
Ellenőrző kérdések (v6.0) 
Bevezetés 
 

1. Mi az operációs rendszerek célja? 

2. Adja meg az operációs rendszer szűkebb és tágabb definícióját! 

3. Adja meg az operációs rendszer 3 fő feladatát! Adjon rövid magyarázatot is! 

4. Definiálja, hogy mi az a végrehajtási környezet! 

5. Milyen tulajdonságokat kell biztosítani az operációs rendszernek az erőforrás kiosztás 

során? 

6. (Mi jellemezte az első generációs rendszereket?) 

7. (Mi jellemezte a második generációs rendszereket?) 

8. Mutassa be, hogy mi az a kötegelt feldolgozás! 

9. Mutassa be, hogy mi a Spooling! 

10. Mik a multiprogramozás lépései? 

11. Mutassa be, az időosztásos rendszer főbb tulajdonságait! 

12. Mutassa be, hogy mi az elosztott operációs rendszer! 

13. Mik az elosztott operációs rendszerek előnyei? 

14. Mutassa be az operációs rendszerek szerkezetét! 

15. Adja meg a rendszerhívás definícióját! 

16. Mik a rendszerhívás lépései? 

17. Adja meg a fontosabb rendszermodulokat! 

18. Adjon meg legalább 3 operációs rendszer szolgáltatást! 

19. Definiálja, hogy mik azok a rendszerprogramok, adjon rá néhány példát is! 

Folyamatok 
 

20. Adja meg a folyamat definícióját! 

21. Sorolja fel a multi programozott rendszerben a folyamatok lehetséges állapotait, röviden 

írja is körül őket! 

22. Sorolja fel a multi programozott rendszerben a folyamatok lehetséges állapotátmeneteit! 

23. Rajzolja fel a folyamatok állapot átmeneti gráfját! 

24. Rajzolja fel a folyamatok bővített állapot átmeneti gráfját és írja körül a bővítéshez kötődő 

plusz állapotokat és állapot átmeneteket! Mi a célja a bővítésnek? 

25. Mi a rövidtávú CPU ütemezés célja? Hogyan működik? 

26. Mi a középtávú CPU ütemezés célja? Hogyan működik? 

27. Mi a hosszú távú CPU ütemezés célja? Hogyan működik? 

28. Adja meg, hogy mi az a környezetváltás, írja le, hogy mit kell az operációs rendszernek 

csinálni a környezetváltás során! 

29. Mutassa be mi a folyamat leíró blokk (PCB), adja meg, hogy mit tartalmaz! 

30. Mutassa be mi az I/O leíró blokk (IOCB), adja meg, hogy mit tartalmaz! 

31. Mik az I/O műveletek végrehajtásának lépései (mind a folyamat, mind a periféria 

szemszögéből)? 

32. Adja meg a szál definícióját, mutassa be a szál és a folyamat közötti különbséget! 

33. Mi a megszakítás? Adja meg a megszakítás kezelésének lépéseit! 



Folyamat kommunikáció 
 

34. Folyamat kommunikációhoz kapcsolódóan definiálja, hogy mik a függő és a független 

folyamatok! 

35. Mi indokolja, hogy együttműködő folyamatokat használjunk? 

36. Adja meg a szinkronizáció definícióját! Mik az szinkronizáció alaptípusai? 

37. Mi a precedencia? Adjon rá példát! 

38. Mi az egyidejűség? Adjon rá példát! 

39. Mi a kölcsönös kizárás? Adjon rá példát! 

40. Adja meg a versenyhelyzet definícióját! Adjon rá példát! 

41. Definiálja, hogy mi a kritikus szakasz, adjon rá példát! 

42. Adja meg, hogy mik a kritikus szakasz megvalósításának kritériumai! 

43. Soroljon fel különböző megoldásokat kritikus szakasz megvalósítására! 

44. Mutassa be a kritikus szakasz megvalósítását interrupt tiltásával, adja meg az előnyöket és a 

hátrányokat! 

45. Mutassa be a kritikus szakasz megvalósítását szoftveres módszerrel, adja meg az előnyöket 

és a hátrányokat! 

46. Mutassa be a kritikus szakasz megvalósítását hardver támogatással, adja meg az előnyöket 

és a hátrányokat! 

47. Definiálja, hogy mi a szemafor, mutassa be röviden a függvényeket! 

48. Mutassa be a szinkronizáció különböző típusainak megvalósítását szemafor segítségével! 

49. Mutassa be a szemafor működését multiprogramozott rendszerben! 

50. Adja meg a szemafor nem busy waiting megvalósításának pseudo kódját! 

51. Mutassa be a kritikus szakasz megvalósítását szemafor segítségével, adja meg az előnyöket 

és a hátrányokat! 

52. Mutassa be a kritikus szakasz megvalósításának magas szintű módszereit! 

53. Milyen módon történhet információcsere együttműködő folyamatok között? 

54. Mi a folyamatok megnevezése? Mik az alapvető típusai? 

55. Mi az implicit szinkronizáció? 

Holtpont 
 

56. Adja meg a holtpont definícióját! 

57. Adja meg a holtpont vizsgálatánál használt rendszermodellben az erőforrás használat 

lépéseit és azonosítsa azokat, amelyek rendszerhívásokat használnak! 

58. Adja meg a holtpont kialakulásának szükséges feltételeit! 

59. Adja meg a holtponthoz kapcsolódóan a körkörös várakozás definícióját! 

60. Mi az erőforrás használati gráf, mik az elemei? 

61. Rajzoljon fel egy erőforrás-használati gráfot holtponttal, indokolja a holtpont meglétét! 

62. Rajzoljon fel egy erőforrás-használati gráfot körrel, de holtpont nélkül, indokolja, hogy miért 

nincs holtpont! 

63. Adja meg erőforrás használathoz kapcsolódóan az erőforrás-használati gráfban található 

esetleges kör és a holtpont kapcsolatát! 

64. Sorolja fel és röviden írja körül a holtpont kezelésére használható módszereket! 

65. Sorolja fel a holtpont megelőzésére használható módszereket! 



66. Mutassa be, hogy a holtpont hogyan előzhető meg a foglalva várakozás kizárásával! Mik a 

lehetséges problémák? 

67. Mutassa be, hogy a holtpont hogyan előzhető meg az erőforrások elvételével! Mik a 

lehetséges problémák? 

68. Mutassa be, hogy a holtpont hogyan előzhető meg a körkörös várakozás kizárásával! Mik a 

lehetséges problémák? 

69. Definiálja a holtponthoz kapcsolódóan a biztonságos állapot és a biztonságos sorozat 

fogalmát! 

70. Mutassa be, hogy mi köze van egymáshoz a biztonságos állapotnak, a nem biztonságos 

állapotnak és a holtpontnak! 

71. Mutassa be a holtpont elkerülésére használt Bankár algoritmus működését szövegesen! 

72. Mik a Bankár algoritmus problémái? 

73. Mutassa be a holtpont felismerésére használt Coffman algoritmust annak pseudo kódjával! 

74. Mutassa be a holtpont felszámolására használható módszereket! 

75. Adja meg, hogy mi az a kommunikációs holtpont? 

Ütemezés 
 

76. Adja meg az ütemezés definícióját! 

77. Mutassa be, hogy időtáv szempontjából milyen CPU ütemezési megoldások vannak! 

78. A folyamatok állapot átmeneti gráfján mutassa be, hogy hol milyen időtávú CPU ütemezés 

történhet!  

79. Mutassa be a hosszú távú CPU ütemezést! 

80. Mutassa be a középtávú CPU ütemezést! 

81. Mutassa be a rövidtávú CPU ütemezést! 

82. Definiálja, hogy mi a CPU löket, adja meg, hogy mikor CPU korlátos egy folyamat! 

83. Definiálja, hogy mi a periféria löket, adja meg, hogy mikor periféria korlátos egy folyamat! 

84. Adja meg, hogy mely ütemezéseknél – az állapot átmeneti gráfon mely állapotátmenetnél 

van mindig környezetváltás! 

85. Adja meg, hogy mely ütemezéseknél – az állapot átmeneti gráfon mely állapotátmenetnél 

nincs mindig környezetváltás! 

86. Mutassa be a nem preemptív CPU ütemezést! 

87. Mutassa be a preemptív CPU ütemezést! 

88. Adja meg a CPU kihasználtság definícióját! 

89. Adja meg az átbocsájtó képesség (CPU ütemezéshez kapcsolódó) definícióját! 

90. Adja meg az körülfordulási idő (CPU ütemezéshez kapcsolódó) definícióját! 

91. Adja meg a várakozási idő (CPU ütemezéshez kapcsolódó) definícióját! 

92. Adja meg a válaszidő (CPU ütemezéshez kapcsolódó) definícióját! 

93. Sorolja fel a CPU ütemezéssel kapcsolatos követelményeket! 

94. Mutassa be a legrégebben várakozó (FCFS) algoritmust! Előnyöket és hátrányokat is adja 

meg! 

95. Mi az a konvoj hatás? 

96. Mutassa be a körforgó (RR) algoritmust! Előnyöket és hátrányokat is adja meg! 

97. Hogyan működnek általánosan a prioritásos CPU ütemező algoritmusok? Mi a statikus és a 

dinamikus prioritás? 

98. Mutassa be a statikus prioritásos algoritmust! Előnyöket és hátrányokat is adja meg! 

99. Definiálja, hogy mi a kiéheztetés és mi az öregedés (ageing)! 



100. Mutassa be a legrövidebb löketidejű (SJF) algoritmust! Előnyöket és hátrányokat is adja 

meg! 

101. Mutassa be a legrövidebb hátralevő idejű (SRTF) algoritmust! Előnyöket és hátrányokat is 

adja meg! 

102. Mutassa be a legjobb válaszarány (HRR) algoritmust! 

103. Mutassa be a statikus többszintű sorok (SMQ) algoritmust! 

104. Mutassa be a visszacsatolt többszintű sorok (MFQ) algoritmust! 

105. Mutassa be a CPU ütemezést heterogén többprocesszoros rendszerek esetén! 

106. Mutassa be a CPU ütemezést homogén többprocesszoros rendszerek esetén! 

Tárkezelés 
 

107. Írja le, hogy mi a logikai címtartomány, a fizikai címtartomány és a mapping! 

108. Adja meg a tárkezelésnél a címek kötésének lehetőségeit! 

109. Mutassa be a bázis relatív címzés működését! 

110. Mutassa be az utasításszámláló relatív címzés működését! 

111. Adja meg, hogy mi a tárkezelésnél használt dinamikus betöltés (dynamic loading)! 

112. Adja meg, hogy mi a tárkezelésnél használt dinamikus könyvtár (dynamic linking) használat! 

113. Adja meg, hogy mi a tárkezelésnél használt átfedő programrészek (overlay) módszer! 

114. Mutassa be az egypartíciós rendszert! 

115. Írja le, hogy mi a fix partíciós rendszer, adja meg, hogy mi a belső tördelődés! 

116. Írja le, hogy mi változó partíció méretű rendszer, adja meg, hogy mi a külső tördelődés! 

117. Adja meg, hogy mi a szabad területek tömörítése és miért van rá szükség! 

118. Mutassa be a memóriaterület foglalásnál használt leginkább megfelelő (best fit) módszert! 

119. Mutassa be a memóriaterület foglalásnál használt első megfelelő (first fit) módszert! 

120. Mutassa be a memóriaterület foglalásnál használt következő megfelelő (next fit) módszert! 

121. Mutassa be a memóriaterület foglalásnál használt legrosszabbul illeszkedő (worst fit) 

módszert! 

122. Definiálja, hogy mi az a tárcsere (swap), adja meg, hogy mikor van rá szükség, és hogy az 

operációs rendszernek milyen problémákat kell megoldani ennek során! 

123. Adja meg, hogy mi az a futás közbeni címleképezés! 

124. Mutassa be a szegmens szervezés elvét! 

125. Mutassa be a szegment szervezés védelmének elvét! 

126. Mutassa be az osztott szegmens használat elvét! 

127. Mutassa be az egyszintű lapszervezés elvét! 

128. Mutassa be az asszociatív tár működését! 

129. Mutassa be az osztott lap használat elvét! 

130. Mutassa be a többszintű lapszervezés elvét! 

131. Hogyan valósul meg a lapszervezésnél a túlcímzés elleni védelem? 

132. Mutassa be a kombinált szegmens- és lap szervezés elvét! 

133. Mutassa be a kombinált asszociatív tár és lap szervezés elvét! 

134. Adott egy kombinált asszociatív tár és lap szervezésű tárkezelés. A memória hozzáférési 

ideje X ns. Az asszociatív tár elérési ideje Y ns. A találati arány Z%. Adja meg, hogy mekkora 

az átlagos elérési idő? 

135. Adott egy lapszervezésű tár. A rendszerben az átlagos folyamat méret s=X MB. Egy laptábla 

bejegyzés mérete e= Y byte. Adja meg, hogy mekkora a lapok ideális mérete (p)? 



Virtuális tárkezelés 
 

136. Definiálja, hogy mi a virtuális tárkezelés! 

137. Sorolja fel, hogy mi motiválja a virtuális tárkezelés használatát! 

138. Mutassa be a virtuális tárkezelés elvi megvalósításának lépéseit (ábra nem kell)! 

139. Szemléltesse ábrán a virtuális tárkezelés elvi megvalósítását! 

140. Virtuális tárkezelés esetén a laphiba valószínűsége p. A memória hozzáférési idő X ns, egy 

lap háttértárra írásának / háttértárról beolvasásának ideje Y ms. A rendszerben a 

helyettesítendő lapoknak átlagosan Z %-a módosul visszaírás előtt. Számolja ki az effektív 

hozzáférési időt (EAT)! 

141. Definiálja, hogy mit jelent az igény szerinti lapozás (demand paging), adja meg az előnyeit 

és a hátrányait! 

142. Definiálja, hogy mit jelent az előre tekintő lapozás (anticipatory paging), adja meg az 

előnyeit és a hátrányait! 

143. Definiálja, hogy mi az a lapcsere, adja meg, hogy mi a célja! 

144. Adja meg, hogy mi lenne az optimális lapcsere stratégia, miért nem lehet ilyet 

megvalósítani? 

145. Adja meg, hogy mi az a lapkeret! 

146. Mutassa be a véletlen kiválasztás lapcsere stratégiát! 

147. Mutassa be a legrégebbi lap (FIFO) lapcsere stratégiát, adja meg előnyeit és hátrányait! 

148. Adja meg, hogy mi az a Bélády-anomália (példa nem kell)! 

149. Mutassa be az újabb esély (second chance) lapcsere stratégiát, adja meg előnyeit és 

hátrányait! 

150. Mutassa be az óra algoritmus (clock) lapcsere stratégiát, adja meg előnyeit és hátrányait! 

151. Mutassa be a legrégebben használt lap (LRU) lapcsere stratégiát, adja meg előnyeit és 

hátrányait (implementáció nem kell)! 

152. Mutassa be a legrégebben használt lap (LRU) lapcsere stratégia számláló alapú 

implementációját! 

153. Mutassa be a legrégebben használt lap (LRU) lapcsere stratégia láncolt lista alapú 

implementációját! 

154. Mutassa be a legritkábban használt lap (LFU) lapcsere stratégiát, adja meg előnyeit és 

hátrányait (implementáció nem kell)! 

155. Mutassa be a mostanában nem használt lapok (NRU) lapcsere stratégiát, adja meg előnyeit 

és hátrányait (implementáció nem kell)! 

156. Definiálja, hogy mi a lapok allokációja, adja meg, hogy mi a célja! 

157. Adja meg, hogy mi a vergődés (trashing)! 

158. Adja meg, hogy mi a lokalitás! Mind a térbeli, mind az időbeli kell! 

159. Adja meg, hogy mi a munkahalmaz! 

160. Írja le, hogy mi a kapcsolat a lokalitás és a munkahalmaz között! 

161. Írja le, hogy mi a kapcsolat a munkahalmaz és a vergődés között! 

162. Definiálja, hogy mi az előre lapozás! 

163. Adja meg, hogy mi a lapok tárba fagyasztása, írja le, hogy mikor jelent segítséget! 

164. Sorolja fel, hogy az operációs rendszer mikor foglalkozik lapkezeléssel! 

 



Háttértár 
 

165. Mondja meg, hogy miért van szükség háttértárra! 

166. Rajzolja le a merevlemez fizikai szervezését! (5 pont) 

167. Egy merevlemezben 3 db kétoldalas lemez van, lemezenként 512 sáv, sávonként 2048 

szektor. Számolja ki, hogy az operációs rendszerben milyen logikai címmel rendelkezik a 2. 

lemez felső oldalának 86. sávjában található 122. szektor! 

168. Egy merevlemezben 3 db kétoldalas lemez van, lemezenként 512 sáv, sávonként 2048 

szektor. Adja meg, hogy az operációs rendszer 4168422 című logikai szektora a merevlemez 

hányadik lemezének, hányadik fejének, hányadik sávjának, hányadik szektorát jelenti! 

169. Adja meg, hogy a merevlemeznél mi a fejmozgási idő (seek time)! (2 pont) 

170. Adja meg, hogy a merevlemeznél mi az elfordulási idő (latency time)! (2 pont) 

171. Adja meg, hogy a merevlemeznél mi az átviteli idő (transfer time)! (2 pont) 

172. Rendezze nagyság szerinti sorrendbe (merevlemeznél): elfordulási idő, átviteli idő, 

fejmozgási idő! (2 pont) 

173. Mi a célja a lemezműveletek ütemezésének? (2 pont) 

174. Adja meg, hogy merevlemeznél mi az átbocsátó képesség! (2 pont) 

175. Adja meg, hogy merevlemeznél mi az átlagos válszidő! (2 pont) 

176. Adja meg, hogy merevlemeznél mi a válaszidő szórása! (2 pont) 

177. Mutassa be a merevlemeznél a sorrendi kiszolgálás (FCFS) algoritmus működését, adja meg 

előnyeit és hátrányait! (5 pont) 

178. Mutassa be a merevlemeznél a legrövidebb fejmozgási idő (SSTF) algoritmus működését, 

adja meg előnyeit és hátrányait! (5 pont) 

179. Mutassa be a merevlemeznél a sorrendi kiszolgálás (FCFS) algoritmus működését, adja meg 

előnyeit és hátrányait! (5 pont) 

180. Mutassa be a merevlemeznél a pásztázó (SCAN) algoritmus működését, adja meg előnyeit 

és hátrányait! (5 pont) 

181. Mutassa be a merevlemeznél az N-lépéses pásztázó (N-SCAN) algoritmus működését, adja 

meg előnyeit és hátrányait! (5 pont) 

182. Mutassa be a merevlemeznél a körbeforgó-pásztázó (C-SCAN) algoritmus működését, adja 

meg előnyeit és hátrányait! (5 pont) 

183. Mi a RAID és mi az alapötlet mögötte? (5 pon) 

184. Mutassa be a RAID 0 működését, adja meg előnyeit és hátrányait! 

185. Mutassa be a RAID 1 működését, adja meg előnyeit és hátrányait! 

186. Mutassa be a RAID 2 működését, adja meg előnyeit és hátrányait! 

187. Mutassa be a RAID 3 működését, adja meg előnyeit és hátrányait! 

188. Mutassa be a RAID 4 működését, adja meg előnyeit és hátrányait! 

189. Mutassa be a RAID 5 működését, adja meg előnyeit és hátrányait! 

Állományok 
 

190. Adja meg, hogy mi a fájl! 

191. Adja meg, hogy mi a könyvtár és a katalógus! 

192. Adja meg az állománykezelő feladatait! 

193. Mutassa be az állományrendszer réteges megvalósítását! 



194. Mutassa be a háttértár szabad blokkjainak nyilvántartására használt bittérkép módszert 

annak előnyeivel és hátrányaival együtt! 

195. Mutassa be a háttértár szabad blokkjainak nyilvántartására használt láncolt lista módszert 

annak előnyeivel és hátrányaival együtt! 

196. Mutassa be a háttértár szabad blokkjainak nyilvántartására használt szabad helyek 

csoportjainak nyilvántartása módszert annak előnyeivel és hátrányaival együtt! 

197. Mutassa be a háttértár szabad blokkjainak nyilvántartására használt egybefüggő szabad 

hely módszert annak előnyeivel és hátrányaival együtt! 

198. Mutassa be a lemezterület blokkjainak allokációjánál használt folytonos terület allokációja 

módszert annak előnyeivel és hátrányaival együtt! 

199. Mutassa be a lemezterület blokkjainak allokációjánál használt láncolt tárolás módszert 

annak előnyeivel és hátrányaival együtt! 

200. Adja meg, hogy mi az a FAT és írja le, hogy hogyan működik! 

201. Mutassa be a lemezterület blokkjainak allokációjánál használt indexelt tárolás módszert 

annak előnyeivel és hátrányaival együtt! 

202. Adja meg, hogy az állányok belsejének eléréséhez az operációs rendszer milyen 

módszereket használhat! 

203. Adja meg, hogy a könyvtár nyilvántartásban található bejegyzések mit tartalmaznak! 

204. Adja meg, hogy általában az operációs rendszerek az állományokon milyen műveleteket 

tesznek lehetővé! 

205. Írja le, hogy mi az osztott állománykezelés, milyen megoldásokat használnak általában! 

Elosztott rendszerek 
 

206. Adja meg, hogy mik az elosztott rendszerek, mi indokolja a használatukat (motivációk)! 

207. Rajzoljon fel legalább 3 kommunikációs hálózati topológiát, adja meg az előnyöket és a 

hátrányokat! 

208. Adja meg, hogy kommunikációs hálózatoknál mi a forgalomirányítás (routing), mutassa be a 

fix útvonal módszert, adja meg az előnyöket és hátrányokat! 

209. Adja meg, hogy kommunikációs hálózatoknál mi a forgalomirányítás (routing), mutassa be a 

virtuális áramkör módszert, adja meg az előnyöket és hátrányokat! 

210. Adja meg, hogy kommunikációs hálózatoknál mi a forgalomirányítás (routing), mutassa be a 

dinamikus útvonal módszert, adja meg az előnyöket és hátrányokat! 

211. Definiálja, hogy mi az osztott csatornahasználat, mutassa be a tanult módszereket! 

212. Mutassa be az ISO-OSI hálózati kommunikációs rétegszerkezet modellt! 

213. Adja meg, hogy elosztott operációs rendszereknél mi a hálózati számítási modell! 

214. Adja meg, hogy elosztott operációs rendszereknél mi az elosztott számítás modell! 

215. Adja meg, hogy elosztott rendszer esetében elosztott számítási modellt használva mi az 

adatvándorlás (data migration)! 

216. Adja meg, hogy elosztott rendszer esetében elosztott számítási modellt használva mi a 

feldolgozás vándorlás (computation migration)! 

217. Adja meg, hogy elosztott rendszer esetében elosztott számítási modellt használva mi az 

üzenetküldés (message passing)! 

218. Adja meg, hogy elosztott rendszer esetében elosztott számítási modellt használva mi a 

folyamat vándorlás (process migration)! 

219. Írja le, hogy elosztott operációs rendszer esetében mit értünk skálázhatóság alatt! 

  


