
 

 

Informatika 2 zárthelyi dolgozat A. csoport 2013.04.08. 
(A rendelkezésre álló idő 50 perc, megfelelési szint: 18 pont) 

 NÉV: 
 Neptun kód: 
 

1. Milyen módszereket ismer az entitás-relációs diagramon használt öröklés rálációs sémára történő leképzésére? A módszereket 
illusztrálja az alábbi diagram megfeleltetésével: 
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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 , BD→F} . Minimális-e az F függőséghalmaz? Mi az R reláció kulcsa? 

 

3. Mit jelent két tábla „theta illesztése”, és melyik SQL kulcsszó szolgál ennek elvégzésére? Írjon SQL lekérdezést, amely megjeleníti az 
adatbázisban található banki ügyfelek (Client) nevét és a folyószámláik (Account, akár több is) számát és egyenlegét, név szerint 
ABC, azon belül egyenleg szerint csökkenő sorrendben. 

Client (Id INT, Name NVARCHAR(100), CreatedAt DATETIME) 

Account(Id INT, Number CHAR(26), ClientId INT, Balance INT, Status INT,) 

 

4. Milyen csomópontokból épül fel egy B+ fa, és milyen azok belső szerkezete? Mekkora a fa elágazásszáma, ha a lemez blokkmérete 
8kbyte, a blokkonkénti fejlécinformáció 128 bájt, a kulcsméret 16 byte, a mutató méret pedig 8 bájt? 

 

5. Ismertesse a socket kezelés kliens oldali működési mechanizmusát, valamint adja meg a kliens oldalon használt függvények 
fontosabb paramétereit! A paraméterek típusát nem kell pontosan megadni. 

6. Mi a nyelv és a nyelvtan? Adja meg a nyelv és a nyelvtan matematikai értelmezését! Továbbá adja meg a kettő közötti kapcsolatot! 

7. Írjon olyan (pl. PHP-ben is használható szintaktikájú) reguláris kifejezést, amivel ellenőrizni tudja, hogy az adott szöveg megfelel-e 
egy név formátumának! A név két részből áll, egy vezetéknévből és egy keresztnévből. A vezetéknév és a keresztnév nagybetűvel 
kezdődik, a vezetéknév és a keresztnév többi karaktere kisbetű. A vezetéknév és a keresztnév elválasztó karaktere egy szóköz. 
Példa helyes névre: Tóth Ákos. 

Egy R relációs séma 3NF alakú, ha minden A1...An→X nemtriviális függőség esetén A1...An szuperkulcsa R-nek, vagy  X egy kulcs része 
Minimális bázis: A->C, B->D, AB->E, B-> F (mert D levezethető B-ből, tehát nem volt minimális), Kulcs: AB, Relációk: (A,C), (B,D), (A,B,E), (B,F), 
esetleg lehet egyszerűsíteni: (A,C), (B,D,F), (A,B,E) (ahol az utóbbi tartalmazza a kulcsot is, tehát nem kell újabb relációt felvenni) 

INNER JOIN, a két reláció keresztszorzatából azokat az elemeket hagyjuk meg, amelyekre teljesül egy C feltétel. 
SELECT name, number, balance FROM Client INNER JOIN Account ON ClientId = Client.Id Order BY Name, Balance DESC 

csomópont és levél, n érték, n+1 mutató. (A pi-ik mutató a K(i-1) értéknél nagyobb, de a K(i)-nél kisebb értékeket tárolja (feltéve, hogy i>0 és i < 
elágazásszám)) 
16*n + 8(n+1) <= 8192-128  => n=335 

1) minden entitás egy közös táblába + diszkriminátor 
Gépjármű(ID, Név, Teljesítmény, Tükör, Légkondícionáló, Vonóhorog, Nyerges, Típus) (Típus a diszkriminátor) 

2) minden entitás külön táblába, külső kulccsal hivatkoznak az ősre 
Gépjármű(ID, Név, Teljesítmény), Motorkerékpár(ID, GépjárműID, Tükör), Gépkocsi(ID, GépjárműID, Légkond.), Személygépkocsi(ID, 
GépkocsiID, Vonóhorog), Tehergépkocsi(ID, GépkocsiID, Nyerges) 

3) az ős entitások minden attribútumát felvesszük a leszármazottba is 
Gépjármű(ID, Név, Teljesítmény), Motorkerékpár(ID, Név, Teljesítmény, Tükör), Gépkocsi(ID, Név, Teljesítmény, Légkond.), 
Személygépkocsi(ID, Név, Teljesítmény, Légkond., Vonóhorog), Tehergépkocsi(ID, Név, Teljesítmény, Légkond., Nyerges) 



 

 

Informatika 2 zárthelyi dolgozat B. csoport 2013.04.08. 
(A rendelkezésre álló idő 50 perc, megfelelési szint: 18 pont) 

 NÉV: 
 Neptun kód: 
 

1. Mit értünk összetett attribútum és mit többértékű attribútum alatt? Hogyan képezhetjük le őket relációs sémára? A módszereket 
illusztrálja az alábbi diagram megfeleltetésével: 
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2. Adja meg a BCNF matematikai definicióját! Adja meg a BCNF felbontás lépéseit! Egy reláció R(A,B,C,D,E) és a függőséghalmaza 
F{E→B, B→A, AE→C, C→D}. Mi az R reláció kulcsa? Adja meg az R reláció BCNF felbontását 

 

3. Milyen külső illesztés fajtákat ismer és miben különböznek azok a theta illesztéstől? Írjon SQL lekérdezést, amely megjeleníti azokat 
a banki ügyfeleket (Client), akikhez egyetlen számla (Account) sem tartozik. Írjon lekérdezést, amely megjeleníti azokat az 
ügyfeleket, akiknek van aktív számlája (Status=1) 

Client (Id INT, name NVARCHAR(100), CreatedAt DATETIME) 

Account(Id INT, Number CHAR(26), ClientId INT, Balance INT, Status INT) 

 

4. Milyen csomópontokból épül fel egy B+ fa, és milyen azok belső szerkezete? Mekkora a fa elágazásszáma, ha a lemez blokkmérete 
2kbyte, a blokkonkénti fejlécinformáció 32 bájt, a kulcsméret 4 byte, a mutató méret pedig 8 bájt? 

 

5. Ismertesse a http protokoll működését, valamint a http üzenetek felépítését! 

6. Ismertesse a nyelvek osztályozásának Chomsky-féle hierarchiáját! Adjon példát az egyes nyelvosztályokba tartozó nyelvekre! 

7. Írjon olyan (pl. PHP-ben is használható szintaktikájú) reguláris kifejezést, amivel ellenőrizni tudja, hogy az adott szöveg megfelel-e 
egy előjeles egész szám formátumának! Az egész számban szereplő számjegyek száma nem lehet több 8-nál. Példák helyes 
számokra: 195, -1238, +34. 

 

Egy R reláció akkor és csak akkor van BCNF-ben, ha bármely A1...An→B1...Bm nem triviális függőségre igaz, hogy {A1...An} R 
szuperkulcsa. Lépések: minden kétattribútumos reláció BCNF-ben van. Ha valamelyik függőség sérti a BCNF-et, akkor a 
függőségben szereplő attribútumokból egy új relációt készítünk, aminek csak a kulcsát hagyjuk az eredeti relációban. A 
függőségeket vetítjük a két új relációra. 
Kulcs E, mert E+={E,B,A,C,D} 
pl B->A sérti a normálformát => (B,A), (B,C,D,E) ebben a vetített függőségek: E->B, E->C, C->D (ez is sért). => másodikat tovább 
bontjuk. Végeredmény: (B,A), (C,D), (B,C,E) 

BAL/JOBB/TELJES, a theta illesztéshez hozzáveszi a bal/jobb/mindkét reláció illesztetlen rekordjait is, a hiányzó rekord attribútumai helyén 
NULL van.  
SELECT Client.* FROM Client LEFT OUTER JOIN Account ON Client.ID=ClientId WHERE ClientId IS NULL 
SELECT DISTINCT  Client.* FROM Client INNER JOIN Account ON Client.ID = ClientId WHERE Status=1 

csomópont és levél, n érték, n+1 mutató. (A pi-ik mutató a K(i-1) értéknél nagyobb, de a K(i)-nél kisebb értékeket tárolja (feltéve, hogy i>0 és i < 
elágazásszám)) 
4*n + 8(n+1) <= 2048-32  => n=167 

összetett: Több részattribútumból áll, kilapítjuk, a részattribútumokat veszük fel az entitásnak megfelelő relációba. többértékű: ugyanahoz az 
entitáshoz több külböző értéket is felvehet: külön relációba, külső kulccsal hivatkozik a tartalmazóra. 
Alkalmazott(ID, Előtag, Vezetéknév, Keresztnév),  Telefonszám(ID, AlkalmazottID, Szám) 


