja a lényeges adatokat 

⚫ Magyarázza el a probléma okát az ügyfélszámítógépen és végezzen el hibaelhárítást  

⚫ írjon egy rövid útmutatót a telepített szolgáltatások állapotának ellenőrzéséhez 

⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_ispit-ARM \ VezetéknévNév \ 
B9 könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva. 

 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

 
A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  
 
A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

 
A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1: sz melléklet 

Az új számítógépre Linux operációs rendszert kell telepíteni. A számítógépnévnek office011 kell 
lennie, a biznis.local domain névnek. 
Az elsődleges és a másodlagos hálózati adapter címeit az 7. táblázat szerint kell beállítani. 

 Elsődleges hálózati adapter Másodlagos hálózati adapter 

Cím 15.100.100.10 192.168.100.10 

Default gateway 15.100.100.2 192.168.100.2 

DNS 15.100.100.1 192.168.100.1 

maszk 255.255.255.0 255.255.255.0 

Табела 7 

 

A telepítés során konfigurálni kell a RAID 1 tömböt és ügyelni kell arra, hogy egy lemezhiba esetén 
legyen egy tartaléklemez, amely automatikusan átveszi a sérült funkcióját.  

A lemezosztásos séma létrehozásakor csináljon 5 GB-os helyet az átmeneti adatoknak, és 3 
felhasználó számára 1 GB-os lemezterületet engedélyezzen. 

Engedélyezze a root fiókot a 19-M@tura! jelszóval! 

Készítsen felhasználókat a 8. táblázatban felsorolt karakterisztikákkal: 

Teljes név Marko Markovic Petra Petrovic 

Felhasználónév mmarko ppetra 

Jelszó !19-M@tura !19-M@tura 

Szoba 55 41 

Telefon 345234 345224 

Shell /bin/bash /bin/bash 

Табела 8 

Kapcsolja be a felhasználói mappa titkosítását a mmarko felhasználó számára. 

Engedélyezze mmarko felhasználót, hogy adminisztrációs feladatokat hajtson végre a kiszolgálón a 
gyökér identitás lekérdezése nélkül. Ezzel a fiókkal hajthatja végre az összes későbbi feladatot. 

Állítsa be a ppetra-fiókot, hogy 2019. szeptember 5-én lejárjon. Állítsa be a ppetra elsődleges 
felhasználói csoportját users-ra.  

Mindkét fiók számára állítsa be a jelszó érvényességét 30 napra. 

Hozzon létre mappát /kancelarija, és állítsa be a ppetra felhasználónak users csoportban. A users 
csoport tagjai minden joggal rendelkeznek a /kancelarija mappa és az abban található összes 
objektum felett. Más felhasználók nem férhetnek hozzá. 

Telepítsen egy DHCP-kiszolgálót, amely a másik hálózati adapteren fog futni. A DNS használatához 
használjon egy meglévő a 192.168.100.1 címen lévő szervert. Hozzon létre egy DHCP sávot a 
192.168.100.0/24 hálózatban, amely kiosztja a 192.168.100.50-192.168.100.100 címet. Használjon 
alapértelmezett időkorlátot a szerveren kiadott címekhez. Tartománynévnek használja a biznis.local-t. 

Ellenőrizze, hogy a DHCP-kiszolgáló megfelelő működését, csatlakoztatva az ügyfeleket a 
kiszolgálóhoz és ellenőrizve a kiadott címeket. 

Gondoskodjon arról, hogy az adott MAC-címmel rendelkező ügyfelek mindig a következő IP-címeket 
kapják: 
D9:47:8E:9C:16:02 - 192.168.100.101 
C0:B1:27:C4:52:72 - 192.168.100.102 
 
Az egyik Linux ügyfélgépnek problémái vannak a hálózathoz való csatlakozással, annak ellenére, 
hogy a kábel megfelelő. A hálózati beállítások átnézésével a következőket kaphatja: 
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Találja meg ennek a viselkedésnek az okát, és végezze el az ügyfélszámítógép hibaelhárítását. 

Telepítse a nyomtatási feladatkezelő rendszert (CUPS) a Linux kiszolgálóra, csatlakoztassa és 
konfigurálja a nyomtatót. 

Biztonsági másolat készítésen az összes lényeges DHCP-szerver konfigurációs fájlról. 

Írjon rövid felhasználói útmutatót a kiadott címek áttekintéséről, a DHCP-szerver indításáról és 
leállításáról, valamint a RAID tömbök állapotának ellenőrzéséről. 
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2 sz melléklet: 

Az új számítógépre Linux operációs rendszert kell telepíteni. A számítógépes névnek prodaja, domain 
név prodaja.lokal-nak kell lennie.  

Az elsődleges és a másodlagos hálózati adapter címeit a 9. táblázat szerint kell beállítani. 

 Elsődleges hálózati adapter Másodlagos hálózati adapter 

Cím 11.5.5.15 192.168.10.10 

Default gateway 11.5.5.2 192.168.10.2 

DNS 11.5.5.1 192.168.10.1 

maszk 255.255.255.128 255.255.255.128 

Табела 9 

A telepítés során konfigurálni kell a RAID 1 tömböt és ügyelni kell arra, hogy egy lemezhiba esetén 
legyen egy tartaléklemez, amely automatikusan átveszi a sérült funkcióját.  

A lemezosztásos séma létrehozásakor csináljon 3 GB-os helyet az átmeneti adatoknak, és 2 
felhasználó számára 2GB-os lemezterületet engedélyezzen. 

Engedélyezze a root fiókot a 19-M@tura! jelszóval! 

Készítsen felhasználókat a 10. táblázatban felsorolt karakterisztikákkal: 

Teljes név Mirka Mirkovic Panta Pantovic 

Felhasználónév mmirka ppanta 

Jelszó !19-M@tura !19-M@tura 

Szoba 14 11 

Telefon 345234 345224 

shell /bin/bash /bin/bash 

Табела 10 

Kapcsolja be a felhasználói mappa titkosítását a mmirka felhasználó számára. 

Engedélyezze mmirka felhasználót, hogy adminisztrációs feladatokat hajtson végre a kiszolgálón a 
gyökér identitás lekérdezése nélkül. Ezzel a fiókkal hajthatja végre az összes későbbi feladatot. 

Állítsa be a ppanta-fiókot, hogy 2019. október 10-én lejárjon. Állítsa be a ppanta elsődleges 
felhasználói csoportját users-ra.  

Mindkét fiók számára állítsa be a jelszó érvényességét 30 napra. 

Hozzon létre mappát /prodaja, és állítsa be a ppanta felhasználónak users csoportban. A users 
csoport tagjai minden joggal rendelkeznek a /prodaja mappa és az abban található összes objektum 
felett. Más felhasználók cas olvashassák. 

Telepítsen egy DHCP-kiszolgálót, amely a másik hálózati adapteren fog futni. A DNS használatához 
használjon egy meglévő a 192.168.10.1. címen lévő szervert. Hozzon létre egy DHCP sávot a 
192.168.10.0/25 hálózatban, amely kiosztja a 192.168.10.20 - 192.168.10.50. címet. Használjon 
alapértelmezett időkorlátot a szerveren kiadott címekhez. Tartománynévnek használja prodaja.local  

Ellenőrizze, hogy a DHCP-kiszolgáló megfelelő működését, csatlakoztatva az ügyfeleket a 
kiszolgálóhoz és ellenőrizve a kiadott címeket. 

Gondoskodjon arról, hogy az adott MAC-címmel rendelkező ügyfelek mindig a következő IP-címeket 
kapják: 
D9:47:8E:9C:16:02 - 192.168.10.51 
C0:B1:27:C4:52:72 - 192.168.10.52 
 
Az egyik Linux ügyfélgépnek problémái vannak a hálózathoz való csatlakozással, annak ellenére, 
hogy a kábel megfelelő. A hálózati beállítások átnézésével a következőket kaphatja: 
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Találja meg ennek a viselkedésnek az okát, és végezze el az ügyfélszámítógép hibaelhárítását. 

Telepítse a nyomtatási feladatkezelő rendszert (CUPS) a Linux kiszolgálóra, csatlakoztassa és 
konfigurálja a nyomtatót. 

Biztonsági másolat készítésen az összes lényeges DHCP-szerver konfigurációs fájlról. 

Írjon rövid felhasználói útmutatót a kiadott címek áttekintéséről, a DHCP-szerver indításáról és 
leállításáról, valamint a RAID tömbök állapotának ellenőrzéséről. 
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3 sz melléklet: 

 

На нов рачунар потребно је инсталирати Линукс оперативни систем. Име рачунара треба да 
буде plan11, доменско име planiranje.local .  

Адресе примарног и секундарног мрежног адаптера треба подесити као у табели 5. 

 Примарни мрежни адаптер Секундарни мрежни адаптер 

Адреса 12.20.20.20 192.168.150.10 

Дифолт гејтвеј 12.20.20.2 192.168.150.2 

DNS 12.20.20.1 192.168.150.1 

маска 255.255.255.192 255.255.255.192 

Табела 11 

 

Током инсталације потребно је конфигурисати  RAID 1 низ и обезбедити да у случају отказа 
једног диска постоји резервни диск који ће аутоматски преузети функцију поквареног.  

При прављењу шеме партиција за дискове  обезбедити простор за привремене податке 
величине 2GB и омогућити да 3 корисника могу имати дозвољени простор од 1GB на диску. 

Омогућити root налог постављањем лозинке 19-M@tura! .  

Направити корисникe са следећим карактеристикама: 

Пуно име Mara Marovic Laslo Kraus 

Корисничко име mmara klaslo 

Лозинка !19-M@tura !19-M@tura 

Соба 17 1 

Телефон 3245234 3485224 

Shell /bin/bash /bin/bash 

Табела 12 

  

Укључити енкрипцију корисничког фолдера за корисника klaslo. 

Кориснику klaslo омогућити да може да обавља административне задатке на серверу без 
преузимања идентитета root-a. Овај налог користити за обављање свих наредних задатака.  

За налог mmara подесити да истиче 30.октобра 2019. Примарну групу корисника mmara 
подесити на users. 

За оба налога подесити да трајање лозинке буде 30 дана. 

Направити фолдер /planovi и подесити да припада кориснику mmara и групи users. Чланови 
групе users имају сва права над фолдером /planovi. Остали корисници имају само право 
читања. 

Инсталирати DHCP сервер који ће радити на другом мрежном адаптеру. За DNS искористити 
постојећи сервер на адреси 192.168.150.1. Направити DHCP опсег у мрежи 192.168.150.0/26 
који ће делити 30 адреса. Користити подразумевана временска ограничења за издате адресе 
на серверу. За име домена у опсегу користити  planiranje.local. 

Исправност рада DHCP сервера верификовати повезивањем клијената на сервер и провером 
издатих адреса. 

Обезбедити да клијенти са наведеним MAC адресама  увек добијају следеће IP адресе. 

D9:47:8E:9C:16:02 - 192.168.150.61 
C0:B1:27:C4:52:72 - 192.168.150.62 
 
Једна Линукс клијентска машина има проблема са повезивањем на мрежу иако је кабл 
исправно повезан на мрежу на којој је и DHCP сервер. Листањем мрежних подешавања на 
лицу места добијате следеће: 
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Утврдити разлог оваквог понашања и отклонити квар на клијентском рачунару. 

Инсталирати на Линукс серверу систем за управљање пословима штампања(CUPS), повезати 
и конфигурисати штампач. 

Направити бекап свих конфигурационих датотека DHCP сервера које су од интереса. 

Написати кратко корисничко упутство за прегледање издатих адреса, покретање и 
заустављање DHCP сервера и проверу статуса RAID низова.  
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B10 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: Hálózati telepítési szolgáltatás beállítása 

 
Az iskolának van egy szerver számítógépe, amelyre a Windows Server van telepítve, egy 
tartományvezérlő felemelve és DHCP szerver. Egyes ügyfelek panaszkodnak, hogy nem kapnak IP-
címeket a szerverről. 
Az iskola adományból tíz új számítógépet kapott, amelyekre ügyfél Windows operációs rendszert kell 
telepíteni. 
 
A következőket kell melléklet alapján tenni: 
 
⚫ Keresse meg az okot, és végezzen hibaelhárítást a meglévő szerver szolgáltatásokkal 

kapcsolatban 

⚫ Telepítse és konfigurálja a perifériákat 

⚫ Biztosítsa a hálózati telepítési szolgáltatás funkcionalitását 

⚫ Automatizálja az ügyfélgépek telepítésének és előtelepítésének folyamatát szkriptek 

létrehozásával 

⚫ Archiválja az adatokat 

⚫ Adjon meg utasítást a hálózati telepítési szolgáltatás használatához 

⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_ispit-ARM \ VezetéknévNév \ 
B10 könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva 
 

 
A feladat befejezésének becsült ideje 150 perc.  

 
A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  
 
A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

 
A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 
A server1 számítógépen, amelyen Windows szerver operációs rendszer alatt működik, felemelték a 
domain controllert skola.local domainhez. Ugyanazon a kiszolgálón van egy DHCP-kiszolgáló, amely 
a LAN1 192.168.1.1 - 192.168.1.10 tartományból ad ki címeket. A domain hálózatban meglévő 
számítógépek címsémáját az 1. táblázat tartalmazza. 

Számítógép név Cím Leírás 

server1.skola.local 192.168.1.1/27 Szerver, tartományvezérlő, 
DHCP szerver 

DESK01.skola.local DHCP kliens 

DESK02.skola.local DHCP kliens 
DESK03.skola.local DHCP kliens 
DESK04.skola.local DHCP kliens 
DESK05.skola.local DHCP kliens 
DESK06.skola.local DHCP kliens 
DESK07.skola.local DHCP kliens 
DESK08.skola.local DHCP kliens 
DESK09.skola.local DHCP kliens 
DESK10.skola.local DHCP kliens 
FTP.skola.local 192.168.1.10/27 Szerver tag 

Az összes ügyfélszámítógép az LAB55 szervezeti egységben található (OU = LAB55, DC = skola, DC 
= local), és tagjai a skola.local domainnek, a címeket pedig a DHCP használatával kell megkapniuk.  
Az ügyfelek panaszkodnak, hogy egyes számítógépek nem kapnak IP-címeket. 
A DHCP-konzol megnyitása az server1. kiszolgálón a következő helyzetet mutatja 

 
 

 
Oldja meg a szerver működésével kapcsolatos problémát és biztosítsa annak funkcionalitását az 
ügyfelek számának növekedésével összhangban.  
A meglévő szervert 3 új merevlemezzel kell felszerelni. Két lemezen egy RAID1 karakterláncot kell 
létrehozni, amelyet backup (f :) néven nevezünk el, és adat archiválási célokra kell használnunk. 
Nevezze a harmadik lemezt wdr (i :) nek, és használja tárolóként a hálózati telepítési szolgáltatáshoz. 
Telepítse és konfigurálja a hálózati telepítési szolgáltatást a server1.skola.local -on. Készítsen és 
csatoljon szkripteket, amelyek biztosítják, hogy az ügyfélgépek teljesen automatikusan telepítve 
legyenek, felhasználói beavatkozás nélkül. Győződjön meg arról, hogy a telepített számítógép lemeze 
két partícióval rendelkezik, egy 200 MB-os rendszerpartícióval és egy Windows partícióval, amely a 
fennmaradó lemezterületet foglalja el. Mindkét partíciónak NTFS-nek kell lennie. A szkript elvégzi az 
ügyfélszámítógép telepítésének utáni konfigurálását is úgy, hogy biztonságosan bekerüljön a 
meglévő domainbe (tartományba), bekerüljön a többi számítógépet tartalmazó szervezeti egységbe, 
és létrehozzon egy loc_admin helyi adminisztrátori fiókot választható erős jelszóval. Az újonnan 
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telepített számítógépek neveinek meg kell felelniük a domain hálózat meglévő ügyfél-elnevezési 
sémájának. Az LAB55 szervezeti egység összes felhasználója számára vegye fel az újonnan 
telepített számítógépeket a bejelentkezéshez engedélyezett számítógépek listájába, és állítsa be a 
bejelentkezési tilalmat hétköznap 7-14. 
Adjon heti biztonsági másolatot a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Használjon f: -et a 
mentés helyként. A server1.skola.local tartományvezérlőhöz csatlakoztassa, telepítse és konfigurálja 
a nyomtatót. Készítsen egy rövid írásbeli felhasználói útmutatót a hálózati telepítési szolgáltatás 
használatához, és mutassa be a felhasználóknak a szolgáltatás használatát az utasításoknak 
megfelelően.  
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2 sz melléklet: 
A server1 számítógépen, amelyen Windows szerver operációs rendszer alatt működik, felemelték a 
domain controllert skola.local domainhez. Ugyanazon a kiszolgálón van egy DHCP-kiszolgáló, amely 
a LAN1 192.168.1.2 - 192.168.1.253 tartományból ad ki címeket. A domain hálózatban meglévő 
számítógépek címsémáját az 13. táblázat tartalmazza. 
 
 

Számítógép név Cím Leírás 

server1.skola.local 192.168.1.1/26 Szerver, tartományvezérlő, 
DHCP szerver 

DESK01.skola.local DHCP kliens 

DESK02.skola.local DHCP kliens 
DESK03.skola.local DHCP kliens 
DESK04.skola.local DHCP kliens 
DESK05.skola.local DHCP kliens 
DESK06.skola.local DHCP kliens 
DESK07.skola.local DHCP kliens 
DESK08.skola.local DHCP kliens 
DESK09.skola.local 192.168.1.2/26 Szerver tag 
it.skola.local 192.168.1.3/26 Szerver tag 
FTP.skola.local 192.168.1.10/26 Szerver tag 
Табела 13 

Az összes ügyfélszámítógép az LAB40 szervezeti egységben található 
(OU=LAB40,OU=IIsprat,DC=skola,DC=local), és tagjai a skola.local domainnek, a címeket pedig a 
DHCP használatával kell megkapniuk.  
Az ügyfelek panaszkodnak, hogy nem tudnak kapcsolódni a server1 szerverhez. Amikor megvizsgálta 
az ügyfél IP-beállításokat, észrevette, hogy minden ügyfél címe a 169.254.0.0/16  hálózatból 
származik. 
A DHCP-konzol megnyitása az server1. kiszolgálón a következő helyzetet mutatja: 

 
Oldja meg a szerver működésével kapcsolatos problémát és biztosítsa annak funkcionalitását az 
ügyfelek számának növekedésével összhangban.  
A meglévő szervert 4 új merevlemezzel kell felszerelni. Három lemezen RAID5 karakterláncot kell 
létrehozni, amelyet raid5 (f :) néven nevezünk el, és adat archiválási célokra kell használnunk. 
Nevezze a negyedik lemezt wdr (i :) nek, és használja tárolóként a hálózati telepítési szolgáltatáshoz. 
 
Telepítse és konfigurálja a hálózati telepítési szolgáltatást a server1.skola.local -on. Készítsen és 
csatoljon szkripteket, amelyek biztosítják, hogy az ügyfélgépek teljesen automatikusan telepítve 
legyenek, felhasználói beavatkozás nélkül. Győződjön meg arról, hogy a telepített számítógép lemeze 
két partícióval rendelkezik, egy 200 MB-os rendszerpartícióval és egy Windows partícióval, amely 
20GB. Mindkét partíciónak NTFS-nek kell lennie. A szkript elvégzi az ügyfélszámítógép telepítésének 
utáni konfigurálását is úgy, hogy biztonságosan bekerüljön a meglévő domainbe (tartományba), 
bekerüljön a többi számítógépet tartalmazó szervezeti egységbe, és létrehozzon egy lokadm helyi 
adminisztrátori fiókot választható erős jelszóval. Az újonnan telepített számítógépek neveinek meg 
kell felelniük a domain hálózat meglévő ügyfél-elnevezési sémájának. Az LAB40 szervezeti egység 
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összes felhasználója számára vegye fel az újonnan telepített számítógépeket a bejelentkezéshez 
engedélyezett számítógépek listájába, és állítsa be a bejelentkezési tilalmat úgy, hogy 
munkanapokon 9 től 20 óráig és szombaton 9 től 13 óráig lehessen bejelentkezni. 
Adjon heti biztonsági másolatot a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Használjon f: -et a 
mentés helyként.  
A server1.skola.local tartományvezérlőhöz csatlakoztassa, telepítse és konfigurálja a nyomtatót. 
Készítsen egy rövid írásbeli felhasználói útmutatót a hálózati telepítési szolgáltatás használatához, és 
mutassa be a felhasználóknak a szolgáltatás használatát az utasításoknak megfelelően.  
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3 sz melléklet: 
A server1 számítógépen, amelyen Windows szerver operációs rendszer alatt működik, felemelték a 
domain controllert skola.local domainhez. Ugyanazon a kiszolgálón van egy DHCP-kiszolgáló, amely 
a LAN1 192.168.1.2 - 192.168.1.253 tartományból ad ki címeket. A domain hálózatban meglévő 
számítógépek címsémáját az 13. táblázat tartalmazza. 
 
 

Számítógép név Cím Leírás 

server1.skola.local 192.168.1.1/27 Сервер, домен контролер, 
DHCP сервер 

DESK01.skola.local DHCP клијент 

DESK02.skola.local DHCP клијент 

DESK03.skola.local DHCP клијент 

DESK04.skola.local DHCP клијент 

DESK05.skola.local DHCP клијент 

DESK06.skola.local DHCP клијент 

DESK07.skola.local DHCP клијент 

DESK08.skola.local DHCP клијент 

otpornik.skola.local 192.168.1.8/26 Сервер члан 

moodle.skola.local 192.168.1.9/26 Сервер члан 

FTP.skola.local 192.168.1.10/26 Сервер члан 

Табела 14 

Az összes ügyfélszámítógép az LAB10 szervezeti egységben található 
(OU=LAB10,OU=Isprat,DC=skola,DC=local), és tagjai a skola.local domainnek, a címeket pedig a 
DHCP használatával kell megkapniuk.  
Az ügyfelek panaszkodnak, hogy nem tudnak kapcsolódni a server1 szerverhez. Amikor megvizsgálta 
az ügyfél IP-beállításokat, észrevette, hogy minden ügyfél címe a 169.254.0.0/16  hálózatból 
származik. 
A DHCP-konzol megnyitása az server1. kiszolgálón a következő helyzetet mutatja: 
 
 

 
Oldja meg a szerver működésével kapcsolatos problémát és biztosítsa annak funkcionalitását az 
ügyfelek számának növekedésével összhangban.  
Vizsgálja meg az adott címzési sémát, ha úgy találja, hogy ez nem a helyes gyakorlat. 
 
A meglévő szervert 3 új merevlemezzel kell felszerelni. Három lemezen RAID1 karakterláncot kell 
létrehozni, amelyet raid1 (f :) néven nevezünk el, és adat archiválási célokra kell használnunk. 
Nevezze a negyedik lemezt wdr (i :) nek, és használja tárolóként a hálózati telepítési szolgáltatáshoz. 
 
Telepítse és konfigurálja a hálózati telepítési szolgáltatást a server1.skola.local -on. Készítsen és 
csatoljon szkripteket, amelyek biztosítják, hogy az ügyfélgépek teljesen automatikusan telepítve 
legyenek, felhasználói beavatkozás nélkül. Győződjön meg arról, hogy a telepített számítógép lemeze 
két partícióval rendelkezik, egy 200 MB-os rendszerpartícióval és egy Windows partícióval, amely a 
fennmaradt tárhelyet használja. Mindkét partíciónak NTFS-nek kell lennie. A szkript elvégzi az 
ügyfélszámítógép telepítésének utáni konfigurálását is úgy, hogy biztonságosan bekerüljön a 
meglévő domainbe (tartományba), bekerüljön a LAB10 szervezeti egységbe, és létrehozzon egy 
adm_lok helyi adminisztrátori fiókot választható erős jelszóval. Az újonnan telepített számítógépek 
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neveinek meg kell felelniük a domain hálózat meglévő ügyfél-elnevezési sémájának. Az LAB10 
szervezeti egység összes felhasználója számára vegye fel az újonnan telepített számítógépeket a 
bejelentkezéshez engedélyezett számítógépek listájába, és állítsa be a bejelentkezési tilalmat úgy, 
hogy munkanapokon 7 től 15 óráig és szombaton 9 től 13 óráig lehessen bejelentkezni. 
 
Adjon heti biztonsági másolatot a rendszer állapotáról a tartományvezérlőn. Használjon f: -et a 
mentés helyként.  
 
A server1.skola.local tartományvezérlőhöz csatlakoztassa, telepítse és konfigurálja a nyomtatót. 
 
Készítsen egy rövid írásbeli felhasználói útmutatót a hálózati telepítési szolgáltatás használatához, és 
mutassa be a felhasználóknak a szolgáltatás használatát az utasításoknak megfelelően. 
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MUNKAFELADAT KÓDJA: АRМ – B11 

MUNKAFELADAT ELNEVEZÉSE: Webszerver telepítése és konfigurálása 
 
A Helyi Hálózatot ki kell bővíteni egy új számítógépre, amelyen nincs telepítve operációs rendszer. A 
számítógépnek meg kell adnia az összes szükséges feltételt a webalkalmazás futtatásához. 

Az adatok archiválásának céljából a meglévő kiszolgálót további lemezekkel kell kibővíteni, külön 
lemezt kell létrehozni az adatok archiválására a webszerverről. 

A következőket kell melléklet alapján tenni: 
 
⚫ Telepítse és konfigurálja az operációs rendszert az új számítógépre 

⚫ Biztosítsa a domain hálózati funkciókat 

⚫ Telepítse és konfigurálja a webszervert és az adatbázis-szervert 

⚫ Biztosítsa a webes alkalmazások funkcionalitását és a helyi hálózaton a láthatóságát 

⚫ Telepítse és konfigurálja a perifériát 

⚫ Készítsen útmutatót a domain felhasználók számára az adatbázis biztonsági mentéséről az 

adatbázis-kezelő eszköz segítségével 

⚫ Mentse el a létrehozott fájlokat az asztalra (desktpo), a Maturski_ispit-ARM \ VezetéknévNév \ 
B11 könyvtárba, ahol a hallgató neve van megadva 

 

A feladat befejezésének becsült ideje 120 perc.  

 
A maximális idő eltelte után a feladatot megszakítják, és az elvégzett munkát pontozzák.  
 
A feladat elvégzéséhez szükséges időn belül a hallgató feladhatja a további munkát, az eddig 
elvégzett munka pontozásával. 

 
A B munkafeladat értékeléséhez ezen kézikönyv 3. számú mellékletében található űrlapot 
alkalmazzák. 
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1 sz melléklet: 

A hálózaton található a server1.skola.local számítógép (IP-cím: 192.168.1.1/26), amely az 
school.local tartomány tartományvezérlője, és amelyre egy DNS-kiszolgáló van telepítve és 
konfigurálva. Ezt a számítógépet ki kell bővíteni egy további lemezzel, amelyet elérhetővé kell tenni a 
hálózaton. Rögzítse a lemez megosztott nevét a mellékelt dokumentáció szerint. 

A helyi számítógépes hálózat kibővítése céljából operációs rendszer nélküli számítógépet vásároltak. 
Telepítenie kell a Windows Server-t a számítógépére. A számítógépnévnek server2-nek kell lennie, 
állítsa a számítógép címét 192.168.1.10/26-ra, és csatlakoztassa azt az skola.local domainhez. 
Telepítenie kell egy Apache webszervert, adatbázis-kiszolgálót (MySQL vagy MariaDB), PHP-t, és 
futtatnia kell a Word Press webhelyet a számítógépen. Az adatbázis-szerverhez való hozzáférést 
erős jelszóval kell védeni. A phpMyAdmin vagy a mysql konzol használatával hozzon létre új 
felhasználót és új adatbázist. A felhasználónak meg kell adni az összes szükséges globális jogot a 
létrehozott adatbázis felett, hogy használhassák a WordPress telepítéséhez. A WordPress webhely 
neve Skolica Linux-a za decu. 

A web szerveren hozzon létre virtuális hostot a következő lokáción  
${INSTALL_DIR}/www/sajt1 amelyre a felhasználók a következő linken keresztül csatlakozhatnak 
www.skola.local .  
Miután megállapította, hogy a webhely működik, engedélyeznie kell a helyi hálózati felhasználók 
számára, hogy megtekinthessék azt a www.skola.local oldalon. 

Az egyik helyi hálózat felhasználója 
panaszkodik, hogy nem tudja 
megnyitni a webhelyet, annak 
ellenére, hogy sikeresen pingeli a 
192.168.1.10/26 címet.. Ugyanaz a 
felhasználó panaszolja, hogy nem tud 
megnyitni más webhelyeket sem. 
Más felhasználóknak nincs ilyen 
problémájuk. A felhasznál IP-
beállításait a 4. ábra mutatja. 

Oldja meg a problémát. 

 

 

Слика 4 

Készítsen biztonsági másolatot a webalkalmazás könyvtáráról, és mentse a server1 osztott helyre. 

A tartományvezérlő csatlakoztatásához telepítse és konfigurálja a szkenert. 

Készítsen biztonsági másolatot a webes alkalmazás által használt teljes adatbázisról, írjon egy rövid 
útmutatót az adatbázis biztonsági másolatának készítéséről, és mutassa be a felhasználóknak az 
írásbeli utasítás alapján történő biztonsági másolat készítésének menetét. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.skola.local/
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2 sz melléklet: 

A hálózaton található a server1.biznis.local számítógép (IP-cím: 192.168.1.33/27), amely az 
biznis.local tartomány tartományvezérlője, és amelyre egy DNS-kiszolgáló van telepítve és 
konfigurálva. Ezt a számítógépet ki kell bővíteni egy további lemezzel, amelyet elérhetővé kell tenni a 
hálózaton. Rögzítse a lemez megosztott nevét a mellékelt dokumentáció szerint. 

A helyi számítógépes hálózat kibővítése céljából operációs rendszer nélküli számítógépet vásároltak. 
Telepítenie kell a Windows Server-t a számítógépére. A számítógépnévnek server2-nek kell lennie, 
állítsa a számítógép címét 192.168.1.40/27-re, és csatlakoztassa azt a biznis.local domainhez. 
Telepítenie kell egy Apache webszervert, adatbázis-kiszolgálót (MySQL vagy MariaDB), PHP-t, és 
futtatnia kell a Word Press webhelyet a számítógépen. Az adatbázis-szerverhez való hozzáférést 
erős jelszóval kell védeni. A phpMyAdmin vagy a mysql konzol használatával hozzon létre új 
felhasználót és új adatbázist. A felhasználónak meg kell adni az összes szükséges globális jogot a 
létrehozott adatbázis felett, hogy használhassák a Joomla telepítéséhez. A Joomla webhely neve 
Poslovni izazov. 

A web szerveren hozzon létre virtuális hostot a következő lokáción  
${INSTALL_DIR}/www/sajt2 amelyre a felhasználók a következő linken keresztül csatlakozhatnak 
www.biznis.local .  
Miután megállapította, hogy a webhely működik, engedélyeznie kell a helyi hálózati felhasználók 
számára, hogy megtekinthessék azt a www.biznis.local oldalon. 

Az egyik helyi hálózat felhasználója 
panaszkodik, hogy nem tudja megnyitni a 
webhelyet.  Ugyanaz a felhasználó 
panaszolja, hogy nem tud megnyitni más 
webhelyeket sem. A felhasználó sikeresen 
pingeli a 192.168.1.10/26 címet. Más 
felhasználóknak nincs ilyen problémájuk. 

A felhasznál IP-beállításait az 5. ábra 
mutatja. 

 Oldja meg a problémát. 

 

 

  

Слика 5 

 

Készítsen biztonsági másolatot a webalkalmazás könyvtáráról, és mentse a server1 osztott helyre. 

A tartományvezérlő csatlakoztatásához telepítse és konfigurálja a szkenert. 

Készítsen biztonsági másolatot a webes alkalmazás által használt teljes adatbázisról, írjon egy rövid 
útmutatót az adatbázis biztonsági másolatának készítéséről, és mutassa be a felhasználóknak az 
írásbeli utasítás alapján történő biztonsági másolat készítésének menetét. 
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3 sz melléklet: 

A hálózaton található a server1.trade.local számítógép (IP-cím: 192.168.1.17/28), amely az 
trade.local tartomány tartományvezérlője, és amelyre egy DNS-kiszolgáló van telepítve és 
konfigurálva. Ezt a számítógépet ki kell bővíteni egy további lemezzel, amelyet elérhetővé kell tenni a 
hálózaton. Rögzítse a lemez megosztott nevét a mellékelt dokumentáció szerint. 

A helyi számítógépes hálózat kibővítése céljából operációs rendszer nélküli számítógépet vásároltak. 
Telepítenie kell a Windows Server-t a számítógépére. A számítógépnévnek server2-nek kell lennie, 
állítsa a számítógép címét 192.168.1.20/28-ra, és csatlakoztassa azt a trade.local domainhez. 
Telepítenie kell egy Apache webszervert, adatbázis-kiszolgálót (MySQL vagy MariaDB), PHP-t, és 
futtatnia kell a Word Press webhelyet a számítógépen. Az adatbázis-szerverhez való hozzáférést 
erős jelszóval kell védeni. A phpMyAdmin vagy a mysql konzol használatával hozzon létre új 
felhasználót és új adatbázist. A felhasználónak meg kell adni az összes szükséges globális jogot a 
létrehozott adatbázis felett, hogy használhassák a Joomla telepítéséhez. A Joomla webhely neve 
Trgovina iz fotelje. 

A web szerveren hozzon létre virtuális hostot a következő lokáción  
${INSTALL_DIR}/www/sajt3 amelyre a felhasználók a következő linken keresztül csatlakozhatnak 
www.trade.local . 
Miután megállapította, hogy a webhely működik, engedélyeznie kell a helyi hálózati felhasználók 
számára, hogy megtekinthessék azt a www.trade.local oldalon. 

Az egyik helyi hálózat felhasználója 
panaszkodik, hogy nem tudja megnyitni a 
webhelyet.  Ugyanaz a felhasználó 
panaszolja, hogy nem tud megnyitni más 
webhelyeket sem. A helyi hálózaton egyetlen 
számítógépet sem pingelhet a 
számítógépéről. Más felhasználóknak nincs 
ilyen problémájuk. Oldja meg a problémát. 

A felhasznál IP-beállításait az 6. ábra 
mutatja. 

. 

 

 

Слика 6 

 

Készítsen biztonsági másolatot a webalkalmazás könyvtáráról, és mentse a server1 osztott helyre. 

A tartományvezérlő csatlakoztatásához telepítse és konfigurálja a szkenert. 

Készítsen biztonsági másolatot a webes alkalmazás által használt teljes adatbázisról, írjon egy rövid 
útmutatót az adatbázis biztonsági másolatának készítéséről, és mutassa be a felhasználóknak az 
írásbeli utasítás alapján történő biztonsági másolat készítésének menetét. 
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A - MUNKAFELADAT OSZTÁLYOZÁSI ŰRLAP 

Munkafeladat kódja  

Szám - munkamegrendelési kód  

A munkafeladat neve  

Az iskola neve  

Székhely  

Oktatási profil  

A jelölt neve  

A mentor neve  

  

A MUNKAFELADAT MINDEN ASPEKTUSÁNAK ÖSSZ PONTSZÁMA: 
Pontok 

összesen 

Aspektus 1.1 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

 
Pont          

 

A vizsgabizottság tagja: 

 

Hely és dátum: 

KOMMENTÁROK: 
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Minden mutatóra keretezze be a megfelelő számú pontot 

1. Passzív hálózati berendezések telepítése 

1.1. Passzív hálózati berendezések beszerelése a műszaki előírások szerint 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 11 ) HELYES HELYTELEN 

Kiválasztott kábelek 2 0 

Kábelek beszerelve és megjelölve 3 0 

Kiválasztott kábelcsatornák 2 0 

Kábelcsatornák telepítve 2 0 

Telepített kapcsolótábla és telekommunikációs szekrény 2 0 

 

1.2. Csatlakozó és összekötő kábelek az aljzatokon és a paneleken 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 13 ) HELYES HELYTELEN 

Rögzített kábel a panelhez 4 0 

Kiválasztott és szerelt aljzat 5 0 

Csatlakoztatott kábel az aljzathoz 4 0 

 

1.3. Felszerelt vonal tesztelése 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 9 ) HELYES HELYTELEN 

Kalibrált eszköz 1 0 

Csatlakoztatta az eszközt a vizsgált vonalhoz 4 0 

Tesztelték a vonal funkcionalitását 4 0 

 

2. Az aktív hálózati berendezés beállítása 

2.1. Az aktív hálózati berendezések felszerelése és csatlakoztatása 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 5 ) HELYES HELYTELEN 

Kiválasztott aktív hálózati berendezés a műszaki dokumentáció 

szerint 
2 0 

Aktív hálózati berendezés a műszaki dokumentáció szerint 

telepítve 
2 0 

Csatlakoztatott aktív hálózati berendezés 1 0 

 

2.2. Aktív hálózati eszközök konfigurálása 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 20 ) HELYES HELYTELEN 

A firmware frissítése megvolt (upgrade firmware) 1 0 

Konfigurált Switch/router alapparaméterek 8 0 

Konfigurált Switch/router speciális paraméterek 8 0 

A modem konfigurálva van 1 0 

Konfigurált hozzáférési pont (access point) 2 0 

 

2.3 Az aktív hálózati eszközök működésének tesztelése 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 9 ) HELYES HELYTELEN 

Az eszköz hozzáférése tesztelt 2 0 

Biznyítottan látható a készülék a hálózaton   2 0 

A szolgáltatás működése ellenőrizve 3 0 

Mentett / visszaállított konfiguráció 2 0 
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3. Adminisztrációs feladatok 

3.1. Műszaki projekt részeinek készítése 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 20 ) HELYES HELYTELEN 

Koncentráció leírás létrehozva 4 0 

Készítette a passzív komponensek leírását 4 0 

Készítette az aktív komponensek leírását 4 0 

Csatlakozási leírás létrehozva 4 0 

Elkészített előszámla 4 0 

 

3.2. Jelentések készítése a végrehajtott beavatkozásokról 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 8 ) HELYES HELYTELEN 

A hibaleírás alapján kidolgozott mérési protokoll 2 0 

A mérési eredmények rendezve vannak 2 0 

Jelentést készített a hálózat és az eszközök változásairól 4 0 

 

3.3 A dokumentáció őrzése és archiválása 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 5 ) HELYES HELYTELEN 

Az archiválási űrlap formája elkészült 2 0 

Az adatbevitel az űrlapon befejeződött 2 0 

A megfelelő helyre archiválva 1 0 
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B - MUNKAFELADAT OSZTÁLYOZÁSI ŰRLAP 

Munkafeladat kódja  

Szám - munkamegrendelési kód  

A munkafeladat neve  

Az iskola neve  

Székhely  

Oktatási profil  

A jelölt neve  

A mentor neve  

 

A MUNKAFELADAT MINDEN ASPEKTUSÁNAK ÖSSZ PONTSZÁMA: 
Pontok 

összesen 

Aspektus 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 3.1 

 
Pont           

 

A vizsgabizottság tagja: 

 

Hely és dátum: 

KOMMENTÁROK: 
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Minden mutatóra keretezze be a megfelelő számú pontot 

 

1. Számítógépes berendezések hálózatba szervezése 

1.1. Az operációs rendszer telepítése a kiszolgálóra (szerver) / munkaállomásra 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 13) HELYES HELYTELEN 

A telepítés előtti eljárások befejeződtek 3 0 

Az operációs rendszer telepítése befejeződött 4 0 

A telepítés utáni eljárások befejeződtek 4 0 

Tesztelte az operációs rendszer telepítésének helyességét 2 0 

 

1.2. Munkaállomás / szerver konfigurálása és tesztelése hálózati munkához 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 10) HELYES HELYTELEN 

Beállítottak a hálózati paraméterek 4 0 

Csatlakoztatott szerver / munkaállomás a hálózathoz 2 0 

Kiválasztott eszköz (ök) és / vagy parancs (ok) a munkaállomás 

/ szerver hálózati teszteléséhez 
2 0 

Tesztelték a szerver / munkaállomás-hálózat működését 2 0 

 

1.3. További szoftver telepítése és szolgáltatások beállítása a szerveren / munkaállomáson 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 13) HELYES HELYTELEN 

Kiválasztott telepítőszoftver / szolgáltatás 1 0 

A szoftver / szolgáltatás telepítése befejeződött 5 0 

A telepített szoftver / szolgáltatás beállítása elvégezve 5 0 

Ellenőrizte a telepített szoftver / szolgáltatás működését 2 0 

 

1.4. Perifériák csatlakoztatása munkaállomáshoz / szerverhez 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 11) HELYES HELYTELEN 

Perifériás eszköz kiválasztva 2 0 

Perifériás eszköz csatlakoztatva és telepítve 3 0 

Perifériás eszköz konfigurálva 3 0 

A perifériás eszköz működése ellenőrizve 3 0 

 

2. Számítógépes hálózatok felügyelete és karbantartása 

2.1. Domain szerkezet létrehozása és kezelése 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 9) HELYES HELYTELEN 

A meglévő struktúra elemzése 2 0 

Elemezték a domain szerkezet változásának követelményeit 2 0 

Domain hálózat létrehozva 5 0 

 

2.2 Objektumok létrehozása és kezelése (domain struktúrák) 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 10 ) HELYES HELYTELEN 

Elemezte a domain hálózat objektumainak szerkezetére és 

számára vonatkozó követelményeket 
2 0 

Létrehozott objektumok egy domain hálózatban 3 0 

Domainhálózati objektumkezelés 3 0 

A domain hálózati objektumok funkcionalitása ellenőrizve 2 0 
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2.3 Adatok archiválása 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 9 ) HELYES HELYTELEN 

Archiválandó adatkészlet definiálva 2 0 

Meghatározott adat-archiválási módszer és terv 2 0 

Archivált adatok 3 0 

Ellenőrzött adatok konzisztenciája 2 0 

 

2.4 A hálózat figyelése és hibaelhárítás 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 10 ) HELYES HELYTELEN 

Felismert hálózati problémák 2 0 

A hálózati működés során észlelt probléma / hiba felismerve 4 0 

Javítva a hálózati működés során jelentkező problémát / hibát 4 0 

 

2.5 Adatbiztonság 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 9 ) HELYES HELYTELEN 

A biztonsági paraméterekre vonatkozó követelmények 

ellenőrizve 
2 0 

A biztonsági paraméterek beállítva 5 0 

A beállított paraméterek következményei ellenőrizve 2 0 

 

3. Kommunikáció a környezettel 

3.1 Kommunikáció munkatársakkal és ügyfelekkel 

INDIKÁTOROK (makszimális pontszám 6) HELYES HELYTELEN 

Hálózati erőforrások használatának bemutatása 2 0 

Felhasználóbarát bemutató 2 0 

Technikai segítségnyújtás biztosítva 2 0 
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4 MELLÉKLET: Kiegészítő dokumentáció 
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1 dok melléklet 
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2 dok melléklet 

Опис активних компоненти: 

 

Switch neve: 

passwordok 

 

Еnable password: 

Enable secret: 

Konzol password: 

telnet password: 

Trunk portok  

VLAN konfigurálva Portok VLAN-on belül: 

 

VLAN konfigurálva  Portok VLAN-on belül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Router neve: 

passwordok 

 

Еnable password: 

Enable secret: 

Konzol password: 

telnet password: 

Interface neve 

 

 

IP cím 

Interface neve 

 

 

IP cím 

Interface neve 

 

 

IP cím 

protokollok 

 

 

 

 



 

Oktatás és Nevelésfejlesztési Intézet  

Szakképzési és Felnőttképzési Központ 

243 

 

3 dok melléklet 

     

  eszköz / alkatrész 
felszerelés – alkatrász 

egységár mennyiség össz ár 

1   2 4 8 

2       0 

3       0 

4       0 

5       0 

6       0 

7       0 

8       0 

        8 
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4 dok melléklet 

 
MU NKA MEGBíZÁS SZ.  
 

A kiadás dátuma  

kiadó 

személy 

 

végrehajtó 

személy 

 

munkavégzés 
helye: 

 

Intervenció 
fajtája 

szervíz reklamáció  telepítás konfiguráció 
hálózatba 

kötés 
képzés 

egyéb: 

Kezdés dátum / idő: 
 
 

Befejezési dátum / idő: 

A talált helyzet leírása 
  
 
 
 
 
 
 
Hiba / probléma meghatározási protokoll: 
 
 
 
 
 
 
Munka leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogyasztott anyag (anyaglista / dokumentum hivatkozás): 
1. 
2. 
3. 
 
Стање после интервенције: 
 
 
 
 
A végrehajtó személy aláírása 

 

 


