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Heti óraszámok: Előadás: 3 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 1 

Számonkérés: félévközi jegy 

A tananyag 
Oktatási cél:Az informatika kialakulását és fejlődését meghatározó legfontosabb tényezőknek, és az elmélet alapfogalmaknak a 

bemutatása. A MATLABnak és az egyéb mátrixalgebrai programoknak a gyakorlati bemutatása. 

 

Tematika: (Az előadások három órásak, a gyakorlatok páros illetve páratlan héten két órában kerülnek megtartásra A 

labortémakörök lejjebb találhatóak..) 

Témakör  Hét Dátum 
Előadások: Labor csoportok 

témakör: 
  

 Követelményrendszer, alapismeretek 

10-es alapú számrendszerbeli szám átváltása más számrendszerbe  

(10 -> 2) 
 
MATLAB és Pylab 1. 

L és L3 

1. 
1. szept. 13 

Más számrendszerbeli szám átváltása 10-es számrendszerbe (2 -> 10) 

 
MATLAB és Pylab 1. 

L1 

1. 
2. szept. 20. 

Információ ábrázolási alapfogalmak (bit, bájt, ábrázolási tartomány, értékkészlet) 

Gyakorlás 
 
Az elektronika mérföldkövei. Az elektronikus számítógépek generációi és 
története. A fejlődés üteme (Moore-törvény és rokonai). Neumann-elvek. 

L és L3. 

 

2. 

3. szept. 27. 

2-es alapú számrendszerek közötti átváltások (gyors konverzió) 
 

Az információelmélet alapfogalmai. Emlékezetmentes (IID és IRD) források. Az 
információ mérése, értelmezése (Hartley, Shannon) Az entrópia és redundancia 
értelmezése, mérése. 

L1 

2. 
4. okt. 4. 

Számábrázolások, Fixpontos számábrázolás 
 
Statisztikai jellemzőkre épülő kódok. A minimum redundanciájú kódok 
értelmezése, főbb kódolási algoritmusok (Huffman-, aritmetikai kódok)  

L és L3. 

 

3. 

5. okt. 11. 

Számábrázolások, Lebegőpontos számábrázolás I. 
 
A szótár alapú adattömörítés elve, a leggyakrabban használt módszerek 
algoritmusai (LZ77, LZ78, LZW). Az adaptív kódolás elve, jelentősége. 

L1 

3. 
6. okt. 18. 

1. zárthelyi 
Neumann élete 

L és L3. 

4. 
7. okt. 25. 

Állami ünnep L1 

4. 
8. nov. 1. 

Számábrázolások, Lebegőpontos számábrázolás II. 

 
Hibatűrő és hibajavító rendszerek elve és tipikus példái (SED, SEC, Hamming-
kód, CRC-kód). 

L és L3. 

 

5. 

9. nov. 8. 

Vegyes feladatok a számrendszerek témaköréből. 
 
Az analóg jelek digitálissá és digitális jelek analóggá alakításának 
szükségessége, főbb elvei és jellemzői. 

L1 

5. 
10. nov. 15. 

Rektori szünet Rektori szünet 11. nov. 22. 
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Karakterek gépi ábrázolása 
 
Képek digitális ábrázolása (raszter- és vektorgrafikus ábrázolás. mozgókép). 

L1 

6. 
12. nov. 29. 

2. zárthelyi L és L3. 

6. 
13. dec. 6. 

Javító zárthelyi Minden csoport 

pótlás 
14. dec. 13. 

 

 

Laborok témakörei: 

1. Tűz és balesetvédelmi oktatás. Az elearning-rendszer használata. 

Az ipython notebook használata, A pylab használata, segédanyagok elérése, függvényrajzolás, vonaltípusok/szín, címsor, 

jelmagyarázat.. 

2. Python alapismeretek, modulok használata, ciklusok, feltételes elágazás, függvénydefiníció. 

3. Számonkérés 1. Függvények összetevése hatványfüggvényekből (Taylor) és szögfüggvényekből (Fourier). 

Periodikus függvények Fourier-sora. 

4. Információelméleti számolások és forráskódolással kapcsolatos szimulációk 

5. MATLAB: a sorvégi pontosvessző szerepe, ábra részletének megtekintése, térgörbék és kétváltozós függvények ábrázolása 

6. Számonkérés 2. Hibatűrő információátviteli rendszerek 

 

 
Félévközi követelmények az előadáshoz és a laborhoz 

7. héten Zárthelyi dolgozat az előtte lévő rész előadásaiból, kivéve a számrendszereket. 

13. héten Zárthelyi dolgozat az előtte lévő rész előadásaiból és a számrendszerekkel kapcsolatos 

ismeretekből. 

3. laboralkalmon Számonkérés a labor anyagából. Teszt a számok átváltásából. 

6. laboralkalmon Számonkérés a labor anyagából. 

A pótlás módja: 

Az utolsó héten az egyik elméleti zárthelyi anyagából javító zárthelyi írható, vagy egy zárthelyi pótolható. 

Az utolsó héten az egyik gyakorlati zárthelyi anyagából javító zárthelyi írható, vagy egy zárthelyi pótolható. 

A félévközi jegy kialakításának módszere: 

Mind a négy számonkérésre 20 pont kapható, azaz összesen 80 pont. 

A jegy kialakítása, a javító/pótló zárthelyik írása után: 

0-19 pont a félévközi jegy nem pótolható (letiltás) 

20-39 pont elégtelen (1) a félévközi jegy, pótolható 

40-49 pont elégséges (2) 

50-59 pont közepes (3) 

60-69 pont jó (4) 

70-80 pont jeles (5) 

A pótlás módja: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) szerint meghatározott módon a félévközi jegy pótolható. 

A pótlás a teljes félév anyagából történik. 

Az előadások és laborok látogatása kötelező, a hiányzásokra a TVSz szabályai érvényesek. 

Irodalom: 

Kötelező: A elearning oldalon (https://elearning.uni-obuda.hu ) megjelenő anyagok. 

Ajánlott:  

 

Dátum: 2013. szeptember 2. 

 

 ………………………………………                       …………………………………………. 

 oktatók aláírásai 

https://elearning.uni-obuda.hu/

