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A félév követelménye 

 Gyakorlat: Aláírás 

 Kollokvium 

A gyakorlati aláíráshoz teljesítendő 

 A 2 zárthelyi dolgozat megírása legalább elégségesre 

 A multimédia témakörébe tartozó gyakorlati feladat beadása, amely bemutatja a 

hallgató eszközismeretének szintjét. A téma szabadon választott, de egyeztetni kell a 

gyakorlatvezetővel. 

A kollokviumi jegyhez teljesítendő 

 Vizsgadolgozat megírása legalább elégségesre 

 Egy 10 perces kiselőadás tartása az előadás idejében a témakörhöz kapcsolódóan.  

A téma a multimédia jelenéből és feltételezhető jövőjéből szabadon választható,  

egyeztetés azonban szükséges az oktatóval. 

 A gyakorlat követelményeinek teljesítése legalább elégségesre 

Az alábbi pontszámok kaphatók 

 60% vizsgadolgozat 

 10% 10 perces kiselőadás tartása 

 30% a gyakorlat teljesítéséből hozható 

Érdemjegy 

51–62% elégséges, 

63–76% közepes, 

77–89% jó, 

90–100% jeles. 

Plusz pontok 

Amennyiben a hallgató pontszáma elérte az elégséges érdemjegyet, beszámíthatók a 

következők: 

3-3%, maximum 9% a Szakmai napokon előadáson való részvételért 

  

https://www.inf.unideb.hu/hu/bujdosogyongyi


A tantárgy célja 

A számítógépen alapuló multimédia-alkalmazások elméleti alapjainak megismertetése 

Sajátítsa el a multimédia alapfogalmait, általános ismérveit, egyéb területeit, a médiaismeret foga-

lomrendszerét, az elektronikus médiumok általi befogadás ismérveit, a multimédia legfontosabb 

eszközeit, felhasználási szempontjait. 

A legfontosabb területek címszavakban:  

A számítógépes multimédia fogalma. Multimédia hardver, hálózatok, alkalmazások. Multimédia 

adatok és modellezésük. Multimédia prezentációk és környezetek.  

A főbb médiák alapvető jellemzői. Szövegek: kódolási szabványok, szöveges állományok. Képek: 

a képek jellemzői és digitalizálása, színmodellek, tömörítés, bittérképes és vektorgrafikus képál-

lományok. Mozgóképek: a mozgóképek jellemzői és digitalizálása, tömörítése, videoállományok. 

Hangok: a hangok jellemzői és digitalizálása, tömörítés, hullámformájú (digitalizált) és MIDI állo-

mányok.  

Alapvető multimédia segédprogramok és használatuk: állományok előállítása (digitalizálás és 

letöltés), kép-, hang- és videószerkesztés. Speciális effektusok: feliratozás, átlátszó háttér, áttűnés 

(morphing), keverés, animáció. 

Etikai elvárások 

A hallgatókkal kapcsolatos etikai normákra A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe (Vizsgakódex) az 

irányadó, amely letölthető a Szabályzatok (http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47) oldalról.  

Az etikai normákat megsértők 

a) automatikusan elégtelent kapnak; 

b) a hallgató neve a oktatók között nyilvánosságra kerül. 

Előadás tematikája 

1. hét: Multimédia alapfogalmai, értelmezsései 

2. hét: Médiumtípusok és csoprtosításuk 

3. hét: A multimédia területei 

4. hét: A befogadás és vizualitás szerepe és ismérvei 

5. hét: Szövegek: kódolási szabványok, szöveges állományok  

6. hét: Képek: a képek jellemzői és digitalizálása 

7. hét: Színmodellek, tömörítés, bittérképes és vektorgrafikus képállományok  

8. hét: Hangok: a hangok jellemzői és digitalizálása, tömörítés, formátumok 

9. hét: Mozgóképek: a mozgóképek jellemzői és digitalizálása, tömörítése, videó formátumok 

10. hét: Multimédia szakértői rendszerek  

11. hét: Jogi szabályozás – Szerzői jogok 

12. hét: Multimédia hardver, hálózatok, alkalmazások, átvitel 

13. hét: Dolgok Internete – Internet of Things (IoT) 

14. hét: Felhőalapú technológia és szolgáltatások  

http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47


Labor tematikája 

1. hét: Ismerkedés a GIMP-pel 

2. hét: A szerkesztő eszközei, egyszerű szerkesztési  

3. hét: Kép: Geometrikus formák kezelése, rétegek 

4. hét: Kép: Kijelölések, rétegek, szűrők 

5. hét: Kép: Feliratozás, különböző objektumok elhelyezése, rétegek, maszkok 

6. hét: Gyakorlás 

7. hét: 1. zárthelyi dolgozat: Képszerkesztés 

8. hét: Kép: Animációk létrehozása I. 

9. hét: Kép: Animációk létrehozása II. 

10. hét: Hang: Alap hangmanipulációk 

11. hét: Mozgókép: Mozgókép és hang, állókép, feliratozás, csatornák, effektusok 

12. hét: Gyakorlás 

13. hét: 2. zárthelyi dolgozat: Animációkészítés 

14. hét: Félév zárása 

 

Ajánlott irodalom 

 Andreas Holzinger:  A multimédia alapjai, Kiskapu Kiadó, Budapest, 2004. 

 Ralf Steinmetz: Multimédia. Bevezetés és alapok. Springer. Budapest, 1997. 

 Tószegi Zsuzsanna: Multimédia a könyvtárban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

 Forgó, Hauser és Kis-Tóth: Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Lí-

ceum Kiadó. 1- 55. 113–178. 353–396. old. Eger, 2004. 

 Kakuk J., Hauser Z. és Szilágyi E. (szerk.): Mozgóképkultúra, Eger EKTF, 1995. 

 Tay Vaughan: Multimédia, Panem Kft., Budapest, 2003. 

 Forgó Sándor és Hauser Zoltán: Multimédia a multimédiáról [elektronikus oktatási se-

gédanyag]. Eger. EKF MI, 2001 


