Bevezetés az informatikába ZH 1.
2009.03.23.
1) A központi fileserveren hozz létre egy saját könyvtárat (teljes név!) a BevinfoH1000\ZH1
könyvtáron belül! Végig ebben a könyvtárban dolgozz!
2) Saját könyvtáradban hozd létre a következő struktúrát:
Dokumentumok
Iskola
Munka
Magán
Szerződések
Képek
Vicces
Családi
Túra
Filmek
3) A fileserver BevinfoH1000\ZH\Beszámolók könyvtárából másold át az összes olyan
állományt, amelynek nevében bármely szín neve szerepel a saját Dokumentumok
könyvtáradba!
4) Az átmásolt állományok közül a képeket helyezd át a Képek könyvtáradba!
5) Állítsd be a Filmek mappa ikonját az áthelyezett 'Fekete filmkockák.gif' képre!
6) A Szabó Ervin Könyvtár katalógusában keress rá az összes olyan műre, amely szerzőség
szerint kapcsolatba hozható 'Wass Albert'-el, majd a találati adatokat (akár több oldalt is!)
mentsd le teljes (Html) formájukban a Dokumentumok\Iskola könyvtáradba 'wa' néven!
7) Keresd meg Interneten, hogy hol érdemes gázolajat tankolni Egerben! Hány magyar
nyelvű oldalon található meg a „dízel” kifejezés a Google adatai alapján? A válaszokat emailben küld el a bevinfozh@snowl.net címre!
8) Keresd meg a fileserveren az „ugyesenkellkeresni.txt” nevű dokumentumot, és másold azt
át a saját, megfelelő könyvtáradba!
9) Mentsd le a gépedre (Dokumentumok\Munka mappába) a Szociológiai Szemle 2006. 4.
számából Perpék Éva: „Foglalkoztatás, munkanélküliség, regionális és helyi munkaerőpiac”
című tanulmányát 'olvasni' néven!
10) Az előbb lementett szöveg irodalomjegyzékét mentsd el egy külön „bibliografia.txt”
(egyszerű szöveges) állományban a Dokumentumok\Magán könyvtárba!
11) Keresd meg a válaszokat az Internet segítségével a következő kérdésekre, a válaszokat a
Filmek könyvtáron belül létrehozandó 'válaszok.txt' egyszerű szöveges dokumentumba
mentsd le!
1. Ki kapta a legtöbb szavazatot az idei (Pázmányos, BTK) HÖT választáson?
2. Ki az 'index.hu' hírportál főszerkesztője?
3. Amennyiben a Jobbik Magyarországért Mozgalom számára szeretnénk juttatni
adónk 1 százalékát, úgy mely adószámot kell megadnunk jövedelemadóbevallásunkban?
4. Hol lesz legközelebb Magyarországon 'AC/DC' koncert? Mikor?
12) Keress, majd ments le 4 lepkéket ábrázoló képet a Képek\Túra könyvtáradba, majd készíts
te egy rajzot a számítógépen, amelyben a a pillangók gyors szárny-suhogtatását mutatod be
(min. 3 szín használata, szabályos kör szerepeljen a képben, szövegesen írd bele a képbe az
általad megálmodott címét)! A remekművet a Képek\Vicces mappában mentsd le!

Eredményes feladatmegoldást kívánok az egyéni munka keretében!

