Az operációs rendszer
53. Több nyomtatót is használunk gépünkről, és szeretnénk egy másik nyomtatót megjelölni alapértelmezettként. Keressük meg a súgóban a megoldás leírását, majd a
megtalált szöveget helyezzük el a dokumentumaink közé mentett nyomtató.txt fájlba! Mit is jelent pontosan az alapértelmezett nyomtató?
54. Az s:\hálózati.txt fájlba másoljuk át a súgóból, hogy hogyan kell hálózati meghajtót
csatlakoztatni! Az s: a csatlakoztatott pendrive betűjele, amit az operációs rendszertől kapott.
55. Választott meghajtónk gyökerében létrehozott gép.txt fájlban adjuk meg, hogy
a) milyen operációs rendszer van gépünkön és mi a pontos verziószáma!
b) mennyi memória van a gépünkben!
c) milyen processzor van gépünkben!
d) mi a számítógép neve!
56. A törölt állományok a lomtárba kerülnek, de azért vannak kivételek. Mely meghajtók „kukáznak”, és melyek nem?
57. Balu és Kolos is letörölt egy-egy fájlt. Szerették volna helyreállítani. Törlés után azonnal cselekedtek, és Balunak sikerült, de Kolosnak nem. Mi történhetett? Mit mondhatunk abban az esetben, ha tudjuk, hogy mindketten a c: meghajtóról töröltek?
58. A mellékelt ábra szerinti mappaszerkezetben található
Ági nevű mappába éppen most helyeztünk el egy szerződés.doc nevű állományt. Az ábrán viszont nem látjuk a
kérdéses fájlt. Mi a jelenség oka?
59. A mellékelt ábra szerinti mappaszerkezetet nem láthatjuk
a megadott formában a fájlkezelőnkben. Hol a csalás az
ábrában? Hogyan lenne helyes az ábra? Mi a szabály az
ábra szerinti formában történő megjelenítéskor? Ha nem
sikerül kitalálni a választ, akkor készítsük el a mappaszerkezetet!

Windows

Linux

60. A fájlkezelőkben ismerjük az egy szinttel felfelé lépő gombot, illetve parancsot.
Miért nem létezik ennek a párja, az egy szinttel lefelé léptető gomb, illetve parancs?
61. Mi történik pontosan, ha a mellékelt ábrák szerinti gombokra kattintunk? Miért néz ki másképpen az ábra középLinux
ső gombja?
62. Milyen meghajtókat jelölnek a következő ábra egyes részei?
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63. A mellékelt ábra szerint jelennek meg a
fájlkezelőnkben az egyes tételek. Mit kell
tenni, ha szeretnénk látni az összes tétel
méretét és módosítási dátumát?
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