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ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   Kar Médiatechnológiai Intézet 

Tantárgy neve: Multimédia Neptun kód: RMTMM1NTND 

Tantárgy neve angolul: Multimedia Kredit:  4 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 6 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök 

Tantárgyfelelős: Dr. Borbély Ákos Oktatók: Dr. Borbély Ákos 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): Nincs 

Heti óraszámok: Előadás:   2 Tantermi gyakorlat:   0 Laborgyakorlat: 1 

Számonkérés módja (s; v; f): e A képzés nyelve: magyar 
A tárgy órarendi 

helye: 
K 8:55-11:30 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy célkitűzése: átfogó képet adni a multimédia interdiszciplináris témaköreiről. Az elméleti műszaki, pszichofizi-
kai ismeretekre alapozva a laboratóriumi gyakorlatokon hallgatóink a médiatechnológia szakterületén felmerülő álta-
lános feladatokat oldanak meg: digitális nyersanyagon végeznek műveleteket, multimédiás alkalmazást fejlesztenek 
szerzői rendszerek segítségével. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Okta-
tási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1.  Bevezető, alapfogalmak 

2.  MM alkalmazások és azok fejlesztése, szöveg feldolgozás 

3.  Digitális képek jellemzői 

4.  Digitális hangfeldolgozás 

5.  Képmegjelenítők, LCD 

6.  Képmegjelenítők, projektorok  

7.  Fényforrások, megvilágítás 

8.  Képérzékelők 

9.  Digitális mozgóképek 

10.  HDR képalkotás 

11.  Digitális fényképezés 

12.   Hálózati alkalmazások 



 

13. 05. 10. Zárthelyi 

14. 05. 17. Félév értékelése, pót zárthelyi dolgozat 

 

Okta-
tási 
hét 

 Témakör 

1-2.  MM alkalmazás fejlesztés 

3-4.  MM alkalmazás fejlesztés 

5-6.  MM alkalmazás fejlesztés 

6-8.  MM alkalmazás fejlesztés 

9-10.  MM alkalmazás fejlesztés 

11-12.  MM alkalmazás fejlesztés 

13-14.  Önálló feladat készítése, bemutatása 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Az előadáson ajánlott, a laboratóriumi gyakorlatokon kötelező a részvétel.  

A félév eredményes teljesítéséhez az előadásokon elhangzott anyag ismerete okvetlenül szükséges. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

A hallgatók az előadások anyagából 1 db zárthelyit írnak. A gyakorlatok anyaga alapján a félév végén beadandó fel-
adatot kell bemutatni. 

 

 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A félévközi munka értékelése a félév során a kb. 60 perces zárthelyi dolgozat megírásával történik. Pótzárthelyi meg-
írására a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosítunk lehetőséget. Az aláírás megszerzéséhez minimum 50%-ot kell 
elérni. 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

 



 

IRODALOM 

Kötelező:  Elektronikus oktatási anyag (PDF) 

Ajánlott: 
Elizabeth Allen, Sophie Triantaphillidou: The Manual of Photography 10th Edition Focal Press 
2010 isbn 9780240520377 

Egyéb segédletek:  internet 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma, 

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált ele-
meket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 


