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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, amelyhez a következő kiegészítések tartoznak: (i) a 

cégek nevét kötelező megadni, (ii) két különböző cégnek nem lehet ugyanaz a neve (a cég nevek egyediek), (iii) az 

alkalmazottak neveit kötelező megadni.   
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Írjon SQL utasításokat, amelyek a diagramnak és a fenti kiegészítéseknek megfelelő táblákat létrehozzák! [10 pont]  

CREATE TABLE Cég(       
 Azonosító INT PRIMARY KEY, 
 Név NVARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL   -- 2 pont 
); 
CREATE TABLE Alkalmazott( 
 SzemélyiSzám NVARCHAR(10) PRIMARY KEY, 
 Név NVARCHAR(100) NOT NULL    -- 2 pont 
); 
CREATE TABLE Alkalmaz( 

CégAzonosító INT, 
AlkalmazottSzemélyiSzám NVARCHAR(10), 
PRIMARY KEY (CégAzonosító, AlkalmazottSzemélyiSzám),    -- 1 pont 
FOREIGN KEY (CégAzonosító) REFERENCES Cég(Azonosító),    -- 1 pont 
FOREIGN KEY (AlkalmazottSzemélyiSzám) REFERENCES Alkalmazott(SzemélyiSzám) -- 1 pont 

); 
CREATE TABLE Cím(       -- 1 pont 

AlkalmazottSzemélyiSzám NVARCHAR(10), 
Irányítószám NVARCHAR(6), 
KözterületNEve NVARCHAR(100), 
Házszám NVARCHAR(10), 
Város NVARCHAR(100)          -- 1 pont 
FOREIGN KEY (AlkalmazottSzemélyiSzám) REFERENCES Alkalmazott(SzemélyiSzám) -- 1 pont 

); 

Adott az alábbi ábrán látható adatbázis séma, amelyben filmek és hozzájuk tartozó értékelések adatait tároljuk. Az 

értékelés pontszáma 1 és 5 közötti egész szám. A műfaj táblában tároljuk a filmek műfajait, pl. „horror” stb. 
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Adatbázisok Hálózatok Nyelvek 

1 [ 10 ]  4 [ 7 ]  7 [ 6 ]  

2 [ 7 ]  5 [ 5 ]  8 [ 8 ]  

3 [ 7 ]  6 [ 12]  9 [ 8 ]  

∑ [ 24 ]  ∑ [ 24 ]  ∑ [ 22 ]  

∑ [ 70 ]  ZH+HF:  

Összesen:  Jegy:  



2. Feladat Írjon lekérdezést, amely kilistázza a 2015 után készült horror filmeket és azt, hogy mennyi az egyes filmekhez 

tartozó 2017-es értékelések pontszámának átlaga! [7 pont] 

SELECT f.Cím, AVG(e.Pontszám)     -- 1 pont 
FROM Film f 
 INNER JOIN Film_Műfaj fm ON f.ID = fm.FilmID 
 INNER JOIN Műfaj m ON m.ID = fm.MűfajID 
 LEFT OUTER JOIN Értékelés e ON e.FilmID = f.ID -- 2 pont 
WHERE  

m.Név = "horror" AND  
f.Év > 2015 AND 

 e.ÉrtékelésIdeje > '2016-12-31'    -- 3 pont 
GROUP BY f.ID       -- 1 pont 

3. Feladat Írjon lekérdezést, ami kilistázza, hogy az egyes stúdiók, az egyes műfajokból hány filmet készítettek 2016-

ban! [7 pont] 

SELECT s.Név, m.Név, COUNT(f.*)     -- 2 pont 
FROM Stúdió s 
 LEFT OUTER JOIN Film f ON f.StúdióID = s.ID 
 INNER JOIN Film_Műfaj fm ON fm.FilmID = f.ID 
 INNER JOIN Műfaj m ON m.ID = fm.MűfajID  -- 2 pont 
WHERE f.Év = 2016 
GROUP BY s.ID, m.ID       -- 2 pont 

4. Feladat Az alábbi ábra közepén egy hálózati címfordító látható, benne a címfordító tábla. A szaggatott vonalak a 

címfordítón áthaladó üzenetek útját mutatják. Az üzenetek tartalma alapján töltse ki a címfordító táblát, továbbá adja 

meg a hálózati címfordító eszköz publikus IP címét.  Válaszát indokolja! [7 pont]  

Hálózati címfordító

Helyi hálózati cím: 192.168.1.1
Publikus IP cím: _____________

Publikus port Helyi IP cím Portszám

CímfordítótáblaFeladó: 169.169.169.169:3001
Címzett: 132.132.132.132:9002

Feladó: 192.168.1.5:1000
Címzett: 132.132.132.132:9002

Feladó: 192.168.1.6:9000
Címzett: 101.101.101.101:6000

Feladó: 169.169.169.169:3003
Címzett: 101.101.101.101:6000

 

Megoldás: 

Hálózati címfordító

Helyi hálózati cím: 192.168.1.1
Publikus IP cím: 169.169.169.169

Publikus port Helyi IP cím Portszám

3001 192.168.1.5 1000

3003 192.168.1.6 9000

CímfordítótáblaFeladó: 169.169.169.169:3001
Címzett: 132.132.132.132:9002

Feladó: 192.168.1.5:1000
Címzett: 132.132.132.132:9002

Feladó: 192.168.1.6:9000
Címzett: 101.101.101.101:6000

Feladó: 169.169.169.169:3003
Címzett: 101.101.101.101:6000

 

1. Minden csomagban, amit az alhálózatról kifelé továbbít, a belső hálózati IP címet kicseréli a NAT saját IP 

címére. A feladó portszámát átírja a továbbítótáblában lévő leképezés alapján. 

2. Minden csomagban, ami beérkezik, a NAT saját IP címét kicseréli a valós címzett belső hálózati eszköz belső 

hálózati IP címére. Erre azért van szükség, mert a belső hálózat elrejtése miatt minden belső csomópontnak 

küldött üzenet címzettje a NAT lesz. A portszámot a továbbítótábla alapján választja ki.  



Összesen 7 értéket kell megadni. Mindegyik helyes indoklással 1 pont.  

5. Feladat 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) 

 

6. 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



7. Feladat Készítsen HTML lapot, amely kiírja a $_SESSION asszociatív tömb valamennyi kulcs-érték párosát 

táblázatos formában! (A példában feltételezhető, hogy az asszociatív tömb elemeinek típusa skalár.)  [6 pont] 

<?php 
    session_start();       // 1 pont 
?> 
<htlml>      
<body> 
    echo "<h1> PHP List All Session Variables</h1>"; 
    <table> 
<?php    
    foreach ($_SESSION as $key=>$val)     // 2 pont 
      echo "<tr><td>".$key. "</td><td>".$val."</td></tr>"; //1 pont 
?> 
</table>         // HTML táblázat: 2 pont 
</body> 
</html>           

 

8. Feladat Ismertesse a nyelvek Chomsky féle osztályozását! Adja meg az egyes nyelvosztályok fontosabb jellemzőit, 

valamint adjon legalább két példát az egyes nyelvosztályokhoz tartozó nyelvekre! [8 pont] 

Chomsky a helyettesítési szabályok komplexitása alapján négy nyelvosztályt definiált, s ezeket számokkal 
jelölte 0-tól 3-ig. 

3-as nyelvosztály  -  Reguláris nyelvek 

A reguláris nyelvtanban csak az alábbi szabálytípusok alkalmazhatók:  
Jobbreguláris nyelvtan esetén: 

|A a bB    

Balreguláris nyelvtan esetén pedig: 

|A a Bb     

A reguláris nyelvek megengedik az A →ε szabály használatát is, ahol ε az üres szöveg. 
 
Ebbe a nyelvosztályba tartoznak a programozás építőköveinek leírásai, például: a változók, számok, 
kulcsszavak feldolgozása. Minden véges számú mondatot tartalmazó nyelv a reguláris nyelvek családjába 

tartozik. Néhány konkrét példa reguláris nyelvekre: 0ia i  ,  , 0i ja b i j  . 

 
A reguláris nyelvek véges automatával feldolgozhatóak. A reguláris nyelvek mondatainak levezetései 
gereblye jellegű bináris fák. 
 
2-es nyelvosztály  -  Környezetfüggetlen nyelvek (CFG - context free grammar)  

A környezetfüggetlen nyelvek osztályába tartozó nyelvek levezetési szabályai 

A  

formájúak. Bal oldalon egy nemterminális áll, míg a jobb oldalon tetszőleges (terminálisok és 
nemterminálisok sorozata). Környezetfüggetlen nyelvek esetén is megengedett az A →ε szabály 
használatára. 
 
A programozási nyelveknél például az aritmetikai kifejezések leírása, valamint minden olyan struktúrának a 
megadása, amely egymásba ágyazható szerkezeteket (nyitó és csukó zárójelek, begin és end, …) tartalmaz, 

ezzel a nyelvosztállyal adható meg. Néhány konkrét példa CF nyelvekre: 0i ia b i  . A palindrom (tükör 

jellegű mondatokat tartalmazó mondatokat) nyelvek is CF  nyelvek: pl. S=ww-1, ahol w=(a+b)+. 
 
A CF nyelvek nem determinisztikus veremautomatával dolgozhatók fel.  A CF nyelv mondataihoz tartozó 
levezetési gráf fa jellegű. 
 
1-es nyelvosztály - Környezetfüggő nyelvek (CSG - context sensitive grammar)  



A környezetfüggő nyelvek helyettesítési szabályainak korlátait kétféle módon is jellemezhetjük.  
Az első megadási mód szerint a levezetési szabályok alakja: 

A

A fenti formájú szabály azt jelenti, hogy egy nemterminális csak akkor helyettesíthető a megfelelő 
terminálisok és nemterminálisok sorozatával, ha előtte és utána a szabály által előírt terminálisok és 
nemterminálisok állnak. 
Második megadási mód szerint: 

, ahol || || 
vagyis a helyettesítési szabály jobb oldalának  hossza nem lehet rövidebb a bal oldal hosszánál. Ezen 
tulajdonság alapján ezeket a nyelveket nem csökkentő nyelveknek is nevezik. 
 

A 0i i ia b c i   mondatokat tartalmazó nyelv CS nyelv. A másoló jellegű nyelv (copy language)  is CS nyelv. 

Pl: S=ww, ahol w=(a+b)+. 
 
A CF nyelv korlátos hosszú Turing géppel dolgozható fel. A CF nyelv mondatainak levezetése gráf jellegű. 
Kereszt jellegű függőségeket is tartalmazhat. 
 
0-ás nyelvosztály – rekurzíven felsorolható nyelvek 

A 0-ás nyelvosztályban alkalmazható helyettesítési szabályokra nincs megkötés. A levezetési szabályok 
általános formája: 



ahol semmilyen megkötés nincsen α és β hosszára. Ezeket a nyelveket rekurzíven felsorolható nyelveknek is 
nevezik. 
 

Annak ellenére, hogy az A   szabály formailag a 0-s nyelvosztályba tartozik, megengedjük megjelenését 
valamennyi nyelvosztályban. 
 
A rekurzívan feldolgozható nyelvek Turing géppel dolgozhatók fel.  

9. Feladat Egy nyelv mondatai:   𝑎𝑖𝑐𝑏𝑖, 𝑖 > 0. Adja meg a nyelv leírását determinisztikus automatával, valamint 

nyelvtan segítségével. [8 pont] 

 
Nyelvtan: 
G(N,∑,P,S), ahol 
N={S,A} 
∑={a,b,c} 
P= { S->aAb   A=c| aAb } 
S=S 
Automata: 
A fenti nyelvtan LL(1) elemezhető, mivel alternatívák esetén az egy karakter hosszú first halmazok diszjuktak. Az 
automata elemző táblázata: 

 a b c # 

S aAb    

A aAb  c  

a pop    

b  pop   

c   pop  

#    o.k. 

 
vagy 
P(Q,∑,Γ,δ,q0,Zo,F), ahol 
Q={q0, q1, q2 , q3} 



∑={a,b,c} 
Γ={a,b, #} 
δ={         

𝛿(𝑞0, 𝑎, #) = (𝑞1, 𝑎#)    
𝛿(𝑞1, 𝑎, 𝑎) = (𝑞1, 𝑎𝑎)      
𝛿(𝑞1, 𝑐, 𝑎) = (𝑞2, a)    
𝛿(𝑞2, 𝑏, a) = (𝑞2, )  
𝛿(𝑞2, , #) = (𝑞3, #)    } 

q0= q0 

Z0=# 
F={ q3} 
 


