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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! [11 pont] 
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create table Márka(      // 1 pont 
 Név nvarchar(50) primary key 
); 
create table Személy(     // 1 pont 
 SzemélyiSzám nvarchar(100) primary key, 
 Név nvarchar(100) 
); 
create table Autó(       
 rendszám nvarchar(6) primary key,  // 1 pont 
 szín nvarchar(10), 
 MárkaNév nvarchar(50),     
 TulajdonosSzemélyiSzám nvarchar(100), 
 VásárlásDátuma datetime,    // 1 pont 

foreign key (MárkaNév) references Márka(Név),  // 1 pont 
foreign key (TulajdonosSzemélyiSzám) references Személy(SzemélyiSzám) // 1 pont 

); 
create table Bérlés(     // 1 pont 

AutóRendszám nvarchar(6),    
 BérlőSzemélyiSzám nvarchar(100), 

SzerződésKezdete datetime,   // 1 pont 
SzerződésVége datetime, 

 primary key(AutóRendszám, BérlőSzemélyiSzám, SzerződésKezdete) // 1 pont 
foreign key (AutóRendszám) references Autó(rendszám),   // 1 pont 
foreign key (BérlőSzemélyiSzám) references Személy(SzemélyiSzám)  // 1 pont 

); 

2. Feladat Adott az alábbi ábrán látható adatbázis séma.  
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Listázza ki azokat a tagokat, akik eddig legfeljebb 10000 Forint értékben kölcsönöztek könyvet! (A kölcsönzés értéke a 

kikölcsönzött könyv ára.) Az eredményben csak a tagok neve szerepeljen! Figyelem: lehetnek olyan tagok, akik eddig 

még nem kölcsönöztek, ők is szerepeljenek az eredményben! [9 pont] 

select t.Név         // 1 pont 
from tag t         // 1 pont 
 left outer join kölcsönzés kcs on kcs.tagId = t.Id  // 2 pont 
 left outer join könyv k on k.ISBN = kcs.KönyvISBN  // 2 pont 
group by t.Id        // 1 pont 
having sum(k.Ár) < 10000       // 2 pont 

Írjon SQL utasítást, amely megnöveli az éppen nem kölcsönzött könyvek árát 10%-kal! Egy könyv akkor nem 

kölcsönzött, ha nincsen hozzá olyan aktuális kölcsönzés, amelynek a visszahozatali dátuma még NULL. [6 pont] 

update Könyv       // 1 pont 
 set Ár = Ár * 1.1     // 2 pont 
 where ISBN NOT IN      // 1 pont 

        (select KönyvISBN  
         from Kölcsönzés  
         where VisszahozataliDátum IS NULL) // 2 pont 

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

címfordítón áthaladó üzenetek útját mutatják. Töltse ki a címfordítón átment üzenetekben (vastag keretes dobozok) 

a feladó és címzett értékét. Válaszát indokolja! [10 pont] 

Hálózati címfordító

Helyi hálózati cím: 192.168.1.1
Publikus IP cím: 169.169.169.169

Publikus port Helyi IP cím Portszám

3001 192.168.1.4 9001

3002 192.168.1.5 9002

3003 192.168.1.6 9003

CímfordítótáblaFeladó: 141.141.141.141:1000
Címzett: 169.169.169.169:3002

Feladó: _________________
Címzett: _________________

Feladó: _________________
Címzett: __________________

Feladó: 169.169.169.169:3003
Címzett: 101.101.101.101:6000

 

Megoldás (4 x 2 pont + 2 pont indoklás): 

Hálózati címfordító

Helyi hálózati cím: 192.168.1.1
Publikus IP cím: 169.169.169.169

Publikus port Helyi IP cím Portszám

3001 192.168.1.4 9001

3002 192.168.1.5 9002

3003 192.168.1.6 9003

CímfordítótáblaFeladó: 141.141.141.141:1000
Címzett: 169.169.169.169:3002

Feladó: 141.141.141.141:1000
Címzett: 192.168.1.5:9002

Feladó: 192.168.1.6:9003
Címzett: 101.101.101.101:6000

Feladó: 169.169.169.169:3003
Címzett: 101.101.101.101:6000

 

A hálózati címfordítás (Network Address Translation – NAT) célja, hogy egy alhálózatot elrejtsünk egyetlen IP cím 

mögé. Az adott IP címen egy hálózati címfordítást végző berendezés figyel. Ezen keresztül történik minden 

kommunikáció. Az eszköz alapvető feladata a következő: 

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.  



4. Feladat Ismertesse a TCP kapcsolat felépítésének forgatókönyvét! (Üzenetek típusa, sorrendje, jelzőbitek, 

sorszámok.) Magyarázza el az egyes mezők jelentését! [8 pont] 

 

5. Feladat A következő kérdések többszörös hozzáférési protokollokra vonatkoznak: 

Ismertesse a CSMA/CD protokoll működését! [2 pont] 

 Egy csomópont belehallgat a csatornába, mielőtt adatot küld. Ha nincs rajta adat, akkor azonnal küld, ha 

viszont foglalt, akkor elhalasztja a küldést. 

 a CSMA/CD esetén az aktuális küldő is figyeli a csatornát. Amennyiben ütközés történt, leállítja a 

kerettovábbítást és egy véletlen ideig várakozik, mielőtt újra megpróbálja elküldeni az adatot. 

Ismertesse a CSMA/CA protokoll működését! [3 pont] 

 Adás előtt egy csomópont belehallgat a csatornába. Ha üres, akkor sem azonnal, hanem csak egy véletlen idő 

múlva küldi a jelet. Ez egy fontos különbség a CSMA/CD és a CSMA/CA között. 

 Az ütközést nem figyeli, így a csomópont, ha elkezdte adni a keretet, akkor azt teljesen el is küldi.  

 Nyugtázás: az ütközésérzékelés hiányában a vevőtől nyugtát vár a feladó, hogy biztosan tudja, hogy 

megérkezett az adat. A feladó a nyugtára egy időzítő segítéségével várakozik. Ha nem érkezik meg a nyugta 

időben, akkor újraküldi a keretet.  

6. Feladat Adja meg a socket kezelés kliens oldali függvényeit, a függvények főbb paramétereit, valamint funkcióit! [5 
pont] 

 
SOCKET sd=socket(…);  //a socket létrehozása  
                  //paraméterek: domain (pl. PF_INET), type (pl. SOCK_STREAM), protocol (pl. 0) 
connect(sd,…);  // a kapcsolat felépítése  
                // paraméterek: kapcsolat típusa, port és ip cím 
while(1){… // kommunikáció 
    send(sd,…)   // az üzenet küldése 
                 // paraméterek: SOCKET, az üzenet címe, az üzenet hossza, flags 
                 // visszatérési érték: >= esetén az elküldött byte-ok száma, <0 esetén hiba 
                          
    recv(sd,…)   // az üzenet fogadása  
                 //paraméterek: SOCKET, a buffer pointere, a buffer mérete, flags 
                 // visszatérési érték: >0 esetén a vett byte-ok száma,  
                 //                     <0 esetén hiba,  
                 //                     ==0 esetén a szerver bontotta a kapcsolatot  
 
…} 
closesocket(sd);   // a kapcsolat bontása 

 



7. Feladat Írjon reguláris kifejezést, amely ellenőrzi, hogy a kérdéses szöveg megfelel-e egy oo:pp:mm formában 
megadott időpontnak. Az óra (oo) 00 és 23, a perc (pp) és a másodperc (mm) 00 és 59 közötti értékeket vehet 
fel.   Példa helyesen írt időpontra: „23:03:12”. [6 pont] 
 
^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]: [0-5][0-9]$ 

 ^$: 1 pont 

 óó: 2 pont 

 pp: 1 pont 

 mm: 1 pont 

 „:”: 1 pont 

 
8. Feladat Adott a következő nyelvtan: 𝑆 → 𝑆𝐴|𝐴,  𝐴 → 𝑎|𝑏𝑆𝑐. Készítsen determinisztikus automatát a nyelvtanhoz! 
Elemezze az 𝑎𝑏𝑎𝑐 szöveget a kapott automatával! [10 pont] 
 
A nyelvtan balrekurzió feloldásával: 
S -> A S” 
S”->A S”|ε 
A-> a|bSc 
So->S# 
 
LL(1) elemezhető a nyelvtan, mivel alternatívák esetén a kezdőhalmazok diszjunktak: 
1.szabály: S -> A S” esetén 

first(A S”)={a,b} 
2.szabály: S”->A S” esetén 

first(A S”)={a,b} 
3.szabály: S”-> ε esetén 

first(first(ε) follow(S”) )={c,#} 
4.szabály: A-> a esetén 

first(a)={a} 
5.szabály: A-> bSc esetén 

first(bSc)={b} 
Az LL(1) elemző táblázata: 

 a b c # 

S A S”,1 A S”,1   

S” A S”,2 A S”,2 ε,3 ε,3 

A a,4 bSc,5   

a pop    

b  pop   

c   pop  

#    o.k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az automata működése: 
 

Bemenet Verem Kimenet 

abac# S# ε 

abac# AS”# 1 

abac# aS” # 1,4 

bac# S”# 1,4 

bac# AS”# 1,4,2 

bac# bScS”# 1,4,2,5 

ac# ScS”# 1,4,2,5 

ac# AS”cS”# 1,4,2,5,1 

ac# aS”cS”# 1,4,2,5,1,4 

c# S”cS”# 1,4,2,5,1,4 

c# cS”# 1,4,2,5,1,4,3 

# S”# 1,4,2,5,1,4,3 

# # Elfogadva 1,4,2,5,1,4,3,3 

 

 


