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Adatbázisok 

1. Definiálja a következő fogalmakat: elsődleges kulcs, kulcs 

jelölt, egyszerű kulcs, összetett kulcs! 

2. Mikor mondjuk, hogy egy reláció 3NF alakú? Adja meg az 

R(A, B, C, D, E, F) reláció 3NF felbontását, ha a 

függőséghalmaza F{A→C, B→D, AB→E , AC→F} . 

Minimális-e az F függőséghalmaz? Mi ennek az R relációnak 

a kulcsa? 

3. Hogyan lehet a csoportok között válogatni? Írjon egy SQL lekérdezést, amely kiírja az EMP és a 

DEPT táblákból az osztályok nevét(dname), az osztályonkénti átlagfizetést (a fizetés a sal), ha az 

átlagfizetés 3000-nél kevesebb! Rendezze sorba az eredményt az osztály neve szerint! 

4. Melyik SQL utasítással lehet a mezőket módosítani egy sorban? Adja meg a parancs szintaktikáját! 

Mi a hatása, ha a WHERE parancsrész elmarad? 

Irjon egy parancsot, amely az emp táblában az üzletkötők (job=”SALESMAN”) fizetését (sal) 20%-

kal megemeli 

Az EMP tábla: emp ( empno, ename ,job, mgr, hiredate, sal, comm., deptno) 
A DEPT tábla: dept  (deptno, dname, loc) 
 

Automaták és nyelvek 

5. Ismertesse a nyelvek osztályozásának Chomsky-féle hierarchiáját! Adjon példát az egyes 

nyelvosztályokba tartozó nyelvekre! 

6. Mi a Chomsky-féle normál alak? Mire szokták használni? Adja meg az alábbi nyelvtant Chomsky-

féle normál alakban: 
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7. Adott az alábbi környezetfüggetlen nyelvtan: 

 SaSbS 1 | ε 2 

Készítsen LL(k) elemző táblát a lehető legkisebb k értékre, és elemezze segítségével az   

a a a b b b  mondatot! 

Hálózatok 
8. Ismertesse az TCP keretszerkezetét, mutassa be, hogy mire szolgálnak annak egyes mezői! 

9. Hogyan működik a DHCP protokoll? Egy konkrét példán keresztül illusztrálja, hogy milyen 

üzeneteket küldenek egymásnak a résztvevő felek! 

10. Mire szolgál a fizikai (MAC) cím? Mi a különbség az IP címtől? Milyen protokoll segítségével 

tudjuk megszerezni egy csomópont MAC címét, ha tudjuk annak IP címét? Ismertesse a protokoll 

egyes lépéseit. 
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