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Csatlakozás Windows rendszerhez

A saját számítógépünkről is csatlakozhatunk a Windows virtuális gépünkhöz.

 Először a virtuális gépet nyissuk meg böngészőből

 Telepítsük a legújabb frissítéseket

 Gépház → Rendszer → Távoli asztal

 Engedélyezzük a távoli asztal használatát

 Rendeljünk külső IP címet a virtuális gépünkhöz

 Floating IP (1. ea. 55. dia)

 RDP port engedélyezése (következő diákon nézzük)

 Most menjünk vissza a saját számítógépünkre

 Írjuk be a keresőbe: Távoli asztali kapcsolat



Csatlakozás Windows rendszerhez

Készítsünk egy új Security Group-ot például RemoteDesktop néven:

Hozzuk létre a csoportot a Create

Security Group gombra kattintva.



Csatlakozás Windows rendszerhez

A Manage Rules gombot 

megnyomva adjunk hozzá egy új 

szabályt az Add Rule gombbal.

A Rule lenyíló listából 

válasszuk ki az RDP

lehetőséget.

Nyomjuk meg az Add gombot.



Csatlakozás Windows rendszerhez

A Távoli asztali kapcsolatot megnyitva adjuk meg a következő adatokat:

 Írjuk be a virtuális gép külső IP címét

 Felhasználónévnek pedig a windows-t (ez az alapértelmezett minden gépen).

Az alapértelmezett jelszó: windows

Külső IP cím



Kötetek menedzselése



Kötet csatolása Windows rendszerhez

A Start menüre kattintva jobb 

gombbal válasszuk ki a menüből a 

Lemezkezelés opciót.

Miután készítettünk egy új kötetet, majd hozzácsatoltuk egy Windows virtuális géphez, 

csatlakozzunk a számítógéphez, majd kövessük az alábbi lépéseket (1. ea. 43. dia).



Kötet csatolása Windows rendszerhez

A Windows kérni fogja hogy 

inicializáljuk az új lemezt. Itt a 

partícióstílus legyen MBR.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

A lemez mostantól nem ismeretlen 

a Windows számára.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

Jobb gombbal kattintsunk a lemezre, 

majd válasszuk az „Új egyszerű kötet…” 

opciót.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

Elindul a varázsló, válasszuk a 

Tovább gombot.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

Ha a teljes lemezterületet 

szeretnénk lefoglalni a kötet 

számára, akkor kattintsunk a 

Tovább gombra ismét.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

Ha megfelel a betűjel amit a 

rendszer felajánl, ismét 

mehetünk tovább.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

A fájlrendszernél érdemes az 

NTFS-t hagyni. A kötetnek 

adhatunk egy egyedi nevet is, 

ha szeretnénk.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

A beállítások áttekintését 

követően kattintsunk a 

Befejezés gombra.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

Néhány pillanat alatt 

megformázza a Windows a 

kötetet.



Kötet csatolása Windows rendszerhez

Láthatjuk hogy a 

fájlkezelőben is megjelenik 

az új kötetünk.



Jupyter telepítése



A Jupyter telepítése Windows rendszerre

 Hozzunk létre egy Windows alapú virtuális gépet és csatlakozzunk rá (3. dia)

 Töltsük le az Anaconda szoftvert az alábbi címről (64 bites):

https://www.anaconda.com/products/individual

https://www.anaconda.com/products/individual


A Jupyter telepítése Windows rendszerre



A Jupyter telepítése Windows rendszerre



A Jupyter telepítése Windows rendszerre



A Jupyter telepítése Windows rendszerre

 Telepítést követően indítsuk el a Start menüből:

Indítás után 

automatikusan 

megnyílik a 

böngészőben a 

Jupyter Notebook.



GPU használata



GPU használata Windows-on

 A virtuális gépet egy speciális, GPU-t tartalmazó flavour-al hozzuk létre

 Frissítsük fel a Windows-t, majd állítsuk be a távoli kapcsolatot (3. dia)

 Telepítsük fel az Anaconda szoftvert (20. dia)

 Indítsuk el a Start menüből az Anaconda Powershell-t

 Futtassuk le a következő frissítéseket:

 update conda

 conda update anaconda

 conda update python

 conda update --all



GPU használata Windows-on

Továbbra is az Anaconda Powershell-ben vagyunk:

 Készítsünk egy virtuális környezetet a Tensorflow-nak:
conda create --name tf-gpu

 Aktiváljuk a környezetet:
conda activate tf-gpu

 Telepítsük fel a környezeten belülre a Tensorflow-t és a Keras-t:
conda install tensorflow-gpu keras-gpu

 Zárjuk be a parancssort.



GPU használata Windows-on

Most készítünk egy Jupyter Notebook Kernel Tensorflow környezetet.

 Ehhez ismét nyissuk meg az Anaconda Powershell-t, majd aktiváljuk a környezetet:
conda activate tf-gpu

 Telepítsük fel az új kernelt:
conda install ipykernel

 Adjunk neki egy tetszőleges nevet:
python -m ipykernel install --user --name tf-gpu --display-name
"TensorFlow-GPU"

 Most már bezárhatjuk a parancssort.



GPU használata Windows-on

 Töltsük le a Visual Studio 2017 Community Edition-t a következő címről:

https://www.techspot.com/downloads/downloadnow/6278

A megnyíló ablak jobb alsó 

sarkában nyomjuk meg az Install

gombot a telepítéshez.

https://www.techspot.com/downloads/downloadnow/6278


GPU használata Windows-on

Vegyük ki a jelölést az 

automatikus indításnál.

A telepítés végeztével egyszerűen zárjuk be az 

ablakot a jobb felső sarokban lévő gombbal.



GPU használata Windows-on

 Töltsük le és telepítsük az NVidia CUDA 9-es verzióját (illetve a javításokat is):

https://developer.nvidia.com/cuda-90-download-

archive?target_os=Windows&target_arch=x86_64&target_version=10&target_type=exelo
cal

Letöltést követően indítsuk el egyesével sorban a 

telepítőket. Először a cuda_9.0.176_win10, majd a 

sorszámok szerint 1-től 4-ig a javításokat.

https://developer.nvidia.com/cuda-90-download-archive?target_os=Windows&target_arch=x86_64&target_version=10&target_type=exelocal


GPU használata Windows-on
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GPU használata Windows-on

 Töltsük le a cuDNN fájlt is a következő címről (regisztrálni kell a letöltéshez):

https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive

 Itt válasszuk a 9.0-ás verziót

 Azon belül a Windows 10-es változatot (kép)

https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive


GPU használata Windows-on

 A letöltött zip állományt csomagoljuk ki, majd másoljuk a fájlokat a következő helyre:

 cuda\bin\cudann64_7.dll fájlt →

 C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin mappába

 cuda\include\cudnn.h fájlt →

 C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\include mappába

 cuda\lib\x64\cudnn.lib fájlt →

 C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\lib\x64 mappába

 Indítsuk el a Jupyter Notebook-ot, válasszuk ki a TernsorFlow-GPU kernelt.



GPU használata Windows-on

 A notebook-ban írjuk be az alábbi utasításokat:

 Importáljuk a tensorflow-t:
import tensorflow as tf

 Teszteljük a CUDA-t:
tf.test.is_built_with_cuda()

 Végül pedig ezt:

tf.config.list_physical_devices('GPU')

 Ha jól dolgoztunk, az utóbbi két utasítás a következőket fogja kiírni:



Kérdések és válaszok

 Az ELKH Cloud a tudomány szolgálatában: múlt, jelen, jövő

 Időpont: 2020. október 28. (szerda) 13:00 – 16:45 között

 Regisztráció:

 https://sztaki-

hu.zoom.us/webinar/register/WN_RXFkqszmRUa8vUnDOBrmfQ

 Tanfolyam értékelése:

 https://survey.sztaki.hu/index.php/449752?lang=hu

 Kérdések?

https://sztaki-hu.zoom.us/webinar/register/WN_RXFkqszmRUa8vUnDOBrmfQ
https://survey.sztaki.hu/index.php/449752?lang=hu

