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Ez egy gyorsan összedobott megoldás, majd a gyakorlati anyagok közé bekerül egy 
szép változat is:
--------------------------------
$AccessToken = "XXXXXX"

$friendsUri = "https://graph.facebook.com/me/friends?access_token=" + 
$AccessToken
$friends = Invoke-RestMethod -Uri $friendsUri -ErrorAction Stop

$friends.data | % {
$pictureUri = "https://graph.facebook.com/" + $_.id + "/picture?type=large"        
Invoke-WebRequest -Uri $pictureUri -OutFile ($_.name + ".jpg") -ErrorAction

Continue
}
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Get-Process | Select-Object id, name -first 2 | format-list
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A Microsoft korábban a szervertermékeiben a funkcionalitás nagy részét a GUI-n
keresztül tette elérhetővé. Ez a PowerShell megjelenésével megváltozott, azót az az 
irány, hogy a teljes funkcionitás PowerShellen keresztül érhető el, és ennek a gyakran 
használt részeit kivezetik a GUI-ra (de a háttérben az is tulajdonképpen PowerShell 
parancsokat hív).

Ábra forrása: Soós Tibor, Windows Server 2008 { PowerShell }, 
http://www.microsoft.com/hun/dl.aspx?id=45d50c9b-c4b5-440c-8eb2-
cd6e01a79464
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- NuGet: http://docs.nuget.org/docs/reference/package-manager-console-
powershell-reference

- VMware PowerCLI, http://www.vmware.com/go/powercli
- AWS: http://aws.amazon.com/powershell/
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Windows Management Framework 4.0, http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=40855

A korábbi PowerShell verziók elérhetőek Windows XP-re is, de a 3.0-tól kezdve már 
nem. Ennek megfelelően Windows XP használata nem javasolt a házi feladatok 
megoldása során.
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Milyen igéket használnak / használjunk a cmdletek nevében:
MSDN. „Approved Verbs for Windows PowerShell Commands”, URL: 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714428(v=vs.85).aspx
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Súgó a weben:
- Windows PowerShell Core Cmdlet Help Topics, http://technet.microsoft.com/en-

us/library/hh849695.aspx
- Windows PowerShell Core About Help Topics, http://technet.microsoft.com/en-

us/library/hh847856.aspx
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Figyeljünk, hogy az escape karakter a backtick (magyar billentyűzeten az AltGr+7)
- `t: tabulátor
- `n: új sor
- `$: $
- Továbbiak: about_Escape_Characters
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A csővezetékben mindig típusos, strukturált objektumok utaznak, így sokkal könnyebb 
kezelni őket.

A csővezeték hatékonyan van implementálva, érdemes használni.
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Érdemes ilyen stílusú fejkommentet használni, mert így a Get-Help tud bővebb 
információt megadni majd később a saját szkriptünkről is.

A fejkommentben használható elemek listája és további tanácsok:
Get-Help about_Comment_Based_Help
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Bővebben a felhasználható tulajdonságok és ellenőrzések:
- PowerShell help: about_Functions_Advanced_Parameters, 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh847743.aspx
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Egy lehetséges megoldás:

$svchosts = Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -eq "svchost"}
Write-Output "Selected $($svchosts.Length) svchost processes"

if (($svchosts | Measure-Object -property WS -maximum).Maximum -gt 10MB)
{

Write-Output "Too much memory consumed.."
}
else
{

Write-Output "Memory ok"
}

-----
Vagy powershellesebben:

(Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -eq "svchost"} | Measure-Object -
property WS -maximum).Maximum -gt 10MB
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Bővebben:
Get-Help about_CommonParameters
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Lásd a súgóban: about_Throw, about_Try_Catch_Finally

Soós Tibor PS könyvéből: 
„A PowerShellben két hibafajta van, a „terminating error”, azaz a futást 
mindenképpen megszakító, és a „nonterminating error”, azaz a futást nem feltétlenül 
megszakító hiba.
- Megszakító hibák például a szintaktikai hibák, amikor elgépelünk valamit. Vagy 

például amikor nullával szeretnénk osztani. Mi magunk is generálhatunk ilyen 
hibákat a korábban már látott throw kulcsszóval, amikor például egy 
függvényünknek nem ad át a felhasználó minden fontos paramétert.

- Előfordulhatnak olyan hibák, amelyek előállásakor nem kívánjuk, hogy a szkript
futása megszakadjon, de azért szeretnénk értesülni ezekről. Ez főleg olyan 
cmdleteknél és függvényeknél jöhet jól, amelyek csőelemeket dolgoznak fel, és 
egy-két csőelem esetében megengedjük, hogy ne fusson le a szkript, de azért a 
többi elemre nyugodtan próbálkozzon.”
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MSDN. „FileSystemAccessRule Class”, URL: http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/system.security.accesscontrol.filesystemaccessrule.aspx
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- Soós Tibor. „PowerShell”, TechnetKlub SHOT (Short Online Training), URL:
https://technetklub.hu/shot/#5

- Soós Tibor. „Microsoft PowerShell 2.0 rendszergazdáknak – elmélet és gyakorlat”, 
Microsoft Magyarország, 2010. URL:
https://technetklub.hu/Downloads/Browser.aspx?shareid=1&path=PDF\E-Book+-
+PowerShell+2.0+tank%C3%B6nyv

- PowerShell Pro. „PowerShell Tutorial”, URL: 
http://www.powershellpro.com/powershell-tutorial-introduction/tutorial-
windows-powershell-console/

- Dzone Refcardz. „Windows PowerShell”, URL: 
http://refcardz.dzone.com/refcardz/windows-powershell
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