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Az operációs rendszer egy 
programcsomag, amelynek 
feladata a számítógép 
erőforrásainak kezelése és 
kapcsolattartás a felasználóval.



Mit jelent a SUST betűszó?



Egyfelhasználós egy feladatot 
ellátó operációs rendszer.



Mi a kernel?



A kernel az oprációs rendszer 
magja, feladata az erőforrások 
elérésének biztosítása, az elérések 
kezelése és a feladatok ütemezése.



Mi a feladata az ütemezőnek?



A feladatok futtatásának 
ütemezése figyelembe véve a 
rendszer állapotát.



Mi a lényege a preemptive 
ütemezésnek?



A feladatok (taszkok) azonos 
időszeleteket kapnak, ha ez lejárt 
az ütemező másik taszknak adja a 
fizikai processzort.



Mi a jellemzője a kooperatív 
ütemezésnek?



A taszk saját maga mond le a 
fizikai processzorról és hívja az 
ütemezőt.



Mi az előnye és hátránya a 
preemptive ütemezésnek?



Men valószínű teljes rendszer 
lefagyás, de nagyon erőforrás 
igényes.



Mi az előnye és hátránya a 
kooperatív ütemezésnek?



Sokkal kevésbé erőforrás igényes, 
mint a preemptive ütemezés, de 
egy taszk kifagyása ered-
ményezheti a teljes rendszer 
leállását.



Mi a különbség a multiprocessing 
és a multithreading között?



A multiprocesszing rendszer 
szintű konkurens program futás. 
Minden taszk rendelkezik a szük-
séges elkülönült „eszközökkel”.
A multithreadig esetén egy tasz-
kon belül történik a párhuza-
mosítás.



LINUX rendszer esetén hol talál-
ható a felhasználó könyvtára?



Általában a /home/felhasználónév 
elérési úton.



Melyik paranccsal tudjuk 
megnézni melyik könyvtárban 
vagyunk?



pwd amely teljes elérési utat ad 
vissza.



Hogyan tudjuk megnézni egy 
könyvtár tartalmát?



ls paranccsal.



Hogyan tudunk könyvtárat 
váltani?



cd paranccsal.



Mit jelent a cd ~/ parancs?



A felhasználó saját könytárába 
„megy” a rendszer.



Mit jelent az abszolút elérési út?



Egyértelműen megadjuk az elérési
utat valamely stabil elérési úthoz 
viszonyítva, pl. a gyökértől 
számítva.



Mit jelent a relatív elérési út?



Az adott elérési úthoz viszonyított
elérési út pl. ../../proba
ez azt jelenti menyj fel kétszer, 
majd lépj be a proba könyvtárba.



Mi a szerepe a -l kapcsolónak az 
ls prancs esetén?



Részletes kiiratást ír elő.



Hogyan másolhat fájlt?



A cp paranccsal.
            cp forrás cél
az elérési utak lehetnek abszolútak
és relatívak.



Hogyan mozgathat állományt?



Az mv paranccsal
   mv forrás cél
ha azonos fájlrendszerben tör-
ténik, fizikai adamozgás nincs, 
csak az elérési utak változnak.
Ha más fájlrendszerre történik van
fizikai adamozgás.



Mit jelenet a linkelés fogalom?



Lehetővé tesszük, hogy egy 
állomány több elérési úton is 
elérhető legyen.



Mikor kell szimbolikus linket 
használni?



Ha idegen fájlrendszerbe 
szeretnénk linkelni, vagy 
könyvtárat linkelünk.
Megjegyzés: szimbolikus link 
esetén használjunk abszolút 
elérési utakat.



Hogyan törlünk állományt és mire
kell vigyázni?



Az rm paranccsal, és amit 
letöröltünk örökre töröltük, nem 
visszaállítható.



Hogyan hozunk létre könyvtárat?



Az mkdir paranccsal.



Hogyan törlünk könvtárat?



Az rmdir paranccsal, ha a 
könyvtár üres, és az rm -r 
paranccsal, ha rekurzív akarunk 
törölni.



Mit jelent ls -l után ez a 10 
karakter?
-rwxr-x--x



Ez a fájl egy normál fájl,
A tulajdonosnak van olvasási, 
írási, végrehajtási joga.
A tulajdonos csoportjának van,
olvasási és végrehajtási joga.
A többieknek van végrehajtási 
joga.



Melyik paranccsal tudjuk a fájlhoz
rendelt jogokat megváltoztatni?



A chmod paranccsal.



Ha egyetlen paranccsal mindenki 
számára futtathatóvá akarunk 
tenni egy fájlt, akkor ezt hogyan 
tudjuk megcsinálni?



chmod +x fájlnév



Egyetlen paranccsal akarjuk 
beállítani a következő jogokat:

-rwxr-x–x
Hogyan?



chmod 751 fájlnév 



Mit jelent a könyvtárak 
(direktorik) esetén a végrehajtási 
jog?



Keresési jogot. Be tudunk lépni és
kereshetünk benne.



Hogyan tudjuk egy fájl tulajdono-
sát megváltoztatni és milyen 
megszorítás van ezzel 
kapcsolatban?



A chown paranccsal, de ehhez 
rendszergazdai jog kell.



Hogyan lehet rendszergazdai jogot
szerezni?



1.ha van rendszergazda felhasz-
náló su paranccsal,

2.ha nincs ilyen, akkor sudo 
paranccsal, amely egy utasí-
tásra megadja a rendszergaz-
dai jogokat.



Hogyan kaphatunk leírást egy 
parancsról, ha szükséges?



man  szám kérdés
ahol a szám a témakör,
a kérdés, amiről leírást szeretnénk 
kapni,



Mire jó a grep filter?



Adott sorokból a szűrési feltéte-
leknek megfelelőket válogatja ki.



Mire jó a cut parancs?



Adott sorból darabokat vág ki.



Hogyan listázunk ki egy fájlt a 
standard outputra?



A cat paranccsal.



Hogyan iratunk ki egy változót a 
standard outputra?



Az echo paranccsal.



Hogyan hivatkozunk egy változó 
értékére?



$változó neve



Hogyan irányítjuk át a standard 
outputot egy fájlra?



parancs > fájl



Hogyan irányítjuk át a standard 
error-t egy fájlra?



parancs 2> fájl



Mi a szerep és a jele a névtelen 
csővezetéknek?



Az egyik parancs, vagy program 
standard outputját „ráköti” a 
következő program, vagy parancs 
standard inputjára.
Jele: |
Példa: prg1 | prg2



Hogyan irányítjuk át a stadard 
error kimenetét a stadard 
outputra?



prg1 2>&1 



Hogyan irányítjuk át egy program 
standard outputját egy változóra?



változó=`program`



Mit jelent egy shell szkript első 
sorában a következő kifejezés?
      
             #!/bin/bash



A szkriptet futtató program a:     
           /bin/bash



Melyek az elágazást megvalósító 
shell utasítások?



Az if és a case



Mi az if és if – else szintaxisa?



if kifejezés if kifejezés
then then
      igaz ág igaz ág
fi else

másik ág
fi



Melyek a numerikus operátorok if 
esetén?



-lt  kisebb,
-le kisebb-egyenlő,
-eq egyenlő,
-ne nem egyenlő,
-ge nagyobb-egyenlő,
-gt nagyobb.



Irjon példát egy if fejlécre 
numerikus értékre!



if [ $a lt 5 ] 

A   szóközt jelent.



Mi a case utasítás (szerkezet) 
szintatktikája?



case $változó in
érték1) ….. ;;
érték2) ….. ;;

            
      *) egyébként;; # nem kötelező
esac



bash esetén hogyan néz ki a for 
utasítás?



for változó in lista
do

ciklustörzs
done
for ((c szerű kifejezés))
do

ciklustörzs
done



bash esetén hogyan néz ki a while 
utasítás?



while kifejezés
do

ciklustörzs
done
while((c szerű kifejezés))
do

ciklustörzs
done




