
Név, felvételi azonośıtó, Neptun-kód:

MI pont(45) :

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga:

Közös alapképzéses záróvizsga – mesterképzés felvételi vizsga

Mérnök informatikus szak
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2014. május 27.

A dolgozat minden lapjára, a kerettel jelölt részre ı́rja fel nevét, valamint felvételi azonośıtóját, záróvizsga esetén
Neptun-kódját!

A fenti táblázat megfelelő kockájában jelölje X-szel, hogy csak felvételi vizsgát, csak záróvizsgát, vagy közös felvételi
és záróvizsgát ḱıván tenni!

A feladatok megoldásához csak paṕır, ı́rószer, zsebszámológép használata megengedett, egyéb segédeszköz és a
kommunikáció tiltott. A megoldásra ford́ıtható idő: 120 perc. A feladatok után azok pontszámát is feltüntettük.

A megoldásokat a feladatlapra ı́rja rá, illetve ott jelölje. Teszt jellegű kérdések esetén elegendő a kiválasztott válasz
betűjelének bekarikázása. Kiegésźıtendő kérdések esetén, kérjük, adjon világos, egyértelmű választ. Ha egy válaszon
jav́ıtani ḱıván, teszt jellegű kérdések esetén ı́rja le az új betűjelet, egyébként jav́ıtása legyen egyértelmű.

A feladatlapra ı́rt információk közül csak az eredményeket vesszük figyelembe. Az áttekinthetetlen válaszokat nem
értékeljük.

A vizsga végeztével mindenképpen be kell adnia dolgozatát. Kérjük, hogy a dolgozathoz más lapokat ne mellékeljen.
Felh́ıvjuk figyelmét, hogy illegális segédeszköz felhasználása esetén a felügyelő kollegák a vizsgából kizárják, ennek

következtében felvételi vizsgája, illetve záróvizsgája sikertelen lesz, amelynek letételét csak a következő felvételi, illetve
záróvizsga-időszakban ḱısérelheti meg újból.

Szakirányválasztás
(Csak felvételi vizsga esetén kell kitölteni)

Kérem, az alábbi táblázatban jelölje meg, mely szakirányon ḱıvánja tanulmányait folytatni. A táblázatban a
szakirány neve mellett számmal jelölje a sorrendet: 1-es szám az első helyen kiválasztott szakirányhoz, 2-es a második
helyen kiválasztotthoz tartozik stb. Nem kell az összes szakirány mellé számot ı́rni, de legalább egy szakirányt jelöljön
meg. Egy sorszám csak egyszer szerepeljen.

szakirány neve gondozó tanszék sorrend

Alkalmazott informatika szakirány AAIT

Autonóm iránýıtó rendszerek és robotok szakirány IIT

Hálózatok és szolgáltatások szakirány TMIT

Hı́rközlő rendszerek biztonsága szakirány HIT

Intelligens rendszerek szakirány MIT

Médiainformatika szakirány TMIT

Rendszerfejlesztés szakirány IIT

Számı́táselmélet szakirány SZIT

Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány MIT
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BSc záróvizsga – MSc felvételi

2014. május 27.
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Algoritmuselmélet 2014. május 27.

Név, felvételi azonośıtó, Neptun-kód:

AL pont(15) :

1. Az f(n) = 2log2 n + 2014
√
n függvényre teljesül-e, hogy f(n) = O(n), illetve teljesül-e, hogy f(n) = O(n2) ?

pont(1):

2. Az alábbi alakú 2-3 fában egy beszúrás során a balról negyedik és ötödik levél közé kell egy új csúcsot beilleszteni.
Rajzolja le, milyen lesz a fa alakja a művelet végrehajtása után!

pont(1):

3. Az n+2m−1 csúcsú (n,m > 1) G egyszerű gráf egy n pontú G1 ' Kn teljes gráfból és egy G2 ' Km,m mindkét
oldalon m pontból álló teljes páros gráfból tevődik össze úgy, hogy G1-nek és G2-nek egy közös csúcsa van. Hány
különböző Hamilton-útja van a G gráfnak?

pont(2):

4. Radix rendezést használtunk, de közben megzavartak, ezért nem fejeztük be az eljárást. Arra még emlékszünk,
hogy az 5 hosszú betűsorozatainkon valamelyik betű (koordináta) szerinti rendezést még teljesen befejeztük és
úgy hagytuk abba az eljárást. Hol tarthattunk a rendezésben, ha a 6 betűsorozat kapott sorrendje az alábbi:

BABAB BAAAC ABBAC ACABA CCBBD BCCCC

pont(2):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Algoritmuselmélet 2014. május 27.

5. Legyen éllistájával adott a G = (V,E) iránýıtott, egyszerű gráf, melynek élei valós számokkal súlyozottak úgy,
hogy a gráf nem tartalmaz negat́ıv összsúlyú kört. Legyen továbbá adott a csúcsoknak két nem üres, diszjunkt
részhalmaza, A,B ⊂ V . A két halmaz közötti legkisebb távolságot akarjuk meghatározni, azaz a legrövidebb
olyan G-beli út hosszát, melynek kezdőpontja az A, végpontja a B halmazban van.

A Dijkstra-, Bellman–Ford-, Kruskal-algoritmus melyike használható erre a feladatra, és hogyan kell módośıtani
a gráfot, hogy azon már a megnevezett algoritmus egyetlen futása megoldja a problémát?

pont(2):

6. Legyen X = {1, 2, . . . , n} egy n elemű alaphalmaz, az A pedig álljon néhány {x, y} párból (1 ≤ x 6= y ≤ n).
A T tulajdonság jelentse azt, hogy van olyan B ⊆ A halmaz, melyre teljesül, hogy

• minden x ∈ X elemhez van olyan a ∈ B elem, hogy x ∈ a és

• ha egy x ∈ X elemre és a, b ∈ B párokra x ∈ a és x ∈ b is teljesül, akkor a = b.

Milyen ismert fogalmat ı́r le a T tulajdonság?

pont(2):

7. Tegyük fel, hogy P 6= NP. Írja be a táblázatba, hogy a megadott problémákra mi igaz és mi hamis!

P-beli NP-beli

A : Adott egy G iránýıtatlan gráf.
Van G-nek legalább 3 darab összefüggő komponense? A

B : Adott egy G iránýıtatlan gráf és egy k > 0 egész.
Van G-ben pontosan k csúcsú (egyszerű) kör? B

pont(2):

8. Egy biciklisfutárnak 10 levelet kell begyűjtenie. Ismeri a várost, tudja, hogy mely csomópontból mely csomópont-
ba tud közvetlenül eljutni, és hogy egy-egy ilyen útszakaszt mennyi idő alatt tesz meg. Vázoljon egy olyan
algoritmust, amellyel meg tudjuk mondani a futárnak, hogy a bázisról indulva milyen sorrendben gyűjtse be
a különböző csomópontokban levő leveleket ahhoz, hogy a lehető legkorábban vissza tudjon érni a levelekkel
a bázisra! Az algoritmus lépésszáma legyen O(n2), ha összesen n csomópont van! (A futár az útja során egy
csomópontot többször is érinthet, akár a bázison is többször áthaladhat.)

pont(3):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Számı́tógép-hálózatok 2014. május 27.

Név, felvételi azonośıtó, Neptun-kód:

H pont(7,5) :

Figyelem! Ha egy feladatnál több helyes válasz van, minden helyeset be kell jelölni!

1. Milyen információt juttatnak el a csomópontok és kiknek a link-state (összekötés-állapot) routing módszer esetén?

a) A csomópontok elmondják a hálózatról alkotott elképzeléseiket mindenkinek.

b) A csomópontok elmondják a szomszédaiknak a velük kapcsolatos tapasztalataikat.

c) A csomópontok elmondják a hálózatról alkotott elképzeléseiket szomszédaiknak.

d) A fenti válaszok közül egyik sem helyes.

pont(1):

2. Miért szükséges a TCP-összeköttetés létrehozásánál a ,,háromutas kézfogás” harmadik lépése?

a) Valójában nem szükséges, csak az ,,egységes” eljárás miatt használják.

b) Mert ı́gy a ,,h́ıvott” fél megtudja, hogy a válasza megérkezett a kezdeményezőhöz.

c) Nincsen harmadik lépése a ,,háromutas kézfogásnak”.

d) Mert ı́gy a ,,h́ıvó” fél megtudja, hogy a válasza megérkezett a ,,h́ıvotthoz”.

e) A fenti válaszok közül egyik sem helyes.

pont(1):

3. Milyen t́ıpusú IPv4 ćımek vannak?

a) Egyedi hálózati csatlakozást azonośıtó (unicast).

b) Az összes (al)hálózatot azonośıtó.

c) Felhasználói csoportot azonośıtó (multicast).

d) Felhasználói csoportot azonośıtó, annak bármely felhasználóját ćımző (anycast).

e) A fenti válaszok közül egyik sem helyes.

pont(1):

4. Egésźıtse ki az alábbi álĺıtást!

,,A felhasználók a levelező programjuk seǵıtségével a helyi levelező kiszolgálónak tovább́ıtják a
levelet az SMTP protokoll seǵıtségével, amely a ćımből a levél további útját a DNS protokoll

seǵıtségével a(z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rekord alapján határozza meg. A célba érkező levelet

a szervertől a felhasználók a POP3 és a(z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . protokollokkal vagy azok
biztonságos verziójával tölthetik le.”

pont(1):

5. Mi annak a protokollnak a (rövid) neve, amelynek seǵıtségével az IP-ćım ismeretében adatkapcsolati rétegbeli
ćımet meg lehet határozni?

pont(1):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Számı́tógép-hálózatok 2014. május 27.

6. A Bellman–Ford-algoritmus alkalmazása során egy adott időpontban a hálózat A csomópontja a következő
állapotvektort tartja nyilván:

B, 1 C, 2 D, 3 E, 4 F , 1

Megérkezik B-től a következő állapotvektor:

A, 1 C, 3 D, 2 E, 4 H, 2

Mely bejegyzéssel/bejegyzésekkel bőv́ıti, illetve módośıtja A az állapotvektorát?

pont(1):

7. Hány bit lenne rézvezetéken CSMA/CD esetén a minimális keretméret, ha tervezéskor 1000 m-es maximális
kábelhosszt engedünk meg, 20 Mbit/s adatsebességű hálózaton?

pont(1,5):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Operációs rendszerek 2014. május 27.

Név, felvételi azonośıtó, Neptun-kód:

O pont(7,5) :

Figyelem! Minden feladatnál csak egy helyes válasz van!

1. Az alábbi megállaṕıtások közül melyik hamis az operációs rendszerekkel kapcsolatban?

a) Az operációs rendszert egy felhasználói program futása közben csak egy megszaḱıtás (rendszerh́ıvás, HW
megszaḱıtás vagy kivétel) aktiválhatja.

b) A rendszerh́ıvás mindig visszatér az azt h́ıvó felhasználói programba.

c) Az aszinkron rendszerh́ıvások csupán elind́ıtják a kért rendszerfunkció végrehajtását, a tényleges eredmények
kezelésére más mechanizmusok állnak rendelkezésre.

d) A be- és kiviteli műveleteket rendszerh́ıvásokon keresztül érhetik el a felhasználói programok.

pont(1):

2. Az alábbi álĺıtások közül melyik igaz a korai operációs rendszerekkel kapcsolatban?

a) Az egyszerű monitor (resident monitor) lehetővé tette a futó munkák teljeśıtményének megfigyelését.

b) Off-line perifériás működés esetén a perifériákat már akkor is lehet használni, ha azok éppen ki vannak
kapcsolva (pufferelés).

c) A multiprogramozás elterjedését a gyorsabb, nagyobb kapacitású és véletlen hozzáférésű tárak megjelenése
tette lehetővé.

d) A felhasználó on-line kapcsolata a számı́tógéppel az időosztásos rendszerek megjelenésével vált lehetővé.

pont(1):

3. Az alábbi álĺıtások közül melyik hamis az ütemezési algoritmusok jellemzésére használt mértékekre?

a) Az átbocsájtó képesség mértékegysége az 1/s vagy job/s.

b) Az átlagos várakozási idő mindig nagyobb, mint az átlagos körülfordulási idő.

c) A központi egység kihasználtsága nem lehet 100%-nál több.

d) Az átbocsájtóképesség számı́tása során figyelmen ḱıvül kell hagyni a rendszerfeladatokat.

pont(1):

4. Az alábbi álĺıtások közül melyik igaz a modern operációs rendszerek ütemezőire?

a) A CPU ütemezők folyamatokat ütemeznek.

b) A hosszútávú ütemező dönt, hogy egy futó folyamatot mikor ı́runk ki a háttértárra (felfüggesztett állapot,
swapping).

c) A CPU ütemezés feladata az, hogy a várakozó állapotban lévő feladatok közül kiválassza a futásra kerülőt,
ha egy futó feladat már valamilyen okból nem folytathatja a futást.

d) Az ütemező, munkája során a folyamatléırókban elérhető információkat felhasználva hozza meg döntését.

pont(1):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Operációs rendszerek 2014. május 27.

5. Az alábbi álĺıtások közül melyik hamis a közös erőforrásokra vonatkozóan?

a) A teljes memória közös erőforrás.

b) A programozó egyik fontos feladata, hogy programjában felismerje a közös erőforrásokat és biztośıtsa azok
hibamentes kezelését.

c) A kritikus szakasz egy programkód azon része, amelyben egy adott erőforrásra a kölcsönös kizárást biztośıtani
kell.

d) A közös erőforrások hibás lefoglalása és felszabad́ıtása holtpontot eredményezhet.

pont(1):

6. Mely álĺıtás hamis a holtponttal kapcsolatban?

a) A holtpont a rendszerben lévő feladatok egy részhalmazát érinti.

b) A holtpont megelőzése során vizsgáljuk a beérkező erőforráskéréseket, és azokat csak akkor eléǵıtjük ki, ha a
rendszer biztonságos állapotban marad.

c) Ha a holtpontot annak észlelésével és feloldásával ḱıvánjuk kezelni, akkor fel kell készülnünk arra, hogy az
erőforrások visszaálĺıthatók legyenek.

d) A holtpont kialakulásának szükséges feltétele az, hogy a rendszerben ne legyen erőszakos erőforráselvétel.

pont(1):

7. Az alábbi lapszervezésre épülő virtuális tárkezeléssel kapcsolatos álĺıtások közül melyik igaz?

a) A virtuális tárkezelés során belső tördelődés nincs.

b) A virtuális tárkezelés során a teljes programot annak indulásakor betöltjük a fizikai memóriába.

c) A virtuális tárkezelés során kihasználjuk a programok lokalitását.

d) A vergődés során a rendszerben a CPU folyamatosan dolgozik a laphibák kezelésén.

pont(1):

8. Az alábbi két álĺıtás közül melyik igaz?

a) A FIFO lapcsere-stratégia alkalmazásakor, növelve a rendelkezésre álló fizikai memória keretek számát,
csökken a laphibák száma.

b) Igény szerinti lapozás alkalmazása esetén lapcsere csak akkor történhet, ha a futó program ténylegesen hivat-
kozik egy éppen a fizikai memóriában nem megtalálható lapra.

pont(0,5):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Szoftvertechnológia 2014. május 27.

Név, felvételi azonośıtó, Neptun-kód:

S1 pont(5) :

1. Az alábbi UML2 diagram alapján – a kulcs felhasználásával – jellemezze az álĺıtásokat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<<interface>> 

Q 

W 

E R 

T Y 

+foo( ) +bar( ) 

+m11(q:Q) +bar(e:E) 

-qux(y:Y) +foo(r:R) 

-val 

-rparam -inf 

-q 

A – mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes (+ + +)
B – mindkét tagmondat igaz, de a következtetés hamis (+ + –)
C – csak az első tagmondat igaz (+ –)
D – csak a második tagmondat igaz (– +)
E – egyik tagmondat sem igaz (– –)

A T-nek az m11(q:Q) metódusa megh́ıvhatja a paraméterként kapott R-nek bar(e:E) metódusát, mert R állhat
Q helyén.

pont(1):

2. Minek az ellenőrzésére irányulnak az alábbi tesztelések?

Rendszerteszt (system test): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Validálás (validation): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pont(1):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Szoftvertechnológia 2014. május 27.

3. Adott az alábbi UML2 use-case (használati eset) diagramrészlet. Jelölje be a felsoroltak közül az igaz álĺıtást!

 
A 

B 

<<include>> a) A kötelezően tartalmazza B-t
b) A esetleg tartalmazza B-t
c) B kötelezően tartalmazza A-t
d) B esetleg tartalmazza A-t

pont(1):

4. Egy Alfa osztályú o1 objektum foo( ) metódusa elkésźıti az Alfa osztály egy új példányát (o2), az új példányra
mutató referenciát attribútumként tárolja és átadja a metódus megh́ıvójának. Rajzolja fel az UML2 osztály-
diagramot!

pont(1):

5. Rajzoljon a fenti példában léırt történésről UML2 szekvenciadiagramot!

pont(1):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Szoftvertechnikák 2014. május 27.

Név, felvételi azonośıtó, Neptun-kód:

S2 pont(5) :

1. Adja meg két-három pontban, miben és hogyan seǵıtenek a tervezési minták a szoftvertervezés során!
Figyelem: ne a tervezési minta defińıcióját adja meg!

pont(1):

2. Milyen általános problémát old meg a Factory Method (Metódusgyár) tervezési minta?

pont(1):

3. Mutassa be általánosságában vagy egy példán keresztül a Proxy minta működését, ezen belül rajzolja fel a minta
osztálydiagramját!

pont(1):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Szoftvertechnikák 2014. május 27.

4. Jellemezze röviden a Proxy osztálydiagramon szereplő osztályokat!

pont(1):

5. Mutasson példát ASP.NET inline script alkalmazására! A HTML részeket is adja meg!

pont(1):
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Mérnök informatikus
BSc záróvizsga – MSc felvételi

Adatbázisok 2014. május 27.

Név, felvételi azonośıtó, Neptun-kód:

AD pont(5) :

1. Egy relációs séma attribútumai között az A→ D, E → AC és AB → FED funkcionális függőségek állnak fenn.
Keressen olyan, legfeljebb két elemből álló attribútumhalmazokat, amelyek a séma valamennyi attribútumát
meghatározzák!

pont(1):

2. Az alábbiak közül melyiket garantálják a BCNF sémák? Az összes helyes választ jelölje meg!

a) több kulcsot egy sémában

b) másodlagos attribútum kizárását

c) nemtriviális funkcionális függés létezését

d) értékfüggő kényszerek érvényeśıtését

e) ismétlődő attribútumértékek kizárását

f) funkcionális függés alapú redundancia kizárását

g) függőségőrzést (nemtriviális függéseket tartalmazó függéshalmaz esetén)

h) összetett (nem atomi) attribútum létezését

pont(1):

3. Minimalizálja az alábbi függéshalmazt!

F = {C → CE, AC → DBE, A→ BF, B → FB}

pont(1):

4. Hányadik legmagasabb normál formájú az R(A,B,C,D) atomi attribútumokból álló relációs séma az
F = {B → C,C → D,A→ B,D → A} függéshalmaz esetén?

pont(1):

5. Rendeljen hozzá egy lehetséges értelmezést a következő SQL parancs által előálĺıtott eredményhalmazhoz:

SELECT gyarto, MAX(ar) AS maxar FROM termekek
GROUP BY gyarto
HAVING MAX(ar) BETWEEN 3000 AND 5000

pont(1):
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