
Hozza létre az alábbi könyvtárfát (fastruktúrát) a saját könyvtárában!  
Segítség képen az összetartozó könyvtárakat jelöljed egy-egy vonallal! 

Gyak4 
Osszesfilm 

30-asFilmek 
M-filmek 

Sz-filmek 
nem_P-filmek 

Mfilmek 
Belakedvence 
Matyikedvence 

Scfi 
Krimi 
Ponyva 
Eletrajz 

Lajoskedvence 

1. Közös K: meghajtó K:\filmboritok  könyvtárából másolja át mindent 
H: meghajtóban létrehozott könyvtárfa Gyak4\Osszesfilm 
könyvtárába! (*; F5 vagy (+; *.*; F5 

2. Helyezd át az Osszesfilm könyvtárból a Mfilmek könyvtárba az  
m betűvel kezdődő állományokat! (+; m*.*; F6) 

3. Helyezd át az Osszesfilm könyvtárból a 30-asFilmek könyvtárba a  
3 -mal kezdődő állományokat! (+; 3*.*; F6) 

4. Helyezd át az 30-asFilmek könyvtárból a M-filmek könyvtárba a  
3?m -mal kezdődő állományokat! (+; 3?m*.*; F6) 

5. Másold át az Osszesfilm könyvtárból a xxsz kezdődő állományokat a  
Sz-filmek könyvtárba! (+; ??sz*.*; F5) 

6. Az előbbi állományok neveit javítsd ki a tanult szabályok szerint! 

7. Helyezd át az Osszesfilm könyvtárból a nem_P-filmek könyvtárba, 
melyek nem tartalmazzák ??p! (*;  - ; ??p*.*; F6) 

8. Töröld az Osszesfilm könyvtárból azokat, melyek tartalmazzák a ha 
szót! (+; *ha*.*; Del vagy F8) 

Hozza létre az alábbi könyvtárfát (fastruktúrát) a saját könyvtárában!  
Segítség képen az összetartozó könyvtárakat jelöljed egy-egy vonallal! 

Gyak5 
Osszesfestmeny  

10-esfestmenyek 
B-kepek 

M-kepek 
nem_C-kepek 

Szinyei-Kepek 
Korai 
Kesoi 

Szines 
Matt 

Eletrajz 
Dokumemtum 

1. A Közös K: meghajtó K:\festmenyek könyvtárából másolja át az összes 
állományt az Osszesfestmeny könyvtárba! (*; F5 vagy (+; *.*; F5 

2. Az Osszesfestmeny könyvtárból a Szinei-Kepek könyvtárba 
helyezd át a Sz karakterrel kezdődő állományokat! (+; Sz*.*; F6) 

3. Az Osszesfestmeny könyvtárból az Osszesfestmeny\10-esfestmenyek 
könyvtárba helyezd át a 1 karakterrel kezdődő állományokat! (+; 1*.*; F6) 

4. Az Osszesfestmeny könyvtárból az Osszesfestmeny\M-kepek 
könyvtárba helyezd át a ??_M karakterrel kezdődő állományokat!  
(+; ??_M*.*; F6) 

5. Töröl le az Osszesfestmeny könyvtárból azokat az állományokat, 
melyek tartalmazzák a za karaktereket! (+; *za*.*; Del vagy F8) 

6. Az Osszesfestmeny könyvtárból az Osszesfestmeny\nem_C-kepek 
könyvtárba helyezd át azokat az állományokat, melyek  
nem ??_C karaktersorral kezdődőnek! (*;  -  ; ??_C*.*; F6) 

7. Az Osszesfestmeny\nem_C-kepek könyvtárban végez el a tanultak 
szerint a állományok átnevezését! 

„Szürke” gombok 

 * : minden  

 + : kijelölés beállítás 

 - : kijelölés megszüntetésének beállítása 

Karakter jelölök 

*: tetszőleges karakter tetszőleges darab 
*.* : minden állomány 
?: egy darab tetszőleges karakter  


