
Linux alapismeretek

Hálózati ismeretek
Extra jogosultságok

Mintafeladatsor

1. Az alábbi IP-címek közül melyik van kiosztva hálózati interfésznek a virtuális 
gépeden?

a) 10.0.2.2
b) 170.19.1.1
c) 192.168.10.1
d) Nincs megadva

2. Miként kapta meg a virtuális géped a fenti címet?

a) Statikusan, a rendszeradminisztrátor által.
b) Véletlenszerűen lett meghatározva saját maga által.
c) Dinamikusan, egy szervertől átvéve.
d) Nincs megadva cím

3. Melyik állományban tudunk helyileg megadni domain név - IP cím összerendelést?

a) /etc/resolv.conf
b) /etc/hosts
c) etc/dns
d) nem tudunk ilyet megtenni

4. Mi az azonosítója a virtuális géped alapértelmezett árjárójának?

a) enp0s3
b) eth0
c) enp0s8
d) eth1

5. Milyen IP cím tartozik a www.taszi.hu domain névhez?

a) 87.63.10.2
b) 177.10.233.200
c) 213.16.101.17
d) 219.22.39.50



6. Mi jellemző a /home/diak/proba mappára a jogokat tekintve?

a) Ebbe a mappába bárki írhat és a tartalmát bárki törölheti.
b) Ebbe a mappába csak a diak felhasználó tud írni.
c) Ebbe a mappába bárki írhat de csak a saját állományát törölheti.
d) Ebbe a mappában csak a rendszergazda írhat és törölhet.

7. Tekintsd meg a /LINUX mappa és a benne található torol állomány jogait. A torol egy 
bináris állomány és törli a torlendo.txt nevű állományt (amennyiben van…) 
ugyanabban a mappában. Mit lehet megállapítani a futtatás eredményét illetően?

a) Bárki is futtatja ezt az állományt a törlés végbe fog menni.
b) Csak akkor megy végbe a törlés ha a root futtatja az állományt.
c) Csak akkor megy végbe a törlés ha a root csoport egy tagja futtatja az állományt.
d) Az állomány nem futtatható.

8. Tekintsd meg a /LINUX mappa és a benne található torol2 állomány jogait. A torol2 egy 
bináris állomány és törli a torlendo.txt nevű állományt (amennyiben van…) 
ugyanabban a mappában. Mit lehet megállapítani a futtatás eredményét illetően?

a) Bárki is futtatja ezt az állományt a törlés végbe fog menni.
b) Csak akkor megy végbe a törlés ha a root futtatja az állományt.
c) Csak akkor megy végbe a törlés ha a root csoport egy tagja futtatja az állományt.
d) Az állomány nem futtatható.

9. Tekintsd meg a /TEAM mappa jogait. Melyik állítás igaz erre vonatkozólag az alábbiak 
közül?

a) Bárki hozhat létre állományt a fenti mappában.
b) Ha a root hoz benne létre állományt annak tulajdonoscsoportja a root lesz.
c) Ha a team csoport egy tagja hoz benne létre állományt annak tulajdonoscsoportja a root 

lesz.
d) Ha a root hoz benne létre állományt annak tulajdonoscsoportja a team lesz.

10. Tegyük fel, hogy létezik egy /home/diak/link állomány. Melyik állítás igaz az alábbiak 
közül ha kiadjuk az alábbi parancsot:

ln -s /home/diak/link /LINKEK/link.lnk

a) Mivel a forrás és a cél nem egy partíción van így a kapcsolat nem tud létrejönni.
b) Ha kitörlöm a /home/diak/link állományt, akkor a tartalom végérvényesen eltűnik.
c) Ha kitörlöm a /LINKEK/link.lnk állományt, akkor a tartalom végérvényesen eltűnik.
d) A két állomány mérete egyforma lesz.


