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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! [9 pont] 

RészeMegrendelés Termék

MegrendelőNévId IdNévDarabszám

MegrendelésTétel Tárgya

 

create table Megrendeles(       // 1 pont 
 Id int primary key, 
 MegrendeloNev nvarchar(100) 
); 
create table Termek(       // 1 pont 
 Id int primary key, 

Nev nvarhcar(100) 
); 
create table MegrendelesTetel(      // 1 pont 
 MegrendelesId int,       // 1 pont 
 TermekId int,       // 1 pont 
 Darabszam int,       // 1 pont 
 primary key(MegrendelesId, TermekId),    // 1 pont 
 foreign key (TermekId) references Termek(Id),   // 1 pont 
 foreign key (MegrendelesId) references Megrendeles(Id) // 1 pont 
); 

 

2. Feladat Adott az alábbi ábrán látható adatbázis séma.  

Hallgató

NEPTUN
Név
TelefonSzám

Tárgy

KÓD
Név
TárgyfelelősNEPTUN

Oktató

NEPTUN
Név
TanszékId
Fizetés

Tanszék

Id
Név

Hallgató_Tárgy

HallgatóNEPTUN
TárgyKÓD
Félév
Jegy
Pontszám

Tárgy_Oktató

TárgyKÓD
OktatóNEPTUN

Írjon SQL lekérdezést, amely kilistázza az „Automatizálási Tanszék” összes tárgyát és az egyes tárgyakat oktatók 

számát! Egy tárgy akkor tartozik egy tanszékhez, ha a tárgyfelelőse az adott tanszéken dolgozik. [8 pont] 

select  tgy.Kod, tgy.Nev, count(o2.*)       
from tanszek t 
 inner join Oktato o on o.TanszekId = t.Id 
 inner join Targy tgy on tgy.TargyfelelosNEPTUN = o.NEPTUN 
 left outer join targy_oktato to on to.targykod = tgy.KOD 
 inner join oktato o2 on o2.NEPTUN = to.OktatoNEPTUN 
where t.Nev = ‘Automatizálási Tanszék’ 
group by tgy.KÓD 

vagy: 

select tgy.kod, tgy.Nev, count(o.*)        // 2 pont 
from targy tgy 
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 inner join targy_oktato to on to.targykod = tgy.kod     // 1 pont 
 inner join oktato o on o.NEPTUN = to.OktatoNEPTUN     // 1 pont 
where  
 tgy.kod in (           // 1 pont 
            select targy.kod          // 2 pont 
            from targy 
                  inner join oktato on targy.targyfelelosNEPTUN = oktato.NEPTUN 
             inner join tanszek on tanszek.Id = oktato.tanszekId 
            where tanszek.Nev = ’Automatizálási Tanszék’ 
            ) 
group by tgy.kód           // 1 pont 

 

Írjon SQL utasítást, amely 10%-kal növeli az „Automatizálási Tanszék” minden dolgozójának a fizetését! [4 pont] 

update Oktato          // 1 pont 
set Fizetes=Fizetes * 1.1         // 1 pont 
where TanszekId IN           // 1 pont 

(select Id from tanszek where tanszek.nev = ’Automatizálási Tanszék’); // 1 pont 

vagy: 

update Oktato          // 1 pont 
 inner join tanszek on oktato.tanszekid = tanszek.id    // 1 pont 
set Fizetes = Fizetes * 1.1        // 1 pont 
where Tanszek.nev = ’Automatizálási Tanszék’      // 1 pont 

 

Listázza ki az összes hallgatót, aki a „2014/15”-ös, vagy a „2013/14”-es félévben elégtelen jegyet szerzett az 

„Informatika 2” tárgyból! Az eredményben egy hallgató csak egyszer szerepeljen! [5 pont] 

select distinct h.nev         // 1 pont 
from hallgato h     
 inner join hallgato_targy ht on h.neptun = ht.hallgatoneptun 
 inner join targy t on t.kod = ht.targykod     // 2 pont 
where (ht.felev = ’2014/15’ OR ht.felev = ’2013/14’)     // 1 pont 

AND (t.Nev = ’Informatika2’)       // 1 pont 
AND ht.jegy = 1 

 

3. Feladat Mire való az ARP protokoll? [1 pont] 

Kell egy mechanizmus, amellyel egy IP címhez megkapható a hozzá tartozó fizikai cím. Ezt a feladatot látja el az Address 

Resolution Procotol (ARP) címfeloldási protokoll. [1 pont] 

Mutassa be az ARP protokoll működésének forgatókönyvét: milyen üzeneteket küldünk, ezekben mi a feladó és 

címzett mezők értékei? [4 pont] 

1. A elküld egy ARP kérés üzenetet. [1 pont] Ez egy adatkapcsolati rétegbeli üzenet, amelyben a címzett fizikai 

címe az FF-FF-FF-FF-FF-FF érték lesz. [2 pont] Ez a fizikai cím az ún. körözvény cím, amely adatszórásra van 

fenntartva. Ezt az üzenetet minden hálózati elem továbbítja minden adatkapcsolatán, kivéve azon, amelyen 

érkezett, így az összes csomópont megkapja. A kérés tartalmazza azt az IP címet, amelynek A ki szeretné 

deríteni a fizikai címét.  

2. Amikor B megkapja az üzenetet és felismeri benne saját IP címét, küld egy válaszüzenetet. [1 pont] Ezt már 

nem a körözvénycímre küldi, mivel a korábbi kérésüzenetben A beletette a saját fizikai címét, mint feladó. [1 

pont]   

 



IP: A
MAC: X

IP: B
MAC: Y

ARP kérés
Címzett: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Kérdés: B?

IP: A
MAC: X

IP: B
MAC: Y

ARP válasz
Címzett: X
Válasz: Y

 

4. Feladat Mi a hálózati címfordítás célja? [1 pont] 

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. [1 pont] 

Az alábbi ábra közepén egy hálózati címfordító látható, benne a címfordító tábla. A jobb oldalon lévő két számítógép 

a címfordító mögötti helyi hálózat része, baloldalon látható a publikus hálózat. 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! [6 pont] 

192.168.1.4

192.168.1.5

Hálózati címfordító

Helyi hálózati cím: 192.168.1.1
Publikus IP cím: 112.112.112.112

Publikus port Helyi IP cím Portszám

3001 192.168.1.4 8000

3002 192.168.1.5 9000

Címfordítótábla

Feladó: 131.131.131.131:5000
Címzett: 112.112.112.112:3001

Feladó: __________________
Címzett: __________________

Feladó: 112.112.112.112:3002
Címzett: 132.132.132.132:6000

Feladó: 192.168.1.5:9000
Címzett: 132.132.132.132:6000

Feladó: ___________________
Címzett: ___________________

Feladó: 192.168.1.5:9000
Címzett: 132.132.132.132:6000

 

Megoldás: 



 

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.  

Minden (helyes IP cím + helyes port) 1 pont. (Ez összesen 4 pont.) Helyes indoklás: 2 pont. 

5. Feladat Mire való a HTTP protokoll? Ismertesse a működését! [3 pont] 

 A HTTP egy információátviteli (és kollaborációs) protokoll.  

 Kliens-szerver/kérés-válasz elven működik. A kliens elküld egy műveletet egy szervernek megcímezve egy 

adott erőforrást a szerveren belül. A szerver végrehajtja a műveletet, majd visszaküld egy választ a kliensnek. 

Tipikusan böngészők és webszerverek között a dokumentumok, egyéb tartalmak átvitelére használjuk.  

 Állapotmentes protokoll, két különböző kérés-válasz kommunikáció között alapértelmezetten nem tárolunk 

információt.  

Ismertesse a HTTP kérés üzenetek felépítését, magyarázza el az egyes mezők jelentését! [4 pont] 

Kérés üzenetek: 

Művelet

Fejléc mező neve

SP URL VerzióSP CR LF

SP Fejléc mező értéke CR LF

Fejléc mező neve SP Fejléc mező értéke CR LF

...

CR LF

Adat

Kérés fejléc

Fejléc mezők

Üres sor

Üzenet törzse

:

:

 

192.168.1.4

192.168.1.5

Hálózati címfordító

Helyi hálózati cím: 192.168.1.1
Publikus IP cím: 112.112.112.112

Publikus port Helyi IP cím Portszám

3001 192.168.1.4 8000

3002 192.168.1.5 9000

Címfordítótábla

Feladó: 131.131.131.131:5000
Címzett: 112.112.112.112:3001

Feladó: 131.131.131.131:5000
Címzett: 192.168.1.4:8000

Feladó: 112.112.112.112:3002
Címzett: 132.132.132.132:6000

Feladó: 192.168.1.5:9000
Címzett: 132.132.132.132:6000



 Művelet: pl. GET, POST [1 pont] 

 URL: a szerveren belül az elérni kívánt erőforrás azonosítója [1 pont] 

 Verzió: 1.1 jelenleg 

 CRLF: újsor [1 pont] 

 Fejléc mezők opcionálisak [1 pont] 

Ismertesse, hogyan (milyen szintaktikával) lehet egy URL-ben paramétereket átadni? [3 pont] 

URL?param1=érték1&param2=érték2 

 ?: 1 pont 

 param1=param2: 1 pont 

 &: 1 pont 

6. Feladat Írjon reguláris kifejezést, amellyel ellenőrizni tudja, hogy egy mezőbe írt szöveg megfelel-e egy név 

formátumának. A név formátumára tett megkötések: (1) Minimum kettő, maximum 3 részből áll, az egyes részeket 

szóközök választják el. (2) Mind a három résznév nagybetűvel kezdődik, csak betűket tartalmazhat. (3) A második rész 

lehet rövidített. Ebben az esetben a második rész egy betűből áll, amit egy pont követ. Példák helyes névformátumra: 

„Tóth K. Lajos”, „Tóth Károly Lajos”, valamint „Tóth Lajos”. [5 pont] 

^[A-Z][a-z]*( [A-Z]\.| [A-Z][a-z]*)? [A-Z][a-z]*$ 

 ^$: 1 pont 

 [A-Z][a-z]*: 2 pont 

 középső rész: 2 pont 

7. Feladat Készítsen minimálautomatát az 𝑎∗(𝑎𝑏)∗ reguláris kifejezéshez! Elemezze az 𝑎𝑎𝑎𝑏 szöveget az elkészült 

automatával! [8 pont] 

𝑁𝐹𝐴 − 𝜀                                                                                                                          NFA 
 a b ε  ε mozgások   a b 

→1 1  2  1=>1,2  →1 1,2  

2 3     2=>2  →2 3  

3  2   3=>3  3  2 

1 2 3

a

ε 
a

b
                                                                     

1 2 3

a

a
a

b
 

 
DFA                                                                                                DFA – minimál automata  állapotátnevezéssel 

 a b     a b 

→{1,2} {1,2,3}     →S A  

{1,2,3} {1,2,3} {2}    A A B  

{2} {3}     B C  

{3}  {2}    C  B 

{1,2} {1,2,3}

{2} {3}

a

a

b

a

b
 

Nincs összevonható állapot. 

𝜀 karakter hatására megkülönböztethető az 𝑆, 𝐴, 𝐵 (elfogadó),  valamint a 𝐶 (nem elfogadó) állapot. Egy karakter 

hatására pedig az 𝑆, az 𝐴 és a 𝐵 állapot is megkülönböztethető.  



Az automata működése:  

Bemenet Állapot 
aaab S 

aab A 
ab A 

b A 
ε  B  - elfogadva 

 

Pontozás: 

 NFA-𝜀: 1 pont 

 NFA: 1 pont 

 DFA: 4 pont (DFA lehet NFA-k nélkül is 6 pontért) 

 Automata működése: 2 pont 

 

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! [9 pont] 

Chomsky a helyettesítési szabályok komplexitása alapján négy nyelvosztályt definiált [1 pont], s ezeket számokkal 

jelölte 0-tól 3-ig.  

3-as nyelvosztály  -  Reguláris nyelvek: [max 2 pont] 

A reguláris nyelvtanban csak az alábbi szabálytípusok alkalmazhatók: [1 pont] 

 Jobbreguláris nyelvtan esetén:    

 Balreguláris nyelvtan esetén pedig:     

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: ,  . [1 pont] 

A reguláris nyelvek véges automatával feldolgozhatóak [1 pont]. A reguláris nyelvek mondatainak levezetései gereblye 

jellegű bináris fák. [1 pont] 

2-es nyelvosztály  -  Környezetfüggetlen nyelvek (CFG - context free grammar) [max 2 pont] 

A környezetfüggetlen nyelvek osztályába tartozó nyelvek levezetési szabályai: 𝐴 → 𝛼formájúak. Bal oldalon egy 

nemterminális áll, míg a jobb oldalon tetszőleges (terminálisok és nemterminálisok sorozata). Környezetfüggetlen 

nyelvek esetén is megengedett az 𝐴 → 𝜀 szabály használatára. [1 pont] 

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: . A palindrom (tükör jellegű mondatokat tartalmazó 

mondatokat) nyelvek is CF  nyelvek: pl. S=ww-1, ahol w=(a+b)+. [1 pont] 

A CF nyelvek nem determinisztikus veremautomatával dolgozhatók fel. [1 pont] A CF nyelv mondataihoz tartozó 

levezetési gráf fa jellegű. [1 pont] 

1-es nyelvosztály - Környezetfüggő nyelvek (CSG - context sensitive grammar) [max 2 pont] 

A környezetfüggő nyelvek helyettesítési szabályainak korlátait kétféle módon is jellemezhetjük.  

|A a bB

|A a Bb

0ia i  , 0i ja b i j 

0i ia b i 



Az első megadási mód szerint a levezetési szabályok alakja: AEz a 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. [1 pont] 

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. [1 

pont] 

A  mondatokat tartalmazó nyelv CS nyelv. A másoló jellegű nyelv (copy language)  is CS nyelv. Pl: S=ww, 

ahol w=(a+b)+. [1 pont] 

A CF nyelv korlátos hosszú Turing géppel dolgozható fel. [1 pont] A CF nyelv mondatainak levezetése gráf jellegű. 

Kereszt jellegű függőségeket is tartalmazhat. [1 pont] 

0-ás nyelvosztály – rekurzíven felsorolható nyelvek [max 2 pont] 

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. [1 pont] 

Annak ellenére, hogy az  szabály formailag a 0-s nyelvosztályba tartozik, megengedjük megjelenését 

valamennyi nyelvosztályban. [1 pont] 

A rekurzívan feldolgozható nyelvek Turing géppel dolgozhatók fel. [1 pont] 

0i i ia b c i 

A 


