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VIII. AZ adatgyűjtés, AZ ADAT- ÉS INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS FOLYAMATA ÉS főbb MÓDSZEREI

A fejezet szerzője: Turai Endre

1. AZ adatgyűjtés FOLYAMATA ÉS ÁLTALÁNOS jellemzői

A geoinformatikában a Föld részeit minősítjük földtudományi jellemzőkkel. Ehhez a minősítéshez a természeti rendszerekről
különböző földtudományi módszerekkel gyűjtünk adatokat, amelyeket digitális számítógépekkel dolgozunk fel és digitálisan
kódolt formában tárolunk.

Az adatgyűjtés általános folyamatát mutatja be a 8.1. ábra. A természeti rendszerekről tetszőleges N db szenzorból álló
érzékelő rendszerrel gyűjtünk adatokat. Az analóg érzékelők jelét A/D konverterrel (Analóg/Digitális átalakítóval) digitális
kóddá alakítjuk. A digitális kóddá való átalakításnál kétirányú (időfelbontási és jelérték kvantálási) hibát követünk el. Mindezt
a hibát azért kell felvállalnunk, hogy az adatainkat a digitális számítógépekkel fel tudjuk dolgozni.

A diszkretizációs hiba első komponensének a regisztrálási intervallum felbontásának az abszolút hibája a 
 mintavételezési köztől függ. Az abszolút hibát a regisztrálási intervallum hosszára (Treg) normálva kapjuk meg a

regisztrálási intervallumfelbontás relatív hibáját, ami csak a minták N számától függ és azt mutatja meg, hogy mennyi az
egységnyi regisztrálási intervallum felbontásának abszolút hibája. Minél több mintát veszünk egy adott regisztrálási
intervallumból, annál kisebb a regisztrálási intervallum felbontásának a hibája.

A diszkretizációs hiba másik komponense a jel értékének (amplitúdójának) K db biten való közelítő meghatározásából
adódik. A jelértékek kvantálásának abszolút hibája a dF  kvantálási intervallumtól függ. A kvantálási hibát egységnyi jelérték
tartományra vonatkoztatva, összehasonlíthatóvá válnak a különböző nagyságú jelérték tartományban végzett A/D
átalakítások. Az így bevezetett relatív kvantálási hiba csak a kódolásra használt K bitszámtól függ. Egy adott jelérték
tartományt minél több biten kódolunk, annál kisebb a jelérték tartomány kvantálási hibája. A kvantálási hibát ugyanakkor
felesleges az analóg érzékelők pontossága alá vinni, mert ekkor a kisebb helyiértékű biteken már az analóg érzékelők
mérési hibáját kódoljuk. A gyakorlatban az analóg érzékelők mérési pontossága 1% körüli.

8.1.  ábra:  A digitális  adatgyűjtés folyamata

Az érzékelő rendszer az egyszerű műszerek esetében csak egyetlen, vagy csak néhány érzékelőt tartalmaz, az ún.
telemetrikus műszerek esetében viszont az érzékelők száma (a 8.1. ábrán N) több tízezer is lehet.

Az A/D konverter által meghatározott digitális kód manapság néhány célműszer esetétől eltekintve bináris (kettes
számrendszerbeli) kód. A kódolt adatokat a kódoló és feldolgozó egység szabványosított formájú adatrendszerekbe
(adatbázisokba) szervezi. Az adatrendszereket helyben mágneses adathordozókon tárolhatjuk (archiválhatjuk), vagy pedig
távadatfeldolgozó (TAF) csatornákon keresztül juttathatjuk el a távoli adatfeldolgozó központokba, ahol feldolgozzák és
tárolják a mért adatrendszereket. A gyakorlatban a TAF csatornák igénybevétele esetén kettős tárolást alkalmaznak, mivel a



mérés helyén is történik biztonsági okokból archiválás. A digitális adatgyűjtő részegységeinek működését az időzítő hangolja
össze.

Meg kell említeni, hogy a digitális mérő-adatgyűjtők mellett léteznek analóg műszerek és hibrid mérő-adatgyűjtők is. A hibrid
eszközök bizonyos részei analóg más részei viszont digitális technológiát alkalmaznak.

2. A TÁVADATFELDOLGOZÁS

A távadatfeldolgozás lényege, hogy a mért adatainkat az adatátviteli csatornán keresztül juttatjuk el egy távoli helyre. A
adatátviteli csatorna felépítését a 8.2. ábra szemlélteti  [i].

Információforrásnak nevezzük azt a berendezést (általában számítógépet), ahonnan a kódolt adatokat az adatátviteli
csatornára juttatjuk. Az információgyűjtő pedig, ahová az átviteli  csatornán keresztül a kódolt adatokat eljuttatjuk.

Az adó oldali végberendezés az információforrást és az átvitelvezérlő logikát, a vevő oldali végberendezés pedig, az
átvitelvezérlő logikát és az információgyűjtőt foglalja magában. Az információ forrás és az átvitelvezérlő logika csatlakozási
pontját periféria vagy számítógép csatlakozási pontnak nevezzük. A periféria csatlakozási pont megjelenik az információ
gyűjtő bemenetén is. Az adó- és vevőoldali végberendezéseket az adatáramkör köti össze. Az adatáramkör az adó- és
vevőoldali modemekből (adatáramkör illesztőkből) és a közöttük levő hírközlő áramkörből áll.

8.2.  ábra:  Az adatátviteli   összeköttetés felépítése

A modem csatlakozási pont adó- és vevő oldalon egyaránt a végberendezés és az adatáramkör illesztő egység között
található. A hírközlő áramkör be- és kimeneti pontjai a vonal csatlakozási pontok. A közöttük található hírközlési rendszer
állami monopólium (telefonhálózatok, számítógépes hálózatok, rádiófrekvenciás rádió és televízió csatornák) melynek
igénybevétele állami engedélyek birtokában lehetséges. A hírközlési rendszerek vezetékes és vezeték nélküli formájúak
lehetnek. A vezeték nélküliek a radiofrekvenciás elektromágneses hullámokat használó műholdas és földi sugárzású
rendszerek. A telefon és telex hálózatok a hagyományos vezetékes forma mellett egyre inkább a mobil rendszereket
használják, amelyek az adótornyok között vezetékes, az adótornyok körzetében viszont vezeték nélküli átvitelt használnak.

az átvitelvezérlő egység

Az átvitelvezérlő egység, vagy más megnevezéssel átvitelvezérlő logika az adó- és vevőoldali végberendezésben
található. (A régebbi számítógépekben - pl.: IBM AT - a belső BUS-ra csatlakoztatható kommunikációs kártyaként lehetett
rendszerbe állítani, míg a ma forgalomba kerülő PC-k esetén már döntően az alaplapra integrált egységként jelenik meg. A
8.2. ábrán szereplő "periféria csatlakozási pont" elnevezés a régebbi számítógépes rendszerekben való megjelenési formára
utal.)



 

Az átvitelvezérlő logika kettős feladatot lát el. Egyrészt lehetővé teszi az átvitelt, másrészt pedig, jelzi az átvitei hibákat,
illetve - ha megoldható - lehetővé teszi a hibák javítását.

Az átvitel lehetővé tétele az adatok szervezését, átkódolását valamint az adatáramkör irányába történő illesztését jelenti. Az
átvitelvezérlő logika illesztési funkcióit foglalja össze a 8.3. ábra, attól függően, hogy a végberendezéseken belül, illetve az
átviteli  főágban soros (S - serial), vagy pedig párhuzamos (P - paralel) adatátvitel valósul meg.

8.3.  ábra:  Az átvitelvezérlő logika illesztési funkciói

Az átviteli  hibák jelzésének és javításának a feladata 8.4. ábrán szereplő logikai séma alapján történik. A hibavizsgálat az
átvitt kódsorozat redundanciájának a növelésével (ismert szövegrészek kódsorozatbeli mennyiségének a növelésével)
oldható meg, amely szabványosított (ismert) kódrészleteknek az átvitt kódhoz való keverését kívánja meg. A karakterek
szabványosított kódjai kiválóan alkalmasak erre. Az előzőek szemléltetésére bemutatjuk az egyik legegyszerűbb hibajavítási
sémát.

Az átviteli  csatornán továbbított kódsorozat meghatározott helyeire a 8.5. ábrán látható módon ismert karakterláncokat
(TEXT1, TEXT2) keverve, a köztes kódrészlet (KÓDBLOKK2) hibavizsgálata a következő módon végezhető el. Amennyiben
az ismert TEXT1 és TEXT2 karakterlánc egyike sem sérült az átvitel alatt, akkor az általuk közrefogott KÓDBLOKK2
kódrészlet továbbítható az információgyűjtőbe. Az ismert karakterláncok sérülése esetén a KÓDBLOKK2 hibásnak
minősíthető. Abban az esetben, ha mindkét ismert karakterlánc sérült, akkor a KÓDBLOKK2 kódrészlet nem javítható, így el
kell távolítani az átvitt kódból. Amikor csak az egyik ismert karakterlánc sérült, a KÓDBLOKK2 javítható. A legegyszerűbb
javítási mód, ha a KÓDBLOKK2 alsó, illetve felső felét tartjuk meg, vagy dobjuk el. A TEXT1 sérülése esetén a KÓDBLOKK2
alsó felét, míg a TEXT2 sérülésekor a felső felét dobjuk el.

8.4.  ábra:  A hibavizsgálat logikai sémája



8.5.  ábra:  Ismert  karakterláncok hozzákeverése a továbbított kódhoz

az adatáramkör illesztő egység

Az adatáramkör illesztő egységek (modemek) a végberendezéseket kapcsolják rá a hírközlő áramkörre. A modem
feladata szintén kettős, egyrészt a fizikai összeköttetést biztosítják a hírközlő hálózat felé, másrészt a jelátalakítást
(moduláció, demoduláció) végzik el.

A moduláció az átvitel vezérlő logika adatjelének átalakítása olyan jellé, amit a hírközlő vonal igényel, a demoduláció
pedig a hírközlő vonalról kapott kódok visszaalakítását jelenti.

Az adatátviteli hálózatok az alkalmazott átviteli  közeg szerint többfélék lehetnek, alapvetően vezetékes, vezeték nélküli és
vegyes csoportba sorolhatók. A számítógép hálózatokat A. S. Tanenbaum könyve  [ii ] átfogóan tárgyalja, azonban a
részletes ismertetést mellőzve, itt csak az alapvető hálózati kapcsolási módokat ismertetjük a továbbiakban Varga alapján
 [iii].

Hálózati kapcsolási típusok

Az adatátviteli hálózatok pont-pont hálózatok vagy pedig több pontos hálózatok lehetnek. A pont-pont hálózat esetén két
adatátviteli berendezést kapcsolunk össze. A pont-pont hálózat a kommunikációs modellt tekintve lehet egyenrangú (pier
- to - pier), vagy pedig alárendelt (kliens - szerver). A többpontos hálózatoknál a hírközlő áramkörben egy központi
egység (szerver) és több végberendezés (host) működik.

A többpontos hálózatok topológiájának alaptípusai a következők:

lineáris (sín) hálózat,
 
csillag hálózat,
 
hurkolt (gyűrű) hálózat.

A 8.6. ábra a lineáris hálózat kapcsolási sémáját mutatja be. Ennél a legegyszerűbb hálózati típusnál a központi egységből
(K) induló vonalon helyezkednek el a végberendezések (A, B, C, D). (A vonal végét 50 ohmos hullámimpedanciával -
terminátor - kell lezárni, ami megakadályozza az elektromágneses hullámok visszaverődéséből keletkező zajokat.) A lineáris
hálózati típusokat lokális hálózatokon belül alkalmazzák, mivel az adott átviteli  technológiai bázison belül relatíve lassú
adatátvitelt valósítanak meg, mert a végberendezések osztoznak az adatátviteli vonalon.

8.6.  ábra:  A lineáris hálózat  kapcsolási  sémája

A nagy sebességű átvitelt igénylő regionális hálózati rendszerekben a csillag kapcsolású hálózatok (8.7. ábra) terjedtek
el, hiszen itt a végberendezések külön vonalon (egymástól függetlenül) kapcsolódnak a központi egységhez. A
végberendezések párhuzamosan kommunikálhatnak a központi egységgel.



8.7.  ábra:  A csillag hálózat  kapcsolási  sémája

A 8.8. ábrán látható hurkolt hálózatok két lineáris hálózat összekapcsolásának tekinthetők. Ezeket a hálózati típusokat a
legegyszerűbb kiépíteni, így leginkább számítógépes laborok, géptermek eszközeinek az összekötésére alkalmazzák.

8.8.  ábra:  A hurkolt hálózat  kapcsolási  sémája

Az adatátviteli sebességek

Az adatátvitel sebességének a leírására a hálózaton megvalósítható adatátvitel ütemfrekvenciáját jelentő jelzési vagy
modulációs sebességet, és a tényleges bináris átvitelt jellemző bináris vagy információátviteli sebességet használjuk.

A modulációs sebesség

A modulációs, vagy jelzési sebesség (v0) az alábbi összefüggéssel határozható meg:

ahol az adatjel legkisebb elemi időtartama. Az egymást követő kvantált jelek közötti időkülönbség.

Az adatátviteli hálózat ütemfrekvenciáját jelentő modulációs sebesség mértékegysége a baud:



Az információátviteli sebesség

Az információátviteli, vagy bináris sebesség (r) a hálózaton egységnyi idő alatt átvitt bináris adatok mennyiségét adja meg:

ahol az adatjel megkülönböztethető állapotainak a száma.

Az információátviteli sebesség mértékegysége bit/sec:

A modulációs sebesség és az információátviteli sebességek viszonyát mutatja be a 8.1. táblázat , melyből kiolvasható, hogy
a kétféle adatátviteli sebesség a bináris átvitel esetén egyezik csak meg számértékben. Az is megállapítható ugyanakkor,
hogy egy 9600 baudos modulációs sebességű alaphálózaton 8 bites átvitel esetén 76800 bit/sec bináris sebességű
adatátvitelt lehet megvalósítani.

Az átvitel
típusa

r A v0 és a v
viszonya

biáris 2 v=v0

2 bites 4 v=2v0

3 bites 8 v=3v0

4 bites 16 v=4v0

8 bites 256 v=8v0

8.1.  táblázat: A modulációs sebesség és az információátviteli sebességek viszonya

3. KÉPI ADAT- ÉS INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS – KÉPFELDOLGOZÁS

A képek különböző frekvenciájú részleteinek kiemelésére, vagy elnyomására kétdimenziós (2D) konvolúciós szűrőket
tervezhetünk. Vegyük fel a szűrő w(τ,σ) 2D súlyfüggvényét, és jelölje az origóra középpontosan tükrözött súlyfüggvényét
s(τ,σ):

Diszkretizáljuk az s(τ,σ) origóra tükrözött súlyfüggvényt a kép diszkretizálásának megfelelően:

A szűrő s(i,j) indexhelyes súlyfüggvénye (2I+1)x(2J+1) db pixelértéket tartalmaz.

(8.1.) Jelölje  az s(i,j) súlyfüggvényű szűrővel megszűrt (transzformált) képet. Az előző jelölésekkel a 2D konvolúciós

szűrés indexhelyes alakban a következő formulával írható le:

(8.1.)



Az előző összefüggésből látszik, hogy a szűrt kép kevesebb képpontot tartalmaz, mint az eredeti kép. Ez azért van, mert a
szűrő súlymátrixa csak a kép felett lehet (nem lóghat le a képről). A szűrt kép pixeleinek a száma:

A (8.1.) összefüggés jelenti a digitális képfeldolgozó szűrés egyenletét. A szűrés egyenletéből megállapítható, hogy a
szűrt képpont vonatkozási helyét a szűrendő kép mátrixa felett mozgó súlymátrix s(0,0) eleme jelöli ki. (A szűrt képpont az
s(0,0) elem alatt van.)

A képeken kiemelhetünk hirtelen változó (nagyfrekvenciás) részleteket és elnyomhatjuk a kevésbé változó (kisfrekvenciás)
részeket. Ekkor a kép kontúrosabb és változékonyabb lesz. A digitális képfeldolgozásban ezt élkiemelésnek nevezzük. Az
élkiemelés inverz művelete, az élsimítás, amikor a hirtelen változó (nagyfrekvenciás) képrészletek változásának a mértékét
tompítjuk. Ekkor a kép homogénebb, simább, ugyanakkor elmosódottabb is lesz.

Az élkiemelés végrehajtásához első közelítésben alulvágó (felüláteresztő), az élsimításhoz pedig felülvágó
(aluláteresztő) képfeldolgozó szűrőket kell alkalmaznunk.

Megjegyezzük, hogy a (8.1.) összefüggéssel leírt képfeldolgozó szűrések mellett gyakran alkalmaznak egyéb, nem
konvolúciós típusú szűréseket is. Ezek egyik legfontosabb típusát jelentik a rank szűrések, amelyek a szűrt pixelértéket a
szűretlen kép adott képpontja körüli környezeti hisztogramból választják ki. A 8 bites környezeti hisztogramon azt
ábrázoljuk, hogy az adott képpont meghatározott környezetében hány db 0 pixelértékű, 1 pixelértékű, ... ,254 pixelértékű és
255 pixelértékű képpont található. A rank szűrés leggyakrabban alkalmazott típusa a medián szűrés, amely a környezeti
hisztogramban szereplő középső pixelértéket választja ki, és ezt adja a szűrt képpont értékének. A medián szűrés simító
hatású, aluláteresztő tulajdonságú szűrés, de konvolúciósan nem írható le.

A következő alfejezetekben megadjuk a 3x3-as legegyszerűbb, ugyanakkor leggyakrabban használt (legkisebb a
számításigényük és legkevésbé csonkítják az eredeti képet), konvolúciósan leírható élkiemelő és élsimító szűrőket. A 3x3-as
súlymátrixú szűrések esetén a szűrés (8.1.) átviteli  egyenlete a következő alakú lesz:

A nagyobb méretű (5x5-ös, 7x7-es, stb.) szűrők alkalmazása kedvezőbb szűrőhatást eredményez, azonban ezek jobban
csonkítják az eredeti képet és nagyobb a számításigényük is.

élsimító szűrők

Az élsimító szűrők aluláteresztő (felülvágó) szűrők. A 3x3-as élsimító szűrők közül az általános élsimító szűrő és a Gauss
szűrő súlymátrixát adjuk meg.

Általános élsimító szűrő:

A súlymátrix elemeinek az összege egyet ad.

(Minden bemutatásra kerülő súlymátrixban a sorindex és az oszlopindex is (-1,0,1) értékeket vesz fel.)

gauss szűrő:



A Gauss szűrő a néhány pixeles képhibák (hirtelen változások) eltávolítása céljából alkalmazható.

élkiemelő szűrők

Az élkiemelő szűrők felüláteresztő (alulvágó) szűrők. A 3x3-as élkiemelő szűrők közül az általános élkiemelő szűrő, az
iránymenti élkiemelő szűrők és a laplace szűrő súlymátrixát közöljük.

Általános élkiemelő szűrő:

Az iránymenti szűrők egy adott iránnyal párhuzamos éleket emelik ki.

ÉK-DNY irányú élkiemelő szűrő:

ÉNY-DK irányú élkiemelő szűrő:

K-NY irányú élkiemelő szűrő:

É-D irányú élkiemelő szűrő:



laplace szűrő:

A Laplace szűrő súlymátrixában levő elemek összege nulla. A Laplace szűrő a konstans világosságkódú részeket mindig
sötét színűre (nulla pixelértékűre) transzformálja, a gyorsan változó részeket viszont magas szintre (255  - fehér) emeli, s így
a képen lévő élek (határok) élesen kirajzolódnak.

Néhány képfeldolgozó szűrés hatását mutatja be a következő interaktív animáció:

 ANIMÁCIÓ - SZŰRÉS

4. Ellenőrző KÉRDÉSEK, FELADATOK

8. LECKE - ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK




Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

1. Milyen pontok között van az adatáramkör?
 

 
 

a vonal csatlakozási pontok között

 
 

a periféria csatlakozási pontok között

 
 

a modem csatlakozási pontok között

2. milyen pontok között van a hírközlő áramkör?
 

 
 

a vonal csatlakozási pontok között

 
 

a periféria csatlakozási pontok között

 
 

a modem csatlakozási pontok között

3. adja meg az átvitelvezérlő egység (logika) illesztési funkcióit, ha a
főágban soros, a mellékágakban pedig párhuzamos átvitelt alkalmazunk!
 

 
 

forrás oldalon P/S, gyűjtő oldalon P/S

 
 

forrás oldalon P/S, gyűjtő oldalon S/P

 
 

forrás oldalon S/P, gyűjtő oldalon P/S

4. adja meg az átvitelvezérlő egység (logika) illesztési funkcióit, ha a
főágban párhuzamos, a mellékágakban pedig soros átvitelt alkalmazunk!
 

 
 

forrás oldalon S/P, gyűjtő oldalon P/S

 
 

forrás oldalon P/S, gyűjtő oldalon S/P

 
 

forrás oldalon P/S, gyűjtő oldalon P/S

5. Hogyan növelhetjük az átvitt adatok redundanciáját?
 

 
 

szabványosított (ismert) kódrészleteknek az átvitt kódhoz való keverésével

 
 

az átvitt adatok számának növelésével

 
 

az átvitt adatok számának csökkentésével

6. Sorolja fel a több pontos hálózati típusokat!
 

soros hálózat, párhuzamos hálózat és vegyes hálózat



 
 

 
 

lineáris hálózat, csillag hálózat és hurkolt hálózat

 
 

vezetékes hálózat, vezeték nélküli hálózat és hibrid hálózat

7. Mi a modulációs sebesség mértékegysége?
 

 
 

bit/sec
 

baud

 
 

 
m/sec  

 

8. Mi az információátviteli sebesség mértékegysége?
 

 
 

m/sec
 

baud

 
 

 
bit/sec  

 

9. Mennyi az információátviteli sebessége egy 1000 baud-os K=8 bites
hálózatnak? 1000 bit/sec,
 

 
 

8000 bit/sec
 

256000 bit/sec

 
 

 
1000 bit/sec  

 

10. Mi a képfeldolgozás két alapfeladata?
 

 
 

a kódolás és az archiválás
 

a címkézés és az albumozás

 
 

 
az élkiemelés és az élsimítás  

 

11. Mi az élsimítás lényege?
 

 
 

a képi változások meredekségének a növelése

 
 

a képi változások meredekségének a csökkentése

 
 

a élek simává tétele

12. Mi az élkiemelés lényege?
 

 
 

a képi változások meredekségének a növelése

 
 

a képi változások meredekségének a csökkentése

 
 

a élek eltávolítása a képről

13. milyen képfeldolgozó szűrést alkalmazhatunk a régi papír alapú
térképekről készített raszteres digitális állományok képi élességének a
javítására?
 

 
 

élkiemelő szűréseket
 

lyukszűréseket



 
 

 
élsimító szűréseket  

 

14. milyen képfeldolgozó szűrést alkalmazhatunk a raszteres digitális képek
pixelhibáinak (1-2 pixeles zajoknak) az eltávolítására?
 

 
 

Gauss szűréseket
 

Laplace szűréseket

 
 

 
élkiemelő szűréseket  

 

15. milyen értékűvé transzformálja a laplace képfeldolgozó szűrés a konstans
színárnyalatú képi részeket?
 

 
 

zérus értékűvé
 

konstans értékűvé

 
 

 
255 értékűvé  

 

16. frekvencia elnyomás szerint milyen típusúak az élsimító szűrők?
 

 
 

sávszűrők
 

alulvágó szűrők

 
 

 
felülvágó szűrők  

 

17. frekvencia elnyomás szerint milyen típusúak az élkiemelő szűrők?
 

 
 

felülvágó szűrők
 

alulvágó szűrők

 
 

 
sávszűrők  

 

18. milyen lesz a kép mérete a képfeldolgozó szűrés után?
 

 
 

nem változik
 

nagyobb lesz

 
 

 
kisebb lesz  

 

 Kifejtendő KÉRDÉSEK  

 

Vázolja a mérő-adatgyűjtő rendszerek felépítését!
 
Ismertesse a mérő-adatgyűjtő főbb típusait!
 
Ismertesse az adatátviteli csatorna felépítését!
 
Milyen távadatfeldolgozási módokat ismer?
 
Ismertesse az átvitelvezérlő egység feladatait!
 
Ismertesse a hibavizsgálat folyamatát!
 
Ismertesse a modem feladatait!
 
Adja meg a lineáris hálózat kapcsolási vázlatát!
 



Adja meg a csillag hálózat kapcsolási vázlatát!
 
Adja meg a hurok hálózat kapcsolási vázlatát!
 
Hogyan számítjuk ki a modulációs sebességet?
 
Hogyan számítjuk ki az információátviteli sebességet?
 
Adja meg a digitális képfeldolgozás alapegyenletét!
 
Írjon fel egy 3x3-as élsimító szűrő maszkot!
 
Írjon fel egy 3x3-as élkiemelő szűrő maszkot!
 
Írjon fel egy 3x3-as Gauss szűrő maszkot!
 
Írjon fel egy 3x3-as Laplace szűrő maszkot!
 
Írjon fel egy Ön által kiválasztott irányszűrő maszkot!
 
Hogyan történik a medián képfeldolgozó szűrés!
 
Adja meg a Laplace képfeldolgozó szűrés fő alkalmazási területét!
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