
Z!i kód: d-a-d-&-d-f-b 

El.) MilyPn lillornányt<:udszcr<:ket ÍliU!Hr. 

és azok mely g•!p••kre/udathordo7.ólcra jel
lcua..öek? 

E2.) Adja meg u NAND/l\"ÉS, a 
NOTI/NVAGY é:; AZ XOR/KlZ11Ró VAGY 
knpnk iga7J'ágtábl117.atait! 

E3.) M.ire használható u. paritás,izsgálor, ho
ID'An milki>dik'l 

E4.) Milycn fch•dntüt.emez6ú strotégil\kat is
mer? 

EG.) Hogy•m történik az adulátvírel egy 
TCP {IP kapcsolatban? Vóz.ölja 112 f!!l.)'l$ S?.in
l<:kRt . u kApcsui(>Ció illlló?.ati ~zköúikkcl, 

fu n kciókkoll 
E6.) Egy"?.erűsít:;ea(iiT.D+C)!A"+C} logikai 
fiiggvényt, írju. fel igu:GSáf(táblázatllt! 

E7.) Milycn egy );uumann- és egy Hnn'Urtl 
IU'dllel-."títrúj(r sT.IinúttSgép blokkdi;~l(ramuija'~ 

Hu.~on l í tsa ÖS$-7.e öket sebes:;G-g, ruguli1111S$Úg b 
wegbízhatóAAg SZClllpontjáb<'•l! 

ES.) Mi ~~ (;PL, u lik a fl.llJb kitét<Jh1i, és lliÍilrt 
va n rá ~ii k!;ég? 

E9. ) Mi o pr~ncdzsment feladata'! 
ElO.) .Mit jelent a m('móriamc!IP.d7.sment. és 
miért van rú slükAég? 

1.) ~li ig-.;z a bash shell-re'! n.) 0Jx:rllci6s rcnc!
"7.er. bJ Prugmmozú.si nyelv . .:.) Tömödtc5 
prognt'trl. d.) Két bej<"lentk'és közöu min
dcuL elfelejt. 

'2.) ,\1i a helye.~ alkw:hely~.ct ut. egér hll>IZI\álatu 
kö?.bP.n? ~ A wcgtlimrurltott alk.tr. b.) A 
mogtámu~ztott CS\tkló. c.) A 57.A badou hAgyott 
alkar. ~ .-\ sz.ab;•tlon hugyott Cb"Ukló. 

3.) Me! y ik adatm(•nnyi.ségct lehet l m>l'lOdpcrc 
lllatt Úl.\•lnni a IBM PC parllllel port.jlin? n.) 1 
byte-b.) l ClJit ~ l Mbit. d.) 10 11byt4) 

4 .) 1-:gy LCD mooit<:>rt a 'idc'()klirtyá•1•1 
a.) ha lch~t., digitú.lis OVI ktlbellcl ~e mcs 
&w.ekötui. mi•-el Íl,;,l' kevésbé •illódúk.\ b .). hu 
lehet, r.ligitális DV! kll.belld érdemeli öss7.eJ1titni, 
m.ivtl Igy élcsebb a kép. c.) ha le hP-t. ru:utlóg 
VG.-\ kábellel érdCllles ii«.~ckötni, m.ivcl Igy 
nRlmllblJ .. képet kupunk. d.) hA IP.hcl, unlllóg 
VCA kábP.IIel érr.lcmes össwk&ni, miwl (gy 

gyon;abb 11 mooitor 11 játéko~nfl-

5.) Melyik állítúS<>~~-a<!uk'~) A~ :l$•embly 
a prt>Cesszor ny~lve~. (;épí kú<lt>t nem csuk 
fordftóprogrommll! áliT litunk clö. c.) A RlSC 
proccs~wrok általúl.nm lasst1bw.k, nlint a GJSC 

pror.esszorok. d.) A IUSC pr<><'Rsszorol< nyelve 1 
b4lnyolull ~bb, rniut 11 CISC proccssz<>roké. 

G.) ~It>)) ik állftás isw Sl7. IBi\1 PC parAllPl 
ponj!lra? a.) R hit khw:mettcl (-:j 4 hit boUienet- .( 
td rendclkt'Zik. b.) 12 bit kllnenctld ?$8 bit 
b~mencl!d rf'ndclkl:ozik. c.) 1\ prou:«S70r l <lb 
8 bites kimeneti rc:,t;i!V:t~Jt Jár, rle nem mindcu 
bit van J<j,·pzetvc a N<atlak07.6ta. d .) a pro
CE'$l!Or ldb !! bites hemcucLi rcgi:sztsrt lát. dl' 
nAm UIÍJlden biL van kivt'Lét.vp, 11 cs<ttlAkozóru. 

"7:) Jplöljc: u luunis úllítlls(oku}t €} A progro
tl!Ok fi7.erzöi jogát a töm?ny nem, Csak a BSA 
védi.<€) A ~7.0ft1•crbe-J. wdl6kAit dokumentáti6 
nP.m turtmJk 11 szer?.Öi jog 11Pdelruc 11IÁ. c.) A 
fre<:wtu•• és shurt•lnuc nt·m j elemi ugyan~t. r.l.) 
Egy prognnn felhas:{J.u.1.11isát a Jicencs:e.crti$dés 
Slabá ly07.za. 

8 . ) Ha 11 villeok>trtyúL intcrltt~t•d vid•:<.• 
ii7.enuuódb11n htt$Zn1Üjuk .. ~kkor: a.) a k~p 
függőleges felboutli.'>ll dupla 11kkora Jew. b.) '' 
kép vi?.~<7.intes f<:lbomállu duplu ukkorA lt'll~ 
k"é'.;:,-z<:r PJ'OrsulJlJ monitvml ,.!W >tlikségüuk~ 
n l<.>Uffl kép tlupla annyi idő alul C frissill 

9.) ~.filyeu fes:tültségek és tír~ok jell~mz.öck 
ll?. ffi!ll PC parallel portjára? ~ 12 V. lilL>\ 
b.) 2V, 500mA c.) -1.5V, O.ruuA rl.) 0.3V 
IOmA 

10.) )filyen flijlcl~rési jogosu)(."'\golmt ismer? 
(a:;) Olwt.~Ás. b.) Létrchrn.ás. c.) Ftíjl 
'l\{mércto•.7.és. d.) .IP Ilellllők m6dosít~~~-
ll.) A~ ul:\hhi lillftf•<;ok közül vál-zn ki 
uzt ( vn~,;.v azokat), Amelyek A legjobbim il
l~nek u vfrusokm! li:) A virusok oly!lll 
progrnUiok, mclyt'k mór.lo~Ítl\nak rmís progn~> 
mokut ~~ s7.áuút6~~pen uzált~l, hogy öunm
guk:ról készült wá:;olatoka.t hPiéjük ágpw.zák. 
b.) Megfertó-.o~hetik a nAM ..ot, a mcrtl \'IAme-.<1. 

a hajl~ktmylc111ozL, a CD-ROM-ot, dc ~ohA ncJu 
teht·tik tönkre u h11rclvt•rt. c.) l\em prognunok. 
d.) E-mAilnctu lehet vfru:;o:;. 

12.) Mi igl'l<!i az IRQ-rt\'! a.) Ldoglalja a tel
jes eim- 6; odatbuszt, kö7.ben a <.:PU UCll! fér 
A buslll ln7.. b.) Míiké'irtéshcll IIMl kell ll Cf' U 
al..>ív reszvétdc. c.) A m<:mória ú·il;:sítélére 
h<l$tdlják. @J A hard diszk müküd('::!tlkvr is 
bM?. nálják a b :lPJ--ohb ~d.le.<;.<.<lg olér(-,;ére. 
~3.) Mcbek kódrt•utl,;r.Prck?a.) TXT® U11 i· 

&>tie f.) ASC:U d.) V)IS 
14.) r-t " ~zerepe ll uiotonsági meJIIéseknck 
é;t lllikor kell élket d.kés7.iteni? (u:) A7. ada
to k S<lrül6s<l P.sctéu o he!yrcúll)(ást Negítik. 
FcludtLito\1 fiigg'llcn. ~kl\r napout11. b.) Du
kuwentálja nz elmtilt idö:sukot. Havont>~ 
l«!ÜkMgcs nrcn!kleket clv,;gtrtni. c.) A rend-



~7.Noink mep;hf7.hn t6k. Nem kell Jl1(mrósek~t 

vtlp;P.?:ni. d.) A prognunok minrlig A.utom~ttiku
r'~ elvégZJ.k. Nem kell E>.7'"'.e! !.:ülön foglalkozni. 
\ l l?}) _M,Ivc:.!_ nzon~ (A+ .Ü)(A + /J}'! n.) AA + 
ll/J\) AlJ- BA c.) .4+ B d.) AB 

16.) ~lelyik 1\llítá.s hP l)..",.! "·) Egy 
s?.l\mir~gflpen C>'<Rk egy operáci&; rencl~7.ert le
het betölteni. b. ) Az operációs rc:ndszcr
nck nem fcladtttn ~tijlkC'Lcl6;1 e<tt uliudig 
a l'élprtJ)!Tmn v(-~i. ·~ A.• up~irúdó~ rPnd
Slt'rl ~:'lll i·.· t mc;cvlcmczr<:.l tölthcrj iik 11 
mcrnónul.m. Mmden operll~l(,;; r~nrlw.er 
ké!Jl"OS q:_<yiucju ~g töuu progr!\111 fmtlltMÁrl\ is. 

17.) )felyik jellt•mzö az•TCP Q;OIU!lgOkru?~ 
fejrészüklm! brnnc van a cc'4,-ép u.zonnsílóJA. 
b. ) IP c:.;owagokba ~'Z<illíWdu<tk. c.) tir
ko.<iloltuk, wú.s u<.'m olvMil:l.tjA 1\kt>r. d.) hi
buml'llh:~ útvilcl t t~':!IZll<:k l~het<')vt\. 

18.) illi iguz ti priv(tt/ oUh<>lli húl{rtUl\>ko·"? ~'-\{ 
Ninc:st'nck li~~ll·köttetésben ~z in ternettel. fb.\) 
Sajút bel$<} cúucl<et ha.~wlihJAk. c.) Osak DNS 
~zervPrrt>l f'll,)'ii tt. mCiködöktipesPk 'li.) Semmi
ty .. " vinu- M>m tud bejutni ide. 

19.) A~ alábbiak közül mciyik lill írÁ~ ig87. " 
grafikus fclült:lt,kríit(;;J A pArllilesok kiadása 
ikuu<.>kl>ll k,......,.?.t iil történik. b,) c..ak jó 
uún(~gll gl'llfiktL~ megjelenitl.i\=él mííkéklw!k. 
~ OsAk egérrel hasw!ílhutóuk. ti ,) A 
f~l h!1.,7.nÁ)ónak parancsokat kell bcgél)Ciolie a 
miiveletek végrchajtásáho~. 

20.) Az lldorr.tvitel módjll,r né~'-e melyik n ka
l<Ukkt ojftll'! so.) 11)8 h.) ATA/ PATA c.) OOIO>; 

port d') scsr 
21.) )Jclyik (illítá:; igo.12 AZ ffi)·f f'>C soros 
purtjMn'!\) l·:ro'l'7.nre csak l hitet \isz át. b. ) 
A f~«'l.ii lt~~k .~kÁr " +/- l:.? V-ot is elérhetik. 
c.) Nem lehet: paritásbittel dhílo~l <td;•tnl 
át.vimú rujt!~. d .) Pú.rhuzlllllos \izcmmódhan 
!,')'Orsabb. 
~i.) Jelölje uz i~,;uz úllil>;"(oku)t! (;0 A u u" 
b:'obh képfri".(((-.;i frckvmda óvju u !!ZCm<'t . 
·b.) A TF'l' kij.-l?.ő kevh.bé MmjA A ",..Pmet. 
l1linl a C lU'. c;.) A TCO sz.~bv.iny AA ergon~ 
mik•" ~Pre t hl\tliro7.7.a me~. d.) tvlin~J kisebb 
11. kijPl7.Ö (mC'>nitor) 1\tmérője, annÁl kevéshé 
bllntjA A ~zem et. 

23.) ll'l•.'lyik igl\Z ::t d in~mikll$ memóriArell llrA.'? 
a.) egy 1<:1<~ mtHvo elfejt i A. tllrrlllmllr., ha 
m•gAr• hAg.Yjnk. b.) nem kell pcriódikuguu 
frLo;síteni. c.) bár egys:oerű a felépítése. dc Cll

nek ellenérc fnjlu:;osau nem olc;ó. d .) kik~tp
t"SO!á.skor tllrt.alm3 törlli<Hk. 

24.) 1\!cl)ik 6Jlftá.s helye,;? a.) ~ opc.:rúd6o:t 
rcnds~er llClll vrognuu.\!j Az upcr(ICiÓOl rP.nrl-

szcr ' ' ~;.'<.\p bt,kapt:;t.>lÚ~ukor auwmatiku.~11n " 
RAM-bA .::~'i(,' ik. mé:,.tpedig valmnc~yik me
revlemezröl. ~-) A.z operáci<ls rt'ndt<tcr kL~ 
:wli u csa z tatott perifériáht. d.) Több 
opcrúd6o:t rcud~:Ger létcUk, 6; 02ck egymással 
kompArlhiliAAk. 

25.) ~ IBM PC billcntyűzete : a.) 
p~rhu~mllól ndlitátvitelt ha.>'21HU. b.) ómjd<)( 
hR!>7.nÁI. (c:}l ~orn~ a<l;~tl\t. vit<>,ll ;; l kilkli Ar. a?, 

ASCII k6foknt. d.) interruptot vezérel n PC-
ben. 

26.) Jelölje a helyes álütá,;(okll)r! {so.) A 
RAM-h11n t..UÁlható 1\ fut.S progti\Jll. rb') A 
RAM-hM levö adflt elérése gyorsabb-:' mint 
a hajlékonylt•mczről történő ck'rés. c.) A 
haj!ékoeylcull.."-' kapacháoa nagyobb, winl a 
memfori11. hlmlt>kApiLdtA.".. cl.) A l tA ,\<1-b><n 
ki7.>ir61Ag progrAmok tt\rolhatóllk. 

27. ) Mdyik jdlcrnzö az IP c~omugokru? @;) 
ft\iro!:'<?.iikl)an benne van a c.ÁiprogrArn a7;,_ 
n~itójA. b.) ff" ~.soonagokba R7.ÁIIít6dnak. c.) 
titlroMrottt>.k, ml\s nem o!vRS!uUjfl öket. d.) 11 
teljes bpcaol11tot tekintve biztonságos átvitelt 
.ióeSZnek lchctö~-t. 

28.) 1\livel M.onas .4(.4 +B}? a.) A+ AB b.) 
.~Be.) B'Alf~ O 
'_29':) ~li " köz&! az Ethern<1r. kftrtyóbnn , ~" 
~gérb~n ,l.\ A grAfikus feliilethen? a.) Minrl
<'éQ'ik 11 (;l }l r~?.e. b.) lviindegyik a MicroSoft 
fejlesw!se. ~ ~linde~yik a Xerox fojles-tu!se. 

; do) 1\lindt:gJik llZ Apple fcjlcs.t6;c, . ' 30.) Az uhíubink kö7,iil mPiyik ff' lha<7.nlilói 
Vl'Q<Jr«lll1 fa:l Adobe f'>hotoohC'>p b.) 
VAX/ VMS ~) llakt~_rké<.7,leL-n};lvántartó 
program d.) tintL~ 

31.) Törvér~yi •wbúlyu:W.~ ~Zl·riuL. lnil•Y 
m\ui!TJ5J.\~~ Anp;eclélyezet.t a s?.ámít61(6p I'}Ötf • 

(?.iJ:~,;~~ N Api ll óra a megen~erlett mnn kaid/i. 
~r~ N11pi G 6r.U1ál tö~bP.t nem lehet 1\ mMitnr 

'c)'IS dolgozni. f,} Oriinként 10 perc szünet 
ajáulolt. d.) A törvC:uy nem szabru~"Ozza. 

32. ) lllirA ha<;?.nruhA.tó a rü7.flll'! ~~ Mog
ake.dály07.hatja a h<t7.7.áferé$ a bel~ Mlów 
gépeinek port jaihoz. b.) Nem at~~k A meg
adott portok forgalmát enge<li át. c.) NAT-tAl 
kiegészítve elrejti a belo.;() hál<Ytatot . d.) Tit
kosítj<~ '~ forgulmat. 

33.) Hfiny huzal kPJI 11 minimlll l~11n mílk&l<'i 
RS232 .soros IÍtvitclhc-~? ~l) 2 huzal (TX-RX 
k(;,~, GD:'\) b. ) 3 huzunTI~. RX, GND) c.) 
5 tulUil ('rX, H.X , GNI), IYI'R, OSR) eJ.) 7 
ht!7.al (TX. R..'X., CND. DTR, DSR, RTS. C'I'S 
) 

34.) HS~Pgy 16 bites címbusz méretét duplújíll'<• 


