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 Csintalan Jakab

Adatbázisok:
1. Ki adja a jogosultságokat? Milyen hozzáférést biztosít az adatbázishoz a DBA, a CONNECT és a 

RESOURCES jogosultság?
2. Adja meg a függőségek axiómáit! Ezek alapán bizonyítsa az egyesítési szabályt, azaz ha X → Y, és X → Z,  

akkor XY → Z! 
3. Tekintse az R(A,B,C,D,E,F) relációs sémát a rajta értelmezett

F ={AD → B, D → E, A → C, B → F } funkcionális függőséghalmazzal. Adja meg a 2NF és a 3NF 
felbontását. Mi a reláció kulcsa? Mi az AD attribútum halmaz lezártja?

4. Hogyan Lehet csoportok között válogatni? Írjon egy lekérdezési parancsot, amely kiírja az EMP és a DEPT 
táblákból az osztályok nevét(dname), a osztályonkénti átlagfizetést (a fizetés a sal), ha az átlagfizetés 
3000-nél kevesebb! Rendezze sorba az osztály neve szerint!

5. Mit jelent a NULL érték, hogyan lehet ezt kezelni? Írjon egy parancsot, amely az EMP táblában a 
dolgozóknak fizetését(sal) 20%-kal megemeli, akik nem kaptak prémiumot(comm)!

 
Automaták és nyelvek:
6. Mit nevezünk reguláris kifejezésnek?
7. Mi a szintaxis diagram? Adja meg az alábbi nyelvtanhoz tartozó szintaxis diagramot

S → aAc
A → dAcB | ϵ
B → afB | ϵ 

8. Készítsen automatát az alábbi nyelvtanhoz:
S → aAb
A → cBd | c
B → bB | ϵ 
Adjon meg két olyan mondatot, amely a nyelvtan által generált nyelvhez tartozik.

 
Hálózatok:
9. Rajzolja fel a QAM moduláció átviteli diagrammját! Ha egy másik modulációnál 8 különböző modulációs 
értéket használunk, akkor hány bit/s érthető el 2400 baud esetén?
10. Vezérjeles sín esetén hogyan valósul meg a vezérjel átadása? Hogyan kerül be egy új állomás a gyűrűbe? 

Mi a vezérjel tartási idő? Ki a felelős a logikai gyűrű karbantartásáért?
11. A következő bitsorozat átvitelénél a bitbeszúrást alkalmazzunk:

0111101111101111110111111100. Hogyan fog kinézni a bitbeszúrás után a keret kezdet és keret véggel 
együtt?

12. Mi a Hamming távolság? Mi a feltétele a hiba felismerésnek és a hiba javításának a Hamming távolsággal 
kifejezve, ha a hibás bitek számát d-vel a Hamming távolságot H-val jelöljük?
13. Egy átjáró útkeresési táblája:
 

netmask net-address next-hop

55.255.255.0 128.192.7.0 128.192.7.250

255.255.255.0 128.192.150.0 128.192.150.250

255.255.0.0 128.192.0.0 128.192.232.250

0.0.0.0 0.0.0.0 128.192.233.2

A csomagban az 
ipdest=128.192.100.24
Melyik next-hop-ra küldi a csomagot?
Indokolja válaszát!

Mindenből minimum 20% kell. Munkaidő 90 perc
Pontszámok: 1/4, 2/5, 3/6, 4/6, 5/4, 6/6, 7/6, 8/8, 9/4, 10/5, 11/5, 12/6, 13/5


