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Mekkora egy fém vezetéken a jel 
terjedési sebessége?



Körülbelül a fénysebesség 2/3-a.



Hogyan szüntethető meg a 
reflexió egy vezetéken?



A vezetéket a hullám ellenállásnak
(impedanciának) megfelelő 
terheléssel lezárjuk, ha kell 
mindkét végén.



Hogyan csökkenthető a reflexió 
hatása?



A jel felfutási sebességét 
korlátozzuk.



Mi a jellemzője az RS232-nek?



Soros átvitelt lesz lehetővé, pont –
pont kapcsolatot biztosít, jelszintje
nem TTL.
Így viszont lehetséges duplex 
kapcsolat.



Mit jelent a null modem kifejezés?



RS232 esetén egy felületen a 
DSR-DTR, RTS-CTS-DCD 
jeleket összekötjük. Így a modem 
vezérlő jelek önmagukat vezérlik.



Mi az átviteli közeg RS485 
esetén?



Sodrott érpár, lezárva mindkét 
végén 120 – 120 Ohm-mal.



Mi a kapcsolat a jelvezeték hossza
és az átviteli sebesség között?



Minél hosszabb a vezeték, annál 
kisebb az átviteli sebesség.



Mi a maximális átviteli sebesség 
RS485 esetén?



10 MBaud.



Mi a Baud?



Bd=f*log2N, ahol:
f a bit (jelváltási) frekvencia,
N a felhasznált jelszintek száma.



Mi a jellemzője az SPI 
kapcsolatnak?



Soros szinkron átvitel, bagyon 
gyors, de nagyon zavarérzékeny, 
lehetőleg maradjunk egy panelen 
belül.



Mi a jellemzője a I2L átvitelnek?



Kétvezetékes szinkron busz 
átvitel, multimasteres, készüléken 
belüli átvitelre tervezték.



Mi a jellemzője a CAN busznak?



Sodrott érpár átvitel, maximálisan 
1000m hossz, maximális sebesség 
1Mbit/s, viszonylag kis jelszintek,
beépített protokoll géppel 
rendelkezik.



Mi az összefüggés CAN esetén a 
vezetékhossz és a bitfrekvencia 
között?



A vezetékhossz és bitfrekvencia 
szorzatának kisebbnek kell lennie:

l*f<4*107 [m*kHz]



Mi a maximális vezetékhossz 
CAN esetén?



1000m



Mi a maximális bitfrekvencia 
CAN esetén?



1 Mbit/s



Ki nyugtázza az üzenetet CAN 
esetén?



Mindenki, aki a buszon van.



Mi az átvitel jellege CAN esetén?



Félduplex átvitel lehetséges.



CAN RS485 összehasonlítva 
jellemző különbségek:



CAN RS485
hosszabb busz

hardveres protokoll saját protokoll

max 1Mbit/s max 10Mbit/s
magasabb jelszint



Mi a kapcsolat az IP protokollok 
és az átviteli közeg között?



Az IP protokollok nem definiálják
az átviteli közeget.



Mi a jellemzője a TCP 
„átvitelnek”?



Kapcsolat orientált, csak akkor 
működik, amikor a szerver/kliens 
kapcsolat már létrejött.



Mi a jellemzője az UDP 
„átvitelnek”?



Nem kapcsolat orientált, a kliens 
képes akkor is adni, ha nincs a 
másik oldalon szerver.



Az EtherIP átvitel esetén milyen 
protokoll áll rendelkezésünkre?



Ez rajtunk múlik, amit megírunk.



Mit nevezünk adatbázisnak?



Struktúrált adatok összességét.



Mi a hierarchikus adatbázis 
jellemzője?



Struktúrálisan egy fa gráfot valósít
meg.



Hol használnak hálós adatbázist?



Szakértői rendszerek esetén és 
mesterséges intelligenci 
alkalmazásokban.



Mi az alapja a relációs 
adatbázisnak?



Az adattábla.



Mit nevezünk rekordnak?



Az adattábla egy sorát.



Mit nevezünk mezőnek?



Az adattábla egy oszlopát (egy 
tulajdonságot).



Mit nevezünk kulcsnak?



Azt az mezőt vagy mezőket, 
melynek értékei egyértelműen 
azonos tják az adott rekordot.ıı



Mi az elsődleges kulcs?



Amit kijelölünk azonosítási célból
a kulcsjelöltek közül, lásd Neptun 
kód.



Mik a tulajdonságai a normál 
formáknak?



1. NF a relációban szereplő összes érték egyedi. 
Nevezetesen minden sorban egy mező csak egy 
értéket vesz fel.
2. NF a reláció első normálformában van és minden 
olyan attributuma, amely nem része az elsődleges 
kulcsnak funkcionálisan teljesen függ az elsődleges 
kulcstól.
3. NF a reláció második normálformában van és 
minden olyan attributuma, amely nem része az 
elsődleges kulcsnak funkcionálisan teljesen függ az 
elsődleges kulcstól, de csak attól.



Mit nevezünk funkcionális 
függésnek?



adott R reláció X -en és Y -on. Az 
Y értelmezési tartománya akkor és
csak akkor függ funkcionálisan X 
értelmezési tartományától, ha
X minden értéke egyértelműen 
meghatározza Y értékeit. 
                   f:X → Y



Mi az az SQL?



Strutured Query Language 
relációs adatbázisokat kezelő 
„nyelv” (rendszer).



Melyek az SQL részei?



DDL adatbázis definiáló nyelv,
DML adatmanipulációs nyelv,
DQL adatlekérdező nyelv.




