
 

Ponthatár: 10-12 (2), 13-14 (3), 15-16 (4), 17- (5) 

UNIX 1. ZH 
Név: ______________________________ 

 Neptun kód: _____________ 
Érdemjegy: ________ 

 

Feladatok: 
1. A history –c parancs kiadásával törölheted korábbi parancsaid listáját. Kérlek 

ezen parancs kiadásával kezd, miután elindítottad a PuTTY alkalmazást, majd 
töröld az előző órán létrehozott zh1_<neptunkód> (pl.: zh1_BATMAN) nevű 
mappád. Ha terminálból nem megy, WinSCP-vel tedd meg (ekkor nem jár pont). 
Ha nincs ilyen nevű mappád, törölj egy általad létrehozott eddigi mappát! 

2. Hozz létre a gyökér könyvtáradba a zh1_<neptunkód> (pl.: zh1_BATMAN) 
nevű mappát, majd innentől kezdve ide dolgozz. 

3. Írd ki a konzolra, jelenleg hol tartózkodsz. Listázd ki a jelenlegi tartózkodási 
helyeden lévő összes mappát, fájlt részleteivel együtt (titkos fájlokat is). Az 
eredményt oldalakra tördelve jelenítsd meg. 

4. A 2. pontba létrehozott mappádba lépj bele könyvtárváltás paranccsal, és hozd 
létre az allatok/gerinchurosok/gerincesek mappákat, lehetőleg egy parancs 
kiadásával. Használd a beépített kézikönyvet! 

5. A gerincesek mappádba hozd létre a köv. mappákat (lehetőleg egy 
paranccsal): hullok, keteltuek, madarak, emlosok. Adj visszajelzést a létrehozás 
sikerességéről! Relatív útvonal használata külön plusz pont! 

6. A gerincesek nevű mappádba hozz létre egy fájlt madarak.txt néven. Írj bele pár 
madár fajtát. 

a. Írasd ki a fájl tartalmát a képernyőre. 

i. Abécé szerint rendezve írasd ki a fájl tartalmát a képernyőre. 

b. Írd a fájl tartalmát kétszer a birds.txt fájlba! 

7. A 6. pontban létrehozott madarak.txt fájlodat másold át a madarak mappádba. 

a. Vedd le róla az írási jogot. 

b. Nevezd át a madarak.txt-t madarak.limited -re. 

8. Töröld a ~/allatok/gerinhurosok/gerincesek/madarak.txt fájlt. 

a. Minden könyvtáradról vedd le az írásjogot egy parancs segítségével! 
+pont: listázd ki csak ezen fájl jogosultságait! 

9. Munkád végeztével térj vissza a root könyvtáradba (melyet a ~ szimbólum jelöl), 
add ki a history > zh1_<neptunkód>/hs.txt parancsot.  

Csomagold be a munka könyvtáradat a  
tar -zcvf zh1_<neptunkód>.tar.gz zh1_<neptunkód> paranccsal, majd küld el 
a tibiatya@inf.elte.hu-ra saját inf-es email címedről (mail.inf.elte.hu)!  

 

Összpontszám:   
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Jó munkát! 

[TDB1] megjegyzést írt: rm -r zh1_123abc 

[TDB2] megjegyzést írt: mkdir zh1_123abc 

[TDB3] megjegyzést írt: pwd 
ls -la 
ls -la | more 

[TDB4] megjegyzést írt: cd zh1_123abc 
mkdir -vr allatok/gerinchurosok/gerincesek 
(man mkdir) 

[TDB5] megjegyzést írt: cd 
allatok/gerinchurosok/gerincesek/ 
mkdir -v hullok keteltuek madarak emlosok 
Relativ utvonallal:  
mkdir -v allatok/gerinchurosok/gerincesek/hullok 
allatok/gerinchurosok/gerincesek/keteltuek 
allatok/gerinchurosok/gerincesek/madarak 
allatok/gerinchurosok/gerincesek/emlosok 

[TDB6] megjegyzést írt: mcedit/vi/pico madarak.txt 

[TDB7] megjegyzést írt: cat madarak.txt 

[TDB8] megjegyzést írt: cat madarak.txt | sort 

[TDB9] megjegyzést írt: madarak.txt > birsd.txt 
madarak.txt >> birsd.txt 

[TDB10] megjegyzést írt: cp madarak.txt madarak 

[TDB11] megjegyzést írt: chmod -w 
madarak/madarak.txt 

[TDB12] megjegyzést írt: mv madarak.txt 
madarak.limited 

[TDB13] megjegyzést írt: rm madarak.txt 
+pont: 
ls -l madarak.txt 

[TDB14] megjegyzést írt: cd ~ 
chmod -555 -R zh1_123abc 
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