
NEPTUNKÓD: ……………………………………………………  PONTSZÁM:                           pont 
INF-es azonosító: ….............................................. NÉV: 

 

Zárthelyi dolgozat 
 

• Lépj be a pandora nevű szerverren a home könyvtárodba. 

• Hozd létre egy ~/szaZH1811 nevű alkönyvtárat. Majd lépj bele és mostantól használd ezt 

alapkönyvtárnak! 

• Futtasd le a következő scriptet! 

/h2/public/m/me/menyhart/szaZH1811/init.sh 

 

• Nézd meg a létrejött könyvtárstruktúrát! 

• Írd ide a következő feladatok megoldását (mintha az szaZH1811 könyvtárban állnál, és 

végeztesd is el a műveletet): 

1. A következő parancs átmásolja a matek könyvtárból az tanulok fájlt az informatika 

könyvtárba hallgatok néven: 

 

 

2. A következő parancs kiírja a képernyőre a waze fájl 7-dik sorának első 10 karakterét: 

 

 

3. A következő parancs kiírja a képernyőre, hogy még hányat kell aludni a karácsonyig 

(december 24-éig, az év 358. napjáig): 

 

 

• Írj scriptet 1.sh néven (és adj futtatás jogot mindenkinek), ami paraméterként kap egy N 

számot. Ez a szám minimum 1 és maximum 100 lehet. Ellenőrizd le, hogy megfelelő-e. 

Amennyiben nem, akkor adjon hibaüzenetet és álljon le. Ha megfelelő, akkor írjon ki annyi 

sort, amennyi a paraméter, a sorokban legyenek 1 és 100 közötti véletlenszámok. Az N+1-

edik sorba pedig a legkisebb és a legnagyobb összege kerüljön. 

$./1.sh 3 

45 

32 

23 

68 

 

• Írj scriptet 2.sh néven (és adj futtatás jogot mindenkinek), ez paraméterként kap egy fájlt, 

amit feldolgoz! Kigyűjti a „SzamGepRend” tárgy hallgatóinak számát, és összeadja azokat. 

Ha „--help” az első paraméter, akkor egy soros leírást ír a képernyőre. 

Ha nem létezik a fájl, akkor addig kérdezi a felhasználót, amíg egy létező fájlt nem ad meg 

(ezt használd: ~/szaZH1811/adatok). 

• Futtasd le a következő scriptet (ezt a parancsot)! 

/h2/public/m/me/menyhart/szaZH1811/done.sh 

 

• A done.sh létrehozta a home könyvtárodban a _irdAtSajatra.zip fájlt (probléma esetén Te 

magad tömörítsd össze az szaZH1811 nevű könyvtárat). Nevezd át a saját neptunkódodat 

tartalmazó nevűre. Ezt küld el csatolmányként a menyhart@elte.hu e-mail címre. (A 

parancs: „zip -r neptunkod.zip szaZH1811/”; a tömörített fájlt WinSCP-vel 

tudod letölteni a lokális gépedre.) 
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