
Összefoglalás 6.  
Könyvtár és filekezelés 

1. Operációsrendszer (a számítógép elengedhetetlen szoftvere) 
a. PC (W7-10, Linux, MAC) 
b. Okos telefon (iOS, Android, W8) 

2. OR típusai (grafikus –Win, MAC, parancssoros – Linux) 
3. Grafikus OR  

a. jellemzői (egér, grafika, ikonok) 
b. felépítése (tálca, START, asztal, ikonok) 
c. ablak (keret, ablakgombok: 

 0 2 1 r �) 
• Menüsor és Eszköztár vagy Szalag  
• Munkaterület, Görgetősáv, Állapotsor 
• párbeszéd ablakok 

4. A könyvtár és file kezelés programjai: 
• Windows Intéző (elődje: DOS 

Commander (Shell)) 

• Total Commander (elődje: Norton Commander NC) 

• Az előbbi valamelyik klónja (rengeteg van) 

5. Könyvtár és filenév létrehozásnak általános szabályai (ékezetes betű, 

szóköz, írásjelek, hosszú (10-20 karakter), Beszélő név,Nagybetűket, 

kötőjelet vagy aláhúzás) 
6. A file, mappa neve maximum 255 karakter lehet pontokkal, 

szóközökkel együtt 
7. Könyvtárszerkezet (hierarchikus) 
8. Könyvtár kezelés műveletei 

• Új mappa 
• Könyvtár váltás 
• Javítás (átnevezés) 
• Törlés 
• Másolás, áthelyezés 

9. File kezelés műveletei 
• Állomány készítése valamilyen programmal 
• Állomány megnyitása 
• Javítás (átnevezés) 
• Törlés 
• Másolás, áthelyezés 

Kérdések 
1. Milyen PC operációs rendszerről tanultunk (3)? 

2. Milyen okos telefon operációs rendszerről tanultunk (3)? 

3. Mi a neve az általunk használt operációsrendszernek? 

4. Milyen eszközök használata jellemzők a grafikus operációs rendszerre? 

5. Hogyan kell kikapcsolni - itt helyben - az általunk használt 
operációsrendszert? 

6. Melyik az általunk használt operációs rendszer részei? 

7. Melyik a program ablak része (ld. képet)? 

8. Sorold fel a Mappa és File rokonértelmű kifejezéseit! 

9. Mit jelent az, hogy a könyvtárszerkezet hierarchikusan épüljön föl? 

10. Milyen hosszú lehet egy Mappa vagy File neve? 

11. Milyen szabályok vonatkoznak a Mappa vagy File nevének 
létrehozására? 

12. Mit jelent a Mentés másként? 

13. Sorold fel a Mappa és a File kezelés műveleteit, magyarázd el mi 
mit jelent! 

14. Melyek a könyvtár és file kezeléshez használt programok? 

15. A Total Commander –ben mire használjuk az F5, F6, F7, F8 ? 

16. Mik a vírusok? 

17. Mi a tömörítés? Mit jelent a veszteséges és veszteség nélküli tömörítés? 

18. Mit jelent az, hogy freeware egy program? Milyen lehet még? 

19. Mik a Spam-ek? Mi az adathalászat (Phising)? 

 


