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6. Gyakorlat: Alkalmazás szerver szerepkör: SharePoint Foundation 2010 (SPF2010) 

 

6.1. A szükséges programok letöltése és új merevlemez csatolása az SRV01-es szerverhez 

6.2. Az SPF2010 szoftver előfeltételek telepítése az SRV01-es szerverre 

6.3. Az SPF2010 telepítése 

6.4. A team.miskolc.hu A record bejegyzése a DNS-be 

6.5. A team site elérésének tesztelése, új megbeszélés indítása, dokumentum feltöltése 

 

6.1. A szükséges programok letöltése és új merevlemez csatolása az SRV01-es szerverhez 

6.1.1. Töltsük le a az alábbi linkről a szükséges programokat tartalmazó virtuális merevlemez fájlt: 

http://www.uni-miskolc.hu/~qgiimisi/w2k8/programs.vhd 

6.1.2. Ha még nem fut a DC01 és az SRV01, akkor indítsuk el őket: 

Válasszuk ki a Hyper-V Manager-ben a DC01 virtuális gépet -> jobb gomb -> Start 

Válasszuk ki a Hyper-V Manager-ben a DC01 virtuális gépet -> jobb gomb -> Connect 

Válasszuk ki a Hyper-V Manager-ben az SRV01 virtuális gépet -> jobb gomb -> Start 

Válasszuk ki a Hyper-V Manager-ben az SRV01 virtuális gépet -> jobb gomb -> Connect 

6.1.3. Csatoljuk a letöltött merevlemezt az SRV01 szerverhez: 

Válasszuk ki a Hyper-V Manager-ben az SRV01 virtuális gépet -> jobb gomb -> Settings 

6.1.4. Hardware -> SCSI Controller -> Hard Drive -> Add -> Browse… -> keressük ki a letöltött virtuális 

merevlemez fájlt -> Open -> Ok 

6.1.5. Jelentkezzünk be az SRV01 –es szerverre: 

user: miskolc\administrator 

password: Password1 

6.1.6. Start -> Administrative Tools -> Server Manager -> Storage -> Disk Management 

6.1.7. Kattintsunk a ’Disk 1’ –re (ahol az Offline feliratot látjuk) -> jobb gomb -> Online 

 

6.2. Az SPF2010 szoftver előfeltételek telepítése az SRV01-es szerverre 

Start -> Command Prompt -> navigáljunk el a telepítő fájlokhoz: 
e: 
cd e:\SPF2010 

6.2.1. Hogy offline módban tudjuk telepíteni a számtalan szoftver előfeltételét a SharePoint Foundation 

2010-nek szükségünk lesz a PrerequisiteInstaller.exe alkalmazásra, ehhez bontsuk ki a 

SharepointFoundation2010.exe –t az Install mappába a következő parancs segítségével: 
SharepointFoundation2010.exe /extract:e:\spf2010\install 

6.2.2. Start -> Control Panel -> Folder Options -> View fül -> vegyük ki a pipát a ’Hide extensions for known 

file types’ 

6.2.3. Ellenőrizzük az E:\SPF2010\PrerequisiteInstaller.Arguments.txt fájl tartalmát: 
/SQLNCli:"\\srv01\e$\SPF2010\sqlncli.msi" /ChartControl:"\\srv01\e$\SPF2010\MSChart.exe" 

/NETFX35SP1:"\\srv01\e$\SPF2010\dotnetfx35setup.exe" /IDFX:"\\srv01\e$\SPF2010\Windows6.0-KB974405-x64.msu" 

/Sync:"\\srv01\e$\SPF2010\Synchronization.msi" /FilterPack:"\\srv01\e$\SPF2010\FilterPackx64.exe" 

/ADOMD:"\\srv01\e$\SPF2010\SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi" 

/Speech:"\\srv01\e$\SPF2010\SpeechPlatformRuntime.msi" /SpeechLPK:"\\srv01\e$\SPF2010\MSSpeech_SR_en-

US_TELE.msi" /KB976462:"\\srv01\e$\SPF2010\Windows6.1-KB976462-v2-x64.msu"  

http://www.uni-miskolc.hu/~qgiimisi/w2k8/programs.vhd
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6.2.4. A fájl egyetlen sorból áll, a kapcsoló és az elérési út között nincs szóköz, csak az újabb kapcsolók 

előtt kell szóköznek lennie: /kapcsoló1:”elérési_útvonal1”˽ /kapcsoló2:”elérési_útvonal2” 

6.2.5. Másoljuk ennek a fájlnak a tartalmát a vágólapra és a parancssorba másoljuk majd be a  

jobb gomb -> Paste segítségével a következő lépésben. 

6.2.6. A parancssorból futtassuk a telepítő alkalmazást: 
cd e:\SPF2010\install 

PrerequisiteInstaller.exe /SQLNCli:"\\srv01\e$\SPF2010\sqlncli.msi" 

/ChartControl:"\\srv01\e$\SPF2010\MSChart.exe" 

/NETFX35SP1:"\\srv01\e$\SPF2010\dotnetfx35setup.exe" 

/IDFXR2:"\\srv01\e$\SPF2010\Windows6.0-KB974405-x64.msu" 

/Sync:"\\srv01\e$\SPF2010\Synchronization.msi" 

/FilterPack:"\\srv01\e$\SPF2010\FilterPackx64.exe" 

/ADOMD:"\\srv01\e$\SPF2010\SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi" 

/Speech:"\\srv01\e$\SPF2010\SpeechPlatformRuntime.msi" 

/SpeechLPK:"\\srv01\e$\SPF2010\MSSpeech_SR_en-US_TELE.msi" 

/KB976462:"\\srv01\e$\SPF2010\Windows6.1-KB976462-v2-x64.msu" 

6.2.7. Welcome to the Microsoft Sharepoint 2010 Products Preparation Tool: Next > 

6.2.8. License Terms for software products: I accept the terms of the License Agreement(s) -> Next > 

6.2.9. A telepítés végén a szerver újraindul, ha ez megtörtént jelentkezzünk be rá ismét: 

user: miskolc\administrator 

password: Password1 

 

6.3. Az SPF2010 telepítése 

6.3.1. Indítsuk el setup.exe –t: E:\SPF2010\install\setup.exe 

6.3.2. Read the Microsoft Software License Terms: I accept the terms of this agreement -> Continue 

6.3.3. Choose the installation you want: Standalone 

6.3.4. Várjuk meg, amíg elkészül a telepítés. 

6.3.5. Run Configuration Wizard: Close 

6.3.6. Welcome to SharePoint Products: Next > 

6.3.7. A felugró figyelmeztető ablakban válasszuk a Yes-t 

6.3.8. Várjuk meg, amíg elkészül a konfigurálás mind a 10 lépése. 

6.3.9. Configuration Successful: Finish 

6.3.10. Ezután automatikusan megnyílik a kezdő oldal, azonosítsuk magunkat a felugró ablakban: 

user: miskolc\administrator 

password: Password1 

Remember my credentials 

6.3.11. Welcome to Internet Explorer 8: Ask me later 

 

6.4. A team.miskolc.hu A record bejegyzése a DNS-be 

6.4.1. Jelentkezzünk be a DC01 –es szerverre: 

user: miskolc\administrator 

password: Password1 

6.4.2. Start -> Administrative Tools -> DNS 

6.4.3. DNS -> DC01 -> Forward Lookup Zones -> miskolc.hu -> jobb gomb -> New Host (A or AAAA)… 
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6.4.4. Name (uses parent domain name if blank): team 

IP address: 10.10.1.2 

6.4.5. Add host -> Ok -> Done 

 

6.5. A team site elérésének tesztelése, új megbeszélés indítása, dokumentum feltöltése 

6.5.1. Ha még nem fut a Client01, akkor indítsuk el őket: 

Válasszuk ki a Hyper-V Manager-ben a Client01 virtuális gépet -> jobb gomb -> Start 

Válasszuk ki a Hyper-V Manager-ben a Client01 virtuális gépet -> jobb gomb -> Connect 

user: miskolc\administrator 

password: Password1 

6.5.2. Start -> All Programs -> Internet Explorer 

Welcome to Internet Explorer 8: Ask me later 

team.miskolc.hu 

6.5.3. Azonosítsuk magunkat a felugró ablakban: 

user: miskolc\administrator 

password: Password1 

Remember my credentials 

6.5.4. Discussion -> Team Discussion -> Add new discussion 

6.5.5. Subject: Nem tudok nyomtatni a 3. Emeleti színes nyomtatóra 

Body: „valaki segítsen már nekem hogyan lehet a színes nyomtatóra nyomtatni???” 

6.5.6. Libraries -> Shared Documents -> Add document -> Browse… 

Libraries ->Pictures -> Sample Pictures -> Koala -> Open -> OK 


