
 

SC  

Kérdés Mire szolgál a MySQL táblaneveknél a ` (Alt Gr + 7) karakter? 

Kép  

Válasz Ez is csak egy idézőjel HIBAS 

Válasz Ezt kell használni, ha foglalt kulcsszót használnánk mezőnévnek vagy 
táblanévnek 

HELYES 

Válasz Ez csak elírás HIBAS 

Válasz A táblanevekhez ezt kell használni, mert a szöveghez már használjuk az 
idézőjelet 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés A jQuery JavaScript segédkönyvtárnak melyik utasítása hajtódik végre az oldal 
betöltődésekor? 

Kép  

Válasz $(document).ready() HELYES 

Válasz $(document).load() HIBAS 

Válasz $(document).ok() HIBAS 

Válasz $(document).finish() HIBAS 

 

SC  

Kérdés Miért van szükség fájl feltöltős formon az enctype attribútumra? 

Kép  

Válasz Mert csak így működik a fájlfeltöltés HELYES 

Válasz HTML 5 szabvány megköveteli HIBAS 

Válasz Nem kötelező megadni, de ajánlott HIBAS 

Válasz Innen tudja a rendszer, hogy milyen típusú állományokat lehet feltölteni HIBAS 

 

SC  

Kérdés Miben tároljuk el a bejelentkezett vevő vagy felhasználó azonosítóját? 

Kép  

Válasz sütiben HIBAS 

Válasz munkamenetben HELYES 

Válasz adatbázisban HIBAS 

Válasz fájlban HIBAS 

 

MC  

Kérdés Melyek az egyirányú tikosító algoritmusok? 

Kép  

Válasz md5 HELYES 

Válasz AES HIBAS 

Válasz sha1 HELYES 

Válasz random HIBAS 

 

 



SC  

Kérdés Célszerű-e az e-mail címet használni bejelentkezési azonosítónak? 

Kép  

Válasz Igen, mert így nem kell felesleges adatokat letárolni HELYES 

Válasz Nem, mert így nagyobb esélye van a SPAM-eknek HIBAS 

Válasz Igen, mert így kaphatunk hírlevelet is HIBAS 

Válasz Nem, mert így hozzájuthatnak a postafiókunkban lévő levelekhez HIBAS 

 

SC  

Kérdés A kategóriáknál milyen programozási módszerrel lehet legenerálni a többszintű 

kategórialistát? 

Kép  

Válasz szelekció HIBAS 

Válasz rendezés HIBAS 

Válasz rekurzió HELYES 

Válasz listázás HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen célt szolgál a termék összehasonlítás? 

Kép  

Válasz Több termék jellemzőit egy oldalon láthatjuk HELYES 

Válasz Több termék árát össze tudjuk hasonlítani HIBAS 

Válasz Megmutatja a közös tulajdonságokat HIBAS 

Válasz Akkor ajánlott a használata, ha a több mint 10 termék van az áruházban HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen szűrési szempontok lehetnek ennél a webáruháznál? 

Kép  

Válasz akciós könyvek HELYES 

Válasz olcsó könyvek, drága könyvek HIBAS 

Válasz legtöbbet megtekintett könyvek, akciós könyvek HIBAS 

Válasz legtöbbet vásárolt könyvek HIBAS 

 

SC  

Kérdés Miért célszerű a keresésnél keresési mezőket is megadni? 

Kép  

Válasz ezzel szűkíthető a keresés HELYES 

Válasz ezáltal több mindent kell kitölteni HIBAS 

Válasz több kódolást igényel a fejlesztőnek HIBAS 

Válasz gyorsabb lesz a keresés HIBAS 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Mi történik, ha egy termék már benne van a kosárban és újra beletesszük? 

Kép  

Válasz semmi HIBAS 

Válasz a mennyiség 1-el növekszik HELYES 

Válasz hibajelzést kapunk, mert már van ilyen termék a kosárban HIBAS 

Válasz két külön sorban fog szerepelni a termék HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi azonosítja a könyvet, amikor bekerül a kosárba? 

Kép  

Válasz a könyv egyedi azonosítója HELYES 

Válasz a könyv címe HIBAS 

Válasz a könyv ISBN száma HIBAS 

Válasz a könyv neve és szerzője HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi a különbség a privát és nyilvános kulcsú titkosítás között? 

Kép  

Válasz A nyilvános a kliens, a privát a szerveren fut HIBAS 

Válasz A nyilvános kulcs szabadon terjeszthető, a privátnál a kulcsot titokban kell 
tartani 

HELYES 

Válasz A priváttal titkosítunk, a nyilvánossal visszafejtünk HIBAS 

Válasz A privát az md5, a nyilvános az sha1 HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi az SQL injection? 

Kép  

Válasz rosszindulatú MySQL kód beszúrása HELYES 

Válasz MySQL kód beszúrása két lekérdezés közé HIBAS 

Válasz Lekérdezés kiegészítése új feltételekkel HIBAS 

Válasz MySQL kód beszúrása a PHP kódba HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyek a szükséges adatok a rendszerünk és a bank közötti kommunikációra? 

Kép  

Válasz ügyféladatokra, saját adatainkra, és a tranzakció végösszegére HELYES 

Válasz minden olyan adatra, ami az oldalon megjelenik HIBAS 

Válasz végösszegre HIBAS 

Válasz vásárló adataira, és a végösszegre HIBAS 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Melyik a kakukktojás a PayPal fizetés megvalósításában? 

Kép  

Válasz A felhasználó visszairányítása a webáruházba a tranzakció válaszával HIBAS 

Válasz A felhasználó átirányítása a fizetést feldolgozó oldalra HIBAS 

Válasz A fizetést feldolgozó oldalon látható a fizetni való összeg HIBAS 

Válasz Kosár megjelenítése HELYES 

 


