
Informatika 2 – pót zárthelyi dolgozat 
2016.04.29 

A csoport 
A rendelkezésre álló idő 50 perc 
Elégséges szint: 45% (18 pont).  
A név nyomtatott nagy betűvel 
szerepeljen, nem aláírást kérünk! 

NÉV:  

NEPTUN:  

 

1. Feladat: Adott az alábbi ábrán látható Entitás-Relációs diagram. Írjon SQL utasításokat, amelyek az ennek megfelelő 

táblákat létrehozzák! [7 pont] 
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create table Hallgató (          3 pont 
 NEPTUN varchar(6) primary key,        
 Név nvarchar(100) not null,         
 Email varchar(100) 
); 
create table ÖnlabKonzulens(         1 pont 
 NEPTUN varchar(6) primary key, 
 Név nvarchar(100), 
 Email varchar(100) 
); 
create table Konzultál(         
 HallgatóNEPTUN varchar(6), 
 ÖnlabKonzulensNEPTUN varchar(6), 
 Félév int, 
 primary key(HallgatóNEPTUN, ÖnlabKonzulensNEPTUN, Félév),   1 pont 

foreign key (HallgatóNEPTUN) references Hallgató(NEPTUN),   1 pont 
foreign key(ÖnlabKonzulensNEPTUN) references ÖnlabKonzulens(NEPTUN) 1 pont 

); 
 

 

 

 

 

  

Feladat Pontszám 

1 [ 7 ]  

2 [ 4 ]  

3 [ 6 ]  

4 [ 4 ]  

5 [ 6 ]  

6 [ 5 ]  

7 [ 8 ]  

∑ [ 40 ]  



2. Feladat: Adott az alábbi ábrán látható adatbázis séma. Írjon SQL lekérdezést, amely listázza a könyvtárból azokat a 

könyveket, amelyek éppen nem kölcsönözhetők! A listában a könyv ISBN száma és címe szerepeljen! Egy könyv akkor 

nem kölcsönözhető, ha tartozik hozzá egy még vissza nem hozott kölcsönzés. [4 pont] 
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select k.ISBN, k.Cím      1 pont 
from Könyv k  

inner join Kölcsönzés kcs  
on k.ISBN = kcs.KönyvISBN   2 pont 

where kcs.VisszahozatalDátuma IS NULL;      1 pont 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Feladat: Írjon SQL lekérdezést, amely megjeleníti azoknak a tagoknak a neveit, akik már kölcsönöztek és vissza is 

hoztak „Shakespeare” kötetet! A lekérdezés eredményében egy tag csak egyszer szerepeljen! [6 pont] 

 

select distinct t.Név          1 pont 
from Tag t 

inner join kölcsönzések kcs on t.Id = kcs.TagId   1 pont 
inner join Könyv_Szerző ksz on ksz.KönyvISBN = kcs.KönyvISBN 1 pont 
inner join Szerző sz on sz.Id = ksz.SzerzőId    1 pont 

where  
kcs.LejáratiDáum IS NOT NULL        1 pont 
AND 
sz.Név = ’Shakespeare’        1 pont 

 
 

 

 

 

 



4. Feladat: Írjon SQL utasítást, amely módosítja a „Gipsz Jakap” nevű tag kölcsönzéseinek a lejárati dátumát az 

aktuális napra! Az adott napi dátum lekérdezésére használja a curdate() függvényt. [4 pont] 

 

update Kölcsönzések        1 pont 
set LejáratiDátum = curdate()       1 pont 
where  

TagId = (select Id from Tag where Név = ’Gipsz Jakab’) 2 pont 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Feladat: Az alábbi kérdések a TCP szállítási rétegbeli protokollra vonatkoznak:  

Hogyan képezzük a csomagok sorszámát? [2 pont] 

 Az elküldendő üzenet leírható egy bájtsorozatként. A szegmensek a bájtsorozat egyes részeit küldik el. Egy 

szegmens sorszáma az első bájt sorozatbeli indexe.  

 A számozás azonban nem 0-tól, hanem egy véletlen számtól indul.  

Hogyan képezzük a nyugták számát? [1 pont] 

 A legutoljára megkapott szegmens utolsó adatbájtjának a sorszáma + 1. (Vagyis a következőnek várt adatbájt 

sorszáma.) 

Mit jelent a kumulált (összegzett) nyugta fogalma? [1 pont] 

 Amennyiben küldünk egy nyugtát, amelyben a nyugta sorszáma n, az azt jelenti, hogy következőnek az n. 

bájtot várjuk. Ilyenkor azt mondja a vevő, hogy n-1-ig, az összes eddigi adatbájt beérkezett.  Ha egy korábbi 

nyugta elveszett, attól még a későbbi nyugta jóváhagyja az összes korábbi megérkezett csomagot is.  

Mit jelent a kettőzött (duplikált) nyugta fogalma? Hogyan használjuk a TCP esetében? [2 pont] 

 A kettőzött nyugta a negatív nyugtának felel meg. Ha elveszett egy szegmens és ezt a vevő jelezni szeretné, 

akkor az az előtti utolsó helyesen megérkezett szegmensre küld ismételten egy újabb nyugtát.  

 Ha a vevő 3 darab kettőzött nyugtát kap, akkor a nyugtában elvárt következő szegmenst azonnal újra elküldi, 

nem vár a időzítő lejártáig.  

 



6. Feladat: Ismertesse az Internet működését leíró rétegzett architektúrát! Milyen rétegek vannak és mi az egyes 

rétegek feladata? [5 pont] 

 

 Az alkalmazási réteg feladata, hogy az elosztott szoftver komponensek közötti kommunikációt biztosítsa, 
vagyis ennek a segítségével a különböző alkalmazások tudnak saját protokollokat kialakítani. 

 A szállítási réteg feladata, hogy az alkalmazási rétegtől megkapott üzenetet elszállítsa a címzetthez. A címzett 
ebben az esetben egy távoli csomóponton futó alkalmazás. Az egyes számítógépeken az alkalmazásokat az 
egyes futó folyamatok (processzek) azonosítják.  

 A hálózati réteg feladata egy csomag eljuttatása a küldőtől a címzetthez. Itt a küldő és a címzett is egy-egy 
hálózati végrendszert jelent.  

 Az adatkapcsolati réteg feladata, hogy továbbítsa az adatot egy szomszédos csomópontnak a megfelelő 
adatkapcsolaton keresztül, tehát a megfelelő kommunikációs csatornán.  

 A fizikai réteg feladata, hogy egy megkapott bitsorozat egyes bitjeit valóban átküldje a megfelelő fizikai 
összeköttetésen.  
 

 

7 Feladat: Ismertesse a tranzakciókezelés 4 alaptulajdonságát! (Elnevezés és magyarázat is kell!) [8 pont]  

4 x (1 pont + 1 pont) 

1.  A – Atomicitás   

Az atomitás azt fejezi ki, hogy a tranzakciók atomi műveletek, amelyek vagy teljes egészében végrehajtódnak, vagy 

egyáltalán nem.   

2.  C - Konzisztencia 

A tranzakciók mindig konzisztens állapotból konzisztens állapotba visznek át: ha hiba történik a tranzakció 

végrehajtása közben, akkor az adatbázis-kezelő tranzakciókezelő alrendszerének gondoskodnia kell a már 

végrehajtott utasítások hatásainak visszavonásáról, és az utolsó konzisztens állapot visszaállításáról. Az adatbázis 

konzisztens állapotához hozzá tartozik az adatbázisban lemodellezett különböző kényszerek, referenciális integritás 

kényszerek, valamint az alkalmazásfejlesztő által elvárt, de az adatbázisban expliciten nem modellezett kényszerek 

teljesülése 

3.  I - Izoláció 

A tranzakciók izolációja azt fejezi ki, hogy a párhuzamosan futó tranzakcióknak nem lehetnek egymásra nem 

kívánatos mellékhatásai, a végeredménynek azonosnak kell lennie azzal, mintha a párhuzamosan futó tranzakciókat 

egymás után hajtanánk végre. 

4. D - Tartósság 

A tranzakciók hatása a végrehajtás után tartósan meg is marad: miután az adatbázis-kezelő rendszer egy tranzakcióra 

azt mondta, hogy végrehajtódott, akkor az általa végrehajtott változtatások már a lemezre is kiírásra kerültek. Ha 

ezután történik valamilyen rendszerhiba, akkor az adat már helyes állapotban elérhető marad. 



Informatika 2 - pót zárthelyi dolgozat 
2016.04.29 

B csoport 
A rendelkezésre álló idő 50 perc 
Elégséges szint: 45% (18 pont).  
A név nyomtatott nagy betűvel 
szerepeljen, nem aláírást kérünk! 

NÉV:  

NEPTUN:  

 

 

1. Feladat: Adott az alábbi ábrán látható Entitás-Relációs diagram. Írjon SQL utasításokat, amelyek az ennek megfelelő 

táblákat létrehozzák! [10 pont] 
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create table Hallgató (          2 pont 
 NEPTUN varchar(6) primary key, 
 Név nvarchar(100) not null 
); 
 
create table HallgatóCím(         1 pont 
 HallgatóNEPTUN varchar(6),       
 Város nvarchar(100),        
 Utca nvarchar(100),        
 Házszám nvarchar(100),         1 pont 
 foreign key (HallgatóNEPTUN) references Hallgató(NEPTUN)   1 pont 
); 
 
create table TanulmányiVerseny(        1 pont 
 Id int primary key, 
 Név nvarchar(100), 
 Félév int 
); 
 
create table Versenyez(          1 pont 
 HallgatóNEPTUN varchar(6),  
 TanulmányiVersenyId int,         
 primary key (HallgatóNEPTUN, TanulmányiVersenyId),    1 pont 
 foreign key (HallgatóNEPTUN) references Hallgató(NEPTUN),   1 pont 
 foreign key (TanulmányiVersenyId) references TanulmányiVerseny(Id) 1 pont 
); 
  
 
 
 

  

Feladat Pontszám 

1 [ 10 ]  

2 [ 4 ]   

3 [ 4 ]  

4 [ 3 ]  

5 [ 7 ]  

6 [ 6 ]  

7 [ 6 ]  

∑ [ 40 ]  



2. Feladat: Adott az alábbi ábrán látható adatbázis séma. Írjon lekérdezést, amely kilistázza, hogy az egyes vevők 

milyen termékeket rendeltek! Az eredményben a vevők és termékek nevei szerepeljenek! (Egy vevő – termék páros 

csak egyszer szerepeljen az eredményben!) [4 pont] 

Termék

Id,
Név
Raktárkészlet
NettóÁr

MegrendelésTétel

Termék_Id
Megrendelés_Id
Darab

Megrendelés

Id
Vevő_Id
Dátum

Vevő

Id,
Név
Cím

 

select distinct v.Név, t.Név        1 pont 
from Vevő v 
 inner join Megrendelés m on m.Vevő_Id = v.Id    1 pont 
 inner join MegrendelésTétel mt on mt.Megrendelés_Id = m.Id  1 pont 
 inner join Termék t on t.Id = mt.Termék_Id    1 pont 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Feladat Írjon SQL lekérdezést, amely visszaadja, hogy az egyes vevők összesen hány rendelést adtak le! [4 pont] 

select Vevő.Id, Vevő.Név, count(megrendelés.*)    2 pont 
from Vevő            
 inner join Megrendelés on Vevő.Id = Megrendelés.Vevő_Id 1 pont 
group by Vevő.Id, Vevő.Név       1 pont 
 

 

 

 

 

 

  



4. Feladat: Írjon SQL utasítást, amely csökkenti a 10000 Forintnál drágább termékek árát 10%-kal! [3 pont] 

update Termék    1 pont 
set NettóÁr = 0.9 * NettóÁr  1 pont 
where NettóÁr > 10000   1 pont 

 

 

 

 

 

5. Feladat: Az alábbi kérdések az UDP protokollra vonatkoznak: 

Mit jelent az, hogy az UDP nem megbízható átvitelt biztosít? [1 pont] 

 A szállítási rétegnek átadott adat nem biztos, hogy teljes egészében, illetve sorrendhelyesen megérkezik a 

címzetthez.  

Mire szolgál az UDP szegmensekben az ellenőrző összeg mező? [1 pont] 

 Az ellenőrző összeg az adatokból speciális algoritmus szerint számított redundáns érték, amely segítségével 

könnyebben felderíthető, ha az átvitt adat sérült. 

Milyen előnyei vannak az UDP használatának a TCP-vel szemben? [2 pont] 

 Gyors, mert nem kell a megbízható átvitel biztosítására többletmunka. 

 Egyszerűen implementálható, mert nincs állapotkezelés. 

 Kicsi a fejléc mérete, ezért kisebb a hálózat terheltsége.  

Milyen jellemzőkkel rendelkező alkalmazásoknál érdemes az UDP-t használni? Mondjon példát is ilyen alkalmazásra! 

[3 pont] 

 Ha az adatvesztésre nem érzékeny a kommunikáció. 

 Ha az átvitel sebessége fontosabb, mint a helyes kézbesítés.  

 pl. VoIP alkalmazások.  



 

6. Feladat: Ismertesse, hogy milyen DNS szervereket különböztetünk meg, ezeknek mi a szerepe, és hogy ezek 

milyen hierarchiába rendezve biztosítják a DNS szolgáltatást! [6 pont] 

A DNS rendszert hierarchiába rendezett adatbázisszerverek alkotják.  

 A gyökér (Root-Level) DNS szerverekből 13 darab van, amelyet 12 különböző önálló szervezet működtet.  

 A gyökér szerverek a legmagasabb szintű (Top-Level – TLD) DNS szerverek elérhetőségét tárolják. A TLD 

szerverek felelősek a legfelsőbb szintű domainekért (pl. .com, .org, .eu, .hu).  

 A következő szinten találhatók az egyes szervezetek saját hiteles DNS szerverei, amelyek a szervezeten belüli 

DNS leképezéseket tárolják. Minden, publikus IP címeket kezelő szervezet kötelezően meg kell adjon egy 

hiteles DNS szervert, amely mindig a legfrissebb név-cím leképezéseket kell tárolja az adott szervezeten 

belül.  

 

Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-1 ábra: DNS szerverek hierarchiája 

 Bár a hierarchiának nem képezik részét, nagyon fontos elemei a DNS rendszernek a lokális (helyi) DNS 

szerverek. A legtöbb Internet szolgáltató kezel ilyen szervert, amelynek a feladata alapvetően a 

gyorsítótárazás.  

 

 

7 Feladat: Ismertesse a tranzakciókezelés 4 izolációs alapproblémáját! (Elnevezés és magyarázat is kell!)  [6 pont] 

 Az elveszett módosítás alatt azt a problémát értjük, amikor két (vagy több) párhuzamosan futó tranzakció 

ugyanazon adat azonos kommitált képéből kiindulva módosításokat hajt végre, majd a módosításokat 

kommitálják, és a különböző tranzakciók által elvégzett műveletek közül csak az egyik hatása fog érvényre 

jutni az adatbázisban, tipikusan az, amelyik időben utoljára kommitálódott. 

 Piszkos olvasás akkor történik, amikor két, egymással párhuzamosan futó tranzakció közül az egyik módosít 

egy adatot, és még mielőtt kommitálná azt, egy másik tranzakció ezt az ideiglenes értéket kiolvassa és 

felhasználja.  

 Egy olvasást akkor nevezünk nem megismételhetőnek, ha ugyanazon tranzakción belül ugyanazt az 

adatmezőt kétszer lekérdezve különböző eredményt kapunk. Ez akkor fordulhat elő, ha az egyik tranzakció 

által lekérdezett adatot egy másik tranzakció időközben módosítja (és kommitálja is, tehát nem piszkos 

adatot olvas), majd az első tranzakcióban ugyanezt az adatot újból lekérdezve már a módosított értéket 

kapjuk.  

 A fantom rekordok problémája a nem megismételhető olvasás egy változata azzal a különbséggel, hogy nem 

csak egyszerű attribútumokra vonatkozik, hanem teljes rekordokra: ugyanazt a lekérdezést ismételten 

lefuttatva egy tranzakcióban új rekordok jelennek meg az eredményben, vagy korábbiak tűnnek el. A nem 

megismételhető olvasáshoz hasonlóan ez akkor fordulhat elő, ha időközben egy másik tranzakció új 

rekordokat szúr be vagy töröl a táblából, és kommitálja is a módosítást (tehát nem piszkos adat olvasása 

történik).  


