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Informatikai Rendszerek Alapjai (IRA) 

•  A tárgy előadói: 

n Dr. Kutor László 
n Dr. Molnár András 

A tárgy gyakorlatvezetői: 

Dr. Stojcsics Dániel (1, 2) 
Léczfalvy Ádám (3, 4, 5, 6) 
Kelemen József (7, 8, 9, 10) 
Lovas István (13, 14, 15, 16) 
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Órabeosztás 
•    
•  Előadások 
•  Matlab, kedd 17:05-18:40 
•  Szeptember 9, 16, 23, 30,  Október 7, 14 
•    
•  Elmélet, szerda 10:45-12:51 
•  Szeptember 10, 17, 24,   Október 1, 8, 15, (1.zh), 22, 29,

 November 5, 12, 26, 
•  December 3, (2. zh), 10, (Pót zh.) 

Pótvizsga: 2014. december 18. 10:00 
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A gyakorlatok beosztása 
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A tantárgy legfontosabb célkitűzései 

- az informatikai alapfogalmak bevezetése,  
- a szakmai szemléletmód/nyelv kialakításának 

megkezdése,  
- a szakmai érdeklődés felkeltése, az önálló 

tanulás motiválása 
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Követelmények 
Vizsgakövetelmény:   évközi jegy,  
(Az elméleti és gyakorlati részből is ell kell érni az 5O%-os szintet) 
A jegy számítás módszere: (elmélet  + gyakorlat) / 2 
Az évközi jegy ponthatárai: 

     89-100%  jeles (5) 
     76-88%  jó (4) 
     63-75%  közepes (3) 
     51-62%  elégséges (2) 
       0-50%  elégtelen (1) 

Az évközi jegy pótlási időpontja: 2014. december 18.  
(Elméletből és gyakorlatból egyaránt, csak a hiányzó részből!)   

IRA 1/25/6 2014. ősz  
 

Óbudai Egyetem NIK,     Dr. Kutor László 



0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tipikus zh eredmények 

zh pont 

Az adott pontot elért dolgozatok   száma 

 
Óbudai Egyetem NIK,     Dr. Kutor László IRA1/25/7 

2014. ősz  



További�28Ͳan�egyik�ZHͲt�sem�írták�meg!

0

20

40

60

80

100

120

140

0Ͳ50% 51Ͳ62% 63Ͳ75% 76Ͳ88% 89Ͳ100%

128

75

59

28

9

Db

IRA�Zárthelyi�eredmények
(nappali�tagozat)

IRA1/25/8 
2014. ősz  



A félév teljesítése 
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A tantárgy főbb témái 

- Az informatika tárgya és helye a tudományok között.  
- Az informatika kialakulásának folyamata, a mérnök meghatározó jegyei 
- Fejlődési tendenciák (tapasztalati törvények), várható következmények és a 

felkészülés lehetséges módjai. 
- Az informatikai rendszerek alapfogalmai és alapelemei 
- Az analóg és digitális rendszerek jellemzőinek elemzése és összehasonlítása. 
- Az analóg és digitális rendszerek közötti átalakítás elvei és jellemzői  
- Számok ábrázolása a digitális rendszerekben (lehetséges és szabványos 

módszerek, az ábrázolási tartományok és a pontosság értelmezése, elemzése) 
- Az információ fogalmának értelmezése, nagyságának kiszámolása 
- Adatok tömörítése veszteségmentes módszerekkel. 
- Mininális redundanciájú kódok létrehozása 
- A rendszerek meghatározó jellemzői (minőség, megbízhatóság, életciklus) 
- A hibák értelmezése, elemzése, a hibatűrő és hibajavító rendszerek alapelvei 
- Az informatikai rendszerek generáció és főbb jellemzői 
- Az informatikában fontos szerepet játszó magyar kutatók és elért eredményeik 
bemutatása.  
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Tanulási javaslatok 
- Rendszeres tanulás (ritmus kialakítása, betartása, sport!) 
- Elsősorban az összefüggések megértése és  megtanulása (az adatok tanulása a  

 fogódzók miatt esetenként szintén fontos lehet) Minél több „fogódzó” !!! 
- Jegyzet készítés (dátum megjelöléssel) 
- A felkészülést segítő kérdések önálló kidolgozása 
- A tanult tématerület kapcsolódási pontjainak keresése. (ne izolált tanulás legyen,  

 a gazdag kapcsolatrendszer segíti az emlékezést) 
- Tanulás előtti gondolkodás (mit tudok az adott témáról?) 
- Tájékozódás a WEB-en ( a fellegekben (felhőben járás) itt nem hátrány! 
-  Hatékony keresési módszerek begyakorlása 
- Gyakorlás 
- Tanulócsoport kialakítása 
- Érdekes feladat/téma kiválasztása (TDK) munka mielőbbi megkezdése 
- Táblagép/e-könyv beszerzése J 
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Mi az informatika? 
•  Információ tudomány 
•  Az információ feldolgozás tudománya 
•  A számítástechnika alkalmazásainak gyűjtőneve 
•  Alkalmazási környezetbe ágyazott számítástechnika 
•  Az információk keletkezésének, leírásának rendezésének 

tudománya 
•  Az informatika- mint általános információ tudomány- 

információrendszerek létrehozását, szerkezetét és működését 
tanulmányozza 

•  Az informatika azon információk szisztematikus és hatékony-főleg 
automatikus gépekkel történő- kezelésének tudománya, amelyeket 
az emberi tudás és kommunikáció hordozójának tekintünk 
műszaki, gazdasági és társadalmi összefüggésekben 
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Informatika meghatározások 2. 
•  Az informatika az információrendszerek tervezésével, 

szervezésével, automatizálásával foglalkozó tudomány, 
leghatékonyabb eszköze a számítógép 

•  Az informatika a tudományos információ, tájékoztatás 
problémáival foglalkozó tudományág. A tudományos információk 
keletkezésének, gyűjtésének, tárolásának, keresésének, 
terjesztésének, a forrástól a felhasználóhoz való eljuttatásának 
törvényszerűségeit, az információs folyamatok ellátásához 
szükséges módszereket, eszközöket, szervezeteket, az információk 
optimális dinamikus társadalmi hasznosításának feltételeit 
vizsgálja. Tanulmányozza az információk leírására osztályozására 
szolgáló természetes és mesterséges eszközöket, nyelveket, a 
különféle kódok, kódrendszerek használatát, a leghatékonyabb 
információtárolási, keresési, átviteli eljárásokat, és technikákat. 
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Informatika meghatározások 3. 
•      „Az információk (számítógépes) tárolásával, rendezésével, 

feldolgozásával és megszervezésével foglalkozó elmélet és ennek 
gyakorlati alkalmazása.”         Magyar értelmező kéziszótár 2003 

•  „A (műszaki) informatika az elektronikus információ 
feldolgozással, az erre szolgáló rendszerek tervezésével 
szervezésével, működésével foglalkozik” 

•  „Az informatika (mint új tudományterület) a természetes és 
mesterséges információ feldolgozó rendszerek szerkezetét, 
viselkedését és interakcióját vizsgálja” 
    University of Edinburg Scool of nformatics 

•     „Informatics is the study of how natural and artificial systems 
store, process and communicate information. Research in 
informatics promises to take information technology to a new 
level, and to place information at the heart of 21st century science, 
technology and society.    
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Az informatika értelmezése  (2014. OE-NIK) 

w Az elektronikus információ-feldolgozás 
tudománya 

w Az információ-feldolgozó rendszerek elméletével 
                és gyakorlatával foglalkozó tudomány 

tervezés, megvalósítás, üzemeltetés 

 
Óbudai Egyetem NIK,     Dr. Kutor László IRA1/25/15 2014. ősz  



Az informatika társtudományai  

•  Számítástechnika        Computer Engineering 
•  Számítógép tudomány  Computer Science 
•  Kibernetika        Cybernetics 
•  Információ elmélet       Information Theory 
•  Általános rendszerelmélet System Theory 
•  Hírközlés        Communication Theory 
 

     Francia:   Informatique  
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Az informatika társtudományainak szerepe 

•  Számítástechnika a számítógépek működésével tervezésével 
és alkalmazásával foglalkozó tudomány 

•  Számítógép tudomány az információ feldolgozó gépek 
tervezésének és használatának elméleti kérdéseit kutatja 

•  Kibernetika az önműködő rendszerek általános 
törvényszerűségeivel foglakozik 

•  Információ elmélet az információ meghatározásával, 
áramlásával, kódolásával foglalkozó tudomány 

•  Az általános rendszerelmélet a rendszerek működésének 
körülményeit és tulajdonságait kutatja 

•  Hírközlés a hírek továbbításával foglakozó tudomány 
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Az informatika kialakulása 

Általános mérnök  
(Mérnök) 
Gépész mérnök 
Villamos mérnök 
Számítógépes mérnök 
Informatikus mérnök 
Informatikus 

IRA 1/25/18 2014. ősz   
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Mitől mérnök a mérnök? (informatikus mérnök?!) 

1. Megérti a vizsgált rendszer működését  

    (mér és elemez, modellt alkot) 
2. Új rendszert tervez (számol), üzemeltet, felügyel 
3. A tervet a szakmája szabályai szerint pontosan végrehajtja 

   (megvalósít) 
4. Az elkészült rendszert ellenőrzi és beállítja 

    (tesztel, finomhangol) 
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A mérnök meghatározó jegyei 
- Erős érdeklődés a dolgok ( rendszerek) működésének megértése 

iránt. 
- Mér, ismeri a méréssel kapcsolatos fogalmakat és alkalmazza a 

megbízható mérési módszereket "egy mérés nem mérés!",  
- Logikusan gondolkodik, ismeri a logika szabályait és alkalmazza 

azokat (probléma megoldó) 
- Rendszerben gondolkodik. (értelmezni tudja és szem előtt tartja a 

főbb rendszer-jellemzőket:  a működés minőségét, a működési 
tartományokat (határértékeket), stabilitását, megbízhatóságát, 
életciklusát,.....) 

- Tervez, ismeri és alkalmazza a korszerű tervezési módszereket. 
- Tesztel, ismeri a tesztelési módszereket és alkalmazza azokat. 
- Kitartó 
- Jó kommunikációs képesség 
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A mérnök meghatározó jegyei (WEB-ről) 

- He/She always take things apart to find out how they work...  
- Also, has an insatiable desire to learn about new things... 
- Never listens to someone that says something cannot be done 
- He/She is typically bored to tears in a standard school.. 

Meaning, good grades are not really important... 
Képességek: 
- Be a natural problem solver 
- Understand the nature of materials 
- Good core mathematics skills 
- Have decent observational abilities 
- Cost accounting skills 
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A mérnökké válás meghatározó tényezői 
EDUCATION: 

Ability to Understand Multiple Disciplines,  Technical Credibility 
RESPONSIBILITIES: 

Early Responsibility, Work in Several Technical Areas,  
Ability to Produce a Product (On Time, In Budget) 

ON-THE-JOB TRAINING: 
Hands-on Hardware Experience, Knowledge of / Experience With System 

Simulations 
ATTITUDES WITH PEOPLE: 

Good Communicator and Listener, Can Communicate to all Management  
Levels, Patient, Curious, Honest, Friendly 

MANAGEMENT SKILLS: 
Ability to See "Big Picture„, Team Management Skills, Understanding  
of Program Management 

ATTITUDES TOWARD WORK: 
Learns Independently, Willing to Take Risks, Willing to Take Responsibility 

Disciplined, Not Parochial, Pragmatic, "CanDo"Attitude, Adaptable 
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Az igazi informatikus vicces jellemzői 

- Ha meg vagy győződve róla, hogy a számítógéped 
jobban mutat ház nélkül. 

- Ha ebédhez nem szóban, hanem e-mailben hívnak 
- Ha több barátod van az Interneten mint a 

valóságban 
- Ha még soha nem mentetted a merevlemezed 
- Ha az okostelefond nagyobb teljesítményű mint 

mások számítógépe 
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Javasolt videók, felkeresendő helyek 1 
   
1. Kahn Academy http://bit.ly/youcnlrnanythng 
2. Steve Jobs beszéde a Stanfordi diplomaosztón  http://youtu.be/mJPy2tC1lnk 
3. Dudits Ádám beszéde a NIK diplomaosztónhttp://nik.uni-obuda.hu/hu/hirek/neumann-kar/2012/07/14/dudits-adam-beszede-a-diplomaoszton 
4. Isaac Asimov predicted the Internet of today 20 years ago http://youtu.be/8ZmFEFO72gA 
5. Arthur C. Clarke Predicts the Internet & PC (1974)  http://www.youtube.com/watch?v=OIRZebE8O84 
6. A MOOCról   http://index.hu/tech/2014/02/19/tiz_egyetem_maradhat_az_egesz_vilagon/ 
7. Massive Open Online Courses. MOOC 

 Alison http://alison.com/ 
 Coursera https://www.coursera.org/courses 
 EDx https://www.edx.org/ 
 iTunes University  http://www.apple.com/education/itunes-u/ 
 Kahn Academy http://www.khanacademy.org/ 
 Lynda   http://www.lynda.com/ 
 OCW http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/ 
 Udacity https://www.udacity.com/ 
 Udemy https://www.udemy.com/ 
 UoPeople http://uopeople.edu/ 

 
 MOOC összehasonlítás http://www.afterschoolafrica.com/9321/udemy-vs-udacity/ 

  
8. TED   http://www.ted.com/ 
9. TEDxDanubia    http://tedxdanubia.com 
10. Changind the educational paradigm http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U  
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Kérdések: 

• Melyek az infomatika egyre növekvő szerepének okai? 
• Körülbelül mikorra tehető az egyes újabb mérnöki 

szakmák kiválása a korábbi szakmákból? 
• Milyen szerepet töltenek be a MOOC kurzusok a 

jövőben? 
• Milyen előnyei és hátrányai lehetnek a MOOC 

kurzuson tanulásnak? 
• Milyen készségeket célszerű egy informatikus 

mérnöknek fejleszteni? 
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