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A nevet nyomtatott, nagybetűvel írja, nem aláírást kérünk. 
A rendelkezésre álló idő 90 perc. 
Az elégséges szint 45% (31 pont), de feladatcsoportonként 20% elérése 
szükséges. 

NÉV: NEPTUN: 

 

1. Feladat Adott az alábbi ábrán látható Entitás-Relációs diagram. Írjon SQL utasításokat, amelyek az ennek 

megfelelő táblákat létrehozzák! [7 pont] 

HáziorvosaPáciens OrvosTAJszám

Név

Id

Név
Kezeli

DátumCím

Város

Utca

Házszám
 

create table Orvos(        
 id int primary key,      // 1 pont (tábla + kulcs + mezők) 
 nev nvarchar(100) 
);           
create table Paciens(         
 TAJ int primary key,      // 1 pont (kulcs + név mező) 
 Nev nvarchar(100),    
 Varos nvarchar(100), 
 Utca nvarchar(100),       
 Hazszam int        // 1 pont (cím leképezése) 
 HaziorvosId int,        
 foreign key (HaziorvosId) references Orvos(Id)  // 1 pont (mező + külső kulcs) 
); 
create table Kezeles (       // 1 pont (tábla + mezők) 
 PaciensTAJ int, 
 OrvosId int, 
 Datum datetime, 
 primary key (PaciensTAJ, OrvosId),    // 1 pont (kulcs) 
 foreign key (PaciensTAJ) references Paciens(TAJ),   
 foreign key (OrvosId) references Orvos(Id)  // 1 pont 
); 

2. Feladat Adott az alábbi ábrán látható adatbázis séma.  
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Írjon lekérdezést, amely kilistázza, hogy az egyes félévekben hány hallgató teljesítette az egyes tárgyakat! Az eredmény 

tartalmazza a tárgy kódját, nevét, a félévet, valamint a legalább 2-es eredményt elért hallgatók számát! [5 pont] 

select t.kod, t.nev, count(ht.*), ht.felev     // 2 pont 
from Tárgy t  

inner join hallgató_tárgy ht on t.kod = ht.TargyKod   // 1 pont 
where ht.Jegy > 1         // 1 pont 
group by t.kod, ht.Felev        // 1 pont 

Adatbázisok Hálózatok Nyelvek 

1 [ 7 ]  3 [ 12 ]  7 [ 5 ]  

2 [ 14 ]  4 [ 4 ]  8 [ 5 ]  

  5 [ 13 ]  9 [ 10 ]  

∑ [ 21 ]  ∑ [ 29 ]  ∑ [ 20 ]  

∑ [ 70 ]  ZH+HF:  

Összesen:  Jegy:  



Írjon SQL utasítást, amely plusz 5 pontot adnak minden hallgatónak, akik 2015/16-ban hallgatta az Informatika 2 

tárgyat! [4 pont] 

update hallgato_targy        // 1 pont 
set Pontszám=Pontszám + 5        // 1 pont 
where Félév=’2015/16’ and        // 1 pont 
 TargyKod IN  

(select kod from targy where targy.nev = ’Informatika 2’); // 1 pont 

vagy: 

update hallgato_targy 
 inner join targy on hallgato_targy.Targykod = targy.kod 
set Pontszam=Pontszam+5 
where Felev=2015 and Targy.nev = ’Informatika 2’ 

Írjon SQL lekérdezést, amely kilistázza az Automatizálási tanszék azon oktatóit, akik oktatnak tárgyakat, de nem 

tárgyfelelősök semmilyen tárgyban! Az eredményben csak a dolgozók neve szerepeljen, mindegyik legfeljebb egyszer! 

[5 pont] 

select distinct o.Nev         // 1 pont 
from Oktato o     
 inner join Tanszek tsz on tsz.Id = o.TanszekId    // 1 pont 
 inner join Targy_Oktato to on to.OktatoNEPTUN = o.NEPTUN   // 1 pont 
where tsz.Nev = ’Automatizálási Tanszék’ and      // 1 pont 
 o.Id not in (select TargyfelelosId from targy)    // 1 pont 

3. Feladat Ismertesse a DHCP címkiosztás forgatókönyvét! Milyen üzeneteket küldenek a résztvevők, milyen 

fontosabb mezők találhatók az egyes üzenetekben, ezeknek mi a jelentése és értéke? [12 pont] 

 

1. DHCP szerver felderítése: Amennyiben 

egy újonnan csatlakozott eszköz nem ismeri a 

hálózaton működő DHCP szerver címét, 

akkor küld egy broadcast típusú 

(üzenetszórásos) üzenetet a hálózatra, 

amelyben megkérdezi a DHCP szerver címét. 

Ennek az üzenetnek a neve DHCP DISCOVER.  A 

broadcast üzenetet a 255.255.255.255 IP 

címnek címzi, amelyet minden hálózatban 

fenntartanak az adatszórásra. Az ilyen üzenetek 

a hálózat összes eszköze megkapja, mert az 

adott alhálózat összes csomópontja továbbítja 

minden adatkapcsolatán keresztül. Fontos, hogy 

az újonnan csatlakozott eszköz forráscímnek a 

0.0.0.0 IP címet használja, amely szintén egy 

speciális cím, ez sem kerül kiosztásra. 

Amennyiben a DHCP szerver címét már előre 

ismeri az eszköz, akkor az első lépés 

elhagyható. 

2. A második lépés szintén opcionális, ebben az 1. lépésben elküldött kérés üzenetre válaszul a DHCP szerver elküldi a saját 

IP címét és ezzel együtt egy általa felajánlott, a hálózaton még nem használt új címet. Mivel az új eszköznek továbbra 

sincs IP címe, ezért a DHCP szerver válaszában is az üzenetszórást használja. A második üzenet neve DHCP OFFER.  

3. A következő lépésben a csatlakozni kívánó eszköz küld egy újabb DHCP kérés üzenetet (DHCP REQUEST) a szervernek, 

amely tartalmazza a kért IP címet. (Az előző lépésben a szerver által küldött cím csak ajánlat, azt nem kötelező elfogadni.) 

Megjegyezzük, hogy egy hálózaton lehet több DHCP szerver is, ezért annak ellenére, hogy a csatlakozni kívánt eszköz itt 

más biztosan ismeri a DHCP szerver címét, mégis üzenetszórással küldi el ezt a kérést, azért, hogy az esetleges többi DHCP 

szerver (amelyeket a kliens a korábbi lépések eredményeként nem választott ki) is megkapja ezt.  

4. Az utolsó lépésben a címzett DHCP szerver jóváhagyja a kliens csatlakozását egy nyugta üzenettel (DHCP ACK).  

DHCP szerver
212.1.1.41

Csatlakozni kívánó eszköz

DHCP DISCOVER
Forrás cím: 0.0.0.0:68
Cél cím: 255.255.255.255:67
YIAddr: 0.0.0.0
Tranzakció azonosító: 632

DHCP OFFER
Forrás cím: 212.1.1.41:67
Cél cím: 255.255.255.255:68
YIAddr: 212.1.1.55
Tranzakció azonosító: 632
Élettartam: 3600 sec

DHCP REQUEST
Forrás cím: 0.0.0.0:68
Cél cím: 255.255.255.255:67
YIAddr: 212.1.1.55
Tranzakció azonosító: 633
Élettartam: 3600 sec

DHCP ACK
Forrás cím: 212.1.1.41:67
Cél cím: 255.255.255.255:68
YIAddr: 212.1.1.55
Tranzakció azonosító: 633
Élettartam: 3600 sec



4. Feladat Hogyan képezzük a paritásbitet? Hogyan működik a kétdimenziós paritásellenőrzés [2 pont] 

 Akkor 0 a paritásbit, ha az adatban lévő 1-es bitek száma páros, egyébként páratlan. 

 A kétdimenziós paritásellenőrzés esetén az adatbiteket egy mátrixba rendezzük és minden egyes sorhoz, 

illetve oszlophoz paritásbiteket számítunk.  

Egy 16 bites adathoz 2 dimenziós paritásellenőrzés bitjeit csatoltuk. Az alábbi ábrán a vevő oldalon megkapott bitek 

láthatók mátrixba rendezve. A vonalakkal elválasztott részek a paritásbitek. Ezen adatok alapján állapítsa meg, hogy 

történt-e a hiba az átvitel során és ha igen, lehet-e javítani? Válaszát indokolja [2 pont] 

1 0 0 1   0
0 0 1 0   0
1 0 0 0   1
0 1 1 1   1

0 0 0 0   0

1 0 0 1   0
0 0 1 0   0
1 0 0 0   1
0 1 1 1   1

0 0 0 0   0  

6. Feladat Szállítási réteg 

Ismertesse a TCP kapcsolat felépítésének forgatókönyvét! (Üzenetek típusa, sorrendje, jelzőbitek, sorszámok.) 

Magyarázza el az egyes mezők jelentését! [8 pont] 

 

Ismertesse az UDP szegmensek formátumát! Magyarázza el az egyes mezők szerepét! [5 pont] 

Forrás port Célport

Hossz Ellenőrző összeg

Alkalmazási rétegbeli üzenet

32 bit

 

 Forrás, (1 pont) – a küldő folyamatot azonosítja 

 célport (1 pont) – a célfolyamat azonosítója 

 Hossz: (az alkalmazási rétegbeli üzenet hossza) (1 pont) 

 Ellenőrző összeg – az adatokból speciális algoritmus szerint számított redundáns érték, amely segítségével 

könnyebben felderíthető, ha az átvitt adat sérült.  (1 pont)  

 Alkalmazási rétegbeli üzenet (1 pont) 



7. Feladat Készítsen egy HTML oldalt, benne egy űrlappal, amely alkalmas egy név és egy születési év elküldésére! [5 

pont] 

<!DOCTYPE html> 
<html> <body>       // 1 pont 
<form action="urlap.php" method="post">   // 1 pont 
  Név: <br /> 
  <input name="nev" type="text" />  <br />   // 1 pont 
  Születési év:<br /> 
  <input name="szulev" type="text" />    // 1 pont 
  <br /> 
  <input type="submit" value="Küld" />   // 1 pont 
</form> 
</body> </html> 

8. Feladat Írjon reguláris kifejezést lebegőpontos számok illesztésére! Néhány példa helyesen írt lebegőpontos számra: 

+23.34e-27 , 1E2 ,  -.3  és  23   . A  2. , 32.e1 , valamint -.e2 nem lebegőpontos szám.  [5 pont] 

^[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$ 

 ^,$: 1 pont 

 +- 1 pont 

 e: 1 pont 

 .: 1 pont 

 számok: 1 pont 

9. Feladat Adott a következő nyelvtan: 𝑆−> 𝑎𝐴𝑏, 𝐴−> 𝑎𝐴𝑏|𝜀. Készítsen determinisztikus automatát a nyelvtanhoz! 

Elemezze az 𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏 szöveget az automatával, továbbá adja meg az 𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏 szöveghez tartozó levezetési fát az 

elkészített automata felhasználásával! [10 pont] 

A nyelvtan LL(1) elemezhető, mivel A szabály esetén 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡(𝑎𝐴𝑏) = {𝑎}, 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡( 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡(𝜀) 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤(𝐴) ) = {𝑏} 

halmazok diszjunktak. 

 Az elemző táblázat (4 pont) és az automata működése (3pont): 

 a b # 

S aAb,1   

A aAb,2 ε,3  

a pop   

b  pop  

#   o.k. 

 

A levezetési fa (3 pont): 

 

S

a

A

b

a

A

b

ba

ε

A

Bemenet Verem Kimenet 

aaabbb# S# ε 

aaabbb# aAb# 1 

aabbb# Ab# 1 

aabbb# aAbb# 1,2 

abbb# Abb# 1,2 

abbb# aAbbb# 1,2,2 

bbb# Abbb# 1,2,2 

bbb# bbb# 1,2,2,3 

bb# bb# 1,2,2,3 

b# b# 1,2,2,3 

# #  Elfogadva 1,2,2,3 


