
Informatika 2 vizsga 
2018.06.05. 

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 a diagramnak 

megfelelő táblákat létrehozzák! [20 pont]  
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CREATE TABLE Hotel( 
 Id INT PRIMARY KEY, 
 Név NVARCHAR(100), 

Cím NVARCHAR(200) 
);       -- 3 pont 
CREATE TABLE Szoba( 
 Emelet INT, 

AjtóSzáma INT, 
HotelId INT, 
ÁgyakSzáma INT, 
PRIMARY KEY(AjtóSzáma, HotelId) 
FOREIGN KEY (HotelId) REFERENCES Hotel(Id) -- 6 pont 

);     
CREATE TABLE Vendég( 
 Név NVARCHAR(100), 
 Id INT PRIMARY KEY    -- 2 pont 
); 
CREATE TABLE Foglalás( 
 VendégId INT, 
 SzobaSzám INT, 
 HotelId INT,  
 FoglalásIdőpontja DATETIME, 
 Érkezés DATETIME, 
 Távozás DATETIME, 

PRIMARY KEY (VendégId, SzobaSzám, HotelId, FoglalásIdőpontja), 
FOREIGN KEY (HotelId, SzobaSzám) REFERENCES Szoba(HotelId, AjtóSzáma), 
FOREIGN KEY (VendégId) REFERENCES Vendég(Id)      -- 9 pont 

); 
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Adott az alábbi ábrán látható adatbázis séma, amellyel különböző témákban írt cikkeket és adataikat tároljuk. 
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2. Feladat Szeretnénk tudni, hogy 2008.-ban megjelent albumokon műfajok szerint hány művész működött közre. 

Készítsen ennek megfelelő SQL nyelvű lekérdezést! Az eredményben három oszlop szerepeljen: az album címe, a műfaj 

és a közreműködő művészek száma. [8 pont] 

SELECT a.Cím, m.Név, COUNT(k.MűvészId)      -- 1 pont 
FROM Album a 

INNER JOIN ZeneSzám sz ON sz.AlbumId = a.Id 
INNER JOIN Közreműködik k ON sz.Id = k.ZeneszámId 
INNER JOIN Műfaj m ON m.Id = sz.MűfajId    -- 4 pont 

WHERE a.MegjelenésÉv = 2008       -- 1 pont 
GROUP BY a.Id, m.Id         -- 2 pont 

 

3. Feladat Az alábbi ábrán egy TCP kommunikáció szegmensei láthatók. Töltse ki az üresen hagyott téglalapokban a 

szükséges értékeket (sorszámok és nyugták száma)! A beírt számokhoz írjon magyarázatot, indoklás nélküli értékeket 

nem fogadunk el! [10 pont] 
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 Az elküldött csomag sorszáma mindig a következő bájt sorszáma a bájtsorozatban (előző csomag sorszáma + 

előző csomag hossza) [1 pont] 

o 132 = 52 + 80 [1 pont] 

o 212 = 132 + 80 [1 pont] 

o 292 = 212 + 80 (a küldő nem tudja, hogy elveszett a csomag) [2 pont] 

 A nyugta száma: tegyük fel, hogy az első az 𝑋. bájtig minden adat sikeresen megérkezett, ekkor a sorszám 𝑋 +

1 lesz. [1 pont] 

o 132. bájtot várjuk [1 pont] 

o 212. bájtot várjuk [1 pont] 

o Bár érkezett újabb csomag, de a 212. bájt még mindig nem jött meg, ezért a harmadik nyugtának is 

212 lesz a száma [2 pont] 

4. Feladat Ismertesse az UDP szegmensek formátumát! Magyarázza el az egyes mezők szerepét! [7 pont] 

Forrás port Célport

Hossz Ellenőrző összeg

Alkalmazási rétegbeli üzenet

32 bit

 

 Forrás, (1 pont) – a küldő folyamatot azonosítja (1 pont) 

 célport (1 pont) – a célfolyamat azonosítója (1 pont) 

 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 – a tényleges adat (1 pont) 

 

 

 



5. Feladat Milyen problémát old meg és hogyan a TCP protokollban alkalmazott forgalomszabályozás? [3 pont] 

 A fogadó oldalon a TCP réteg implementációjában a fogadó socketből egy alkalmazás (folyamat) olvassa ki az 

adatokat. Előfordulhat, hogy az alkalmazás lassabban olvas, mint ahogyan adatok érkeznek. Ekkor egy idő 

után a fogadó oldal puffer telítődik, ami a csomagok eldobásához vezet.  

 A forgalomszabályozás célja, hogy a fogadó vezérelje a küldőt, hogy ne küldjön túl sok adatot. A túl sok adat 

tehát annyi, amennyit a másik oldal már nem tud fogadni.  

 A forgalomszabályozás során a vevő értesíti a küldőt, hogy mennyi üres hely van a pufferében, a puffer még 

üres mérete ezért belekerül a vevőtől a klienshez menő szegmensekbe.  

 A vevő feladata, hogy ne küldjön több adatot, mint amennyi elfér a szabad pufferterületen.  

 
6. Feladat Készítsen egy HTML űrlapot, amely alkalmas egy név és egy születési év elküldésére! [6 pont] 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> <body> 
<form action="urlap.php" method="post">   -- form - 1 pont 
  Név: <br /> 
  <input name="nev" type="text" />  <br />   -- input, type=text – 2 pont 
  Születési év:<br /> 
  <input name="szulev" type="text" />    -- input, type – 2 pont 
  <br /> 
  <input type="submit" value="Küld" />    -- submit – 1 pont 
</form> 
</head> </html> 

 
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.  [5 pont] 
 
^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]$ 

 

 ^$ - 1 pont 

 óra - 1 pont 

 perc: 1 pont 

 másodperc:  1 pont 

 “:” – 1 pont 
  

8. Feladat Egy nyelv mondatai 𝑎 és 𝑏 karakterekből állnak. A mondatok első karaktere 𝑎, az utolsó pedig 𝑏, továbbá a 
mondatban található 𝑎 karakterek száma páros. Adja meg a nyelvnek a leírását reguláris kifejezéssel, automatával és 
nyelvtannal, továbbá elemezze az 𝑎𝑏𝑎𝑏 szöveget az elkészített automatával. [11 pont] 
 
Regexp: [3 pont] 

𝑟 = 𝑎(𝑏 + 𝑎𝑏∗𝑎)∗𝑎𝑏+ 
Automata: [3 pont] 
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Nyelvtan: [3 pont] 
 

S->aA 

A->aB|ba 
B-> aA|bA|b 

 
Elemzés: [2 pont] 
 

Feldolgozandó szöveg Az automata állapota 
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ε B,C  - Elfogadva 

 
 


