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Köszöntő és tudnivalók

Köszöntjük a 2020/2021. tanév I. félévi Tudományos Diákköri Konferencia elő-
adóit, társszerzőit, a munkájukat irányító témavezetőket, a bíráló bizottságok
tagjait, valamint minden kedves érdeklődőt. Bízunk abban, hogy a megren-
dezésre kerülő tudományos diákköri konferencia mindenki számára hasznos, új
tapasztalatokkal szolgál majd.

Az Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája online formában egy
szekcióval indul. Az előadások hossza legfeljebb 15 perc, melyet szintén leg-
feljebb 5 perces vita követ. Kérjük a résztvevőket az időkeretek pontos betar-
tására. Mindenkit szeretettel várunk november 12-én!

A szervezők

Informatikatudományi Szekció - Webex:
Meeting link:
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m15e3d6482b6a200ba39856f9dd857334
Meeting number: 174 469 2400
Meeting password: VxxtCgTD222
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A Tudományos Diákkör

A tudományos és művészeti diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos is-
meretek elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meg-
haladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti
alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri
forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység az egyetemi, főis-
kolai tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon
kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka,
szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetség-
gondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A
diáktudományos és művészeti tevékenység a tudományos és művészeti pályá-
ra való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző
képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD-, illetve DLA-képzés)
egyik legjobb előiskolája.

A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó,
következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul.
Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, néha még
a „felnőtt” tudós nemzedéknek is példát mutatva örülni más sikereinek, elért
eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább
mindezek előtt igényességre, a gondolkodás meg nem alkuvó becsületességére,
a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti ki-
állásra, de együttműködésre és toleranciára is nevel. A TDK-munka vállalása
személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó
munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak,
diáknak egyformán nagy lehetőség.

Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egye-
temi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is.

(Forrás: az OTDK kézikönyve)
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Program

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előadások kezdési időpontjai tájékoztató jellegű
adatok, néhány perces eltérések előfordulhatnak.

16:00 Megnyitó: Prof. Dr. Hajdu András, dékán

16:10 – 18:40 Informatikatudományi Szekció

18:50 Ünnepélyes Eredményhirdetés
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Informatikatudományi Szekció
Bíráló bizottság:

Prof. Dr. Pethő Attila, professor emeritus (elnök)
Dr. Szathmáry László, egyetemi docens
Dr. Varga Imre, egyetemi docens

16:10 - 16:30 Baranyai Dávid
Nagyenergiás gamma részecskék detektálása neurális háló segítségével
Témavezető: Ujvári Balázs

16:30 - 16:50 Fürjes-Benke Péter
Képfeldolgozó Algoritmusok Összehasonlítása a BlackRoom Keretrend-
szerben
Témavezető: Dr. Tornai Róbert

16:50 - 17:10 Lakatos Mária
Többdimenziós statisztikai utófeldolgozó eljárások összehasonlítása va-
lós adatokon
Témavezető: Dr. Baran Sándor

17:10 - 17:30 Murvai András
Két hasonló, egyszerű természet-motivált számítási modell, a Watson-
Crick automata és a sztring építő rendszer kapcsolatának vizsgálata
Témavezető: Prof. Dr. Vaszil György

17:30 - 17:40 Szünet

17:40 - 18:00 Raza Muhammad Hassan és Shubhankar Dubey
Analyzing Performance of Sorting Algorithms Implementing Multith-
reading in C#, Java and Python
Témavezető: Shubham Dubey

18:00 - 18:20 Kupás Dávid
Mély tanulás alapú sejt osztályozás kiegyensúlyozatlan adathalmaz ese-
tén
Témavezető: Dr. Harangi Balázs

18:20 - 18:40 Serbán Norbert Dániel
Hőkamerával készített felvételek automatikus elemzése
Témavezető: Dr. Harangi Balázs
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Összefoglalók

Informatikatudományi
Szekció
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Nagyenergiás gamma részecskék detektálása neurális
háló segítségével

Baranyai Dávid

Környezetünk tele van természetes és emberi tevékenységből származó radio-
aktív izotópokkal. Egy izotóp azonosításához meg kell mérni a bomlásakor
kibocsájtott sugárzás energiáját, mely lehet alfa, béta és gamma. Dolgo-
zatomban a gamma sugárzással foglalkozom, a szimulációmban a nukleáris
méréstechnikában elterjedt plasztik szcintillátort használom, mely az általa el-
nyelt gamma energiájával arányos látható fotont kelt, ezeket fotonszámlálóval
olvasom ki. A nagyenergiás gamma, amennyiben az energiáját a detektor-
ban adja le, egy rá jelemző számú fotont kelt, ezt fotocsúcsnak hívjuk, ha az
energiájának csak egy részét adja le, Compton-háttérnek nevezzük. A plasztik
szcintillátorok gyorsak, költséghatékonyak és könnyű megmunkálni. Hátránya,
hogy a kis sűrűsége miatt nehéz fotocsúcsban detektálni a nagyenergiás gam-
mákat, mert a Compton-szórások közötti „pattogás” hossza akár több cm is
lehet. Egy 18x20x20cm-es plasztik szcintillátor esetében a 100keV-es gamma
a detektorban adta le az egész energiáját, ennek az esélye 20%. Ezek szá-
munkra az értékes adatok, ez a jel. Az összes többi ami nem hagyta benne
az összes energiáját és az összes olyan nagyobb energiás, ami hasonló számú
fotont kelt, az mind háttér. A feldolgozásra neurális hálót használok. Ezzel a
megoldással gyorsan és hatékonyan tudom eldönteni, FPGA-ra implementálva
akár mikroszekundumon belül, hogy az adott gamma mintázat jel vagy háttér.
Hatékony elkülönítéssel még nagy intenzitáskülönbség esetén is észlelhető az
izotóp. Egy, a szimulációban is használt 81 csatornás detektorral észlelhető
szóródási mintázat alapján meg tudom különböztetni a jelet a háttértől. A
detektor mérete, a csatornaszám és a neurális háló változtatásával egy olyan,
adott energiára érzékeny detektort kapok, ami a háttéreseményeket jól el tudja
választani a jeltől, azaz, az adott energiájú gammát, általa a keresett izotópot,
bár kis mennyiségben, nagy háttérsugárzás mellett is azonosítani tudja.

Témavezető:

Dr. Ujvári Balázs, adjunktus
Kisérleti Fizikai tanszék
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Képfeldolgozó Algoritmusok Összehasonlítása a
BlackRoom Keretrendszerben

Fürjes-Benke Péter

Az elmúlt években a processzorok fejlődése mellett kiemelt fontosságú volt
a videokártyáké, melyek jelentősége folyamatosan nő, mivel a GPGPU meg-
jelenésével általános számítások elvégzésére is alkalmassá váltak párhuzamos
módon. Ennek következtében jelentek meg olyan programozási interfészek,
mint a platformfüggetlen és hardverfüggetlen OpenCL vagy a CUDA API.
Ezen megoldások előnye a korábbi grafikus alkalmazás programozási interfé-
szekkel szemben, hogy a matematikai feladatokat nem kell komputergrafikai
problémává átalakítani, így használatuk intuitívabb. Ezeken túl megjelentek
kifejezetten számításokhoz használható megoldások a korábbi grafikai API-
kban is. Kiváló példa erre az OpenGL 4.3-as verziójában megjelent Compute
Shader, vagy a DirectX API DirectCompute technológiája. A manapság meg-
jelenő játékok egyre számításigényesebb feladatokat rónak a hardverre, hogy
egyre valósághűbb játékok készülhessenek. Ennek is szerepe volt az olyan ala-
csonyszintű grafikai API-k megjelenésében, mint a Vulkan, a DirectX 12 vagy
a Metal API.

Dolgozatomban a BlackRoom keretrendszeren keresztül mutatom be, hogy
a képszerkesztő szoftverekben mely technológiák használata érdemes, me-
lyek biztosítják a legjobb teljesítményt. A fejlesztés során fontos szempont
volt a platformfüggetlenség, ezért kizárólag ilyen API-k teljesítményét vizs-
gáltam. Az összehasonlításokban szerepel a Vulkan Fragment Shader, az
OpenGL Compute és Fragment Shader és az OpenCL pedig a Boost Compute
interfészen keresztül. A CPU és a GPU közti teljesítmény különbségek szem-
léltetésére vizsgáltam az effektek processzoron történő renderelésének idejét
egyszálon, valamint az OpenMP API segítségével többszálon és SIMD-vel. A
képfeldolgozásban használt effektek közül az összehasonlításhoz használtam
környezetfüggő és környezetfüggetlen filtereket is. Előbbi kategóriából az él-
detektálás és a Gauss Filter, utóbbiból a fényerő és az expozíciós érték, a
szürkeárnyalat és az infravörös effekt szerepelt a tesztekben.

Témavezető:

Dr. Tornai Róbert, adjunktus
Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék
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Többdimenziós statisztikai utófeldolgozó eljárások
összehasonlítása valós adatokon

Lakatos Mária

A determinisztikus időjárás előrejelzésekhez képest komoly előrelépést jelen-
tenek az ensemble előrejelző rendszerek, amelyek az atmoszféra jövőbeli álla-
potainak egy lehetséges halmazát adják meg. Jelenleg azonban az ensemble
előrejelzések tipikusan nem jól kalibráltak, amin statisztikai utófeldolgozással
lehet javítani. A módszerek közül az egyik legnépszerűbb az Ensemble Model
Output Statistics (EMOS), ami az ensemble tagokat előrejelző eloszlásokra
képezi le. Ha azonban ezt csupán egy adott helyre és időpontra alkalmaz-
zuk, elvesznek a nyers előrejelzésekben meglévő tér- és időbeli függőségek. A
különböző helyeket és időpontokat együtt kezelő többdimenziós utófeldolgo-
zó eljárások célja éppen ezen függőségek visszaállítása. Az eljárások jelentős
része egy kétlépcsős folyamatként írható le. Az első lépés eredményeként
létrejövő előrejelző eloszlásokból egy már kalibrált mintát generálunk, amit
meghatározott információ alapján átstrukturálunk. Ez lehet a nyers ensemble
vagy korábbi megfigyelések rang struktúrája, illetve különböző típusú informá-
ciók kombinációja. Az ilyen jellegű többdimenziós utófeldolgozó technikákról
ad egy szimulációkon alapuló elemzést Lerch et. al [1], jelen munkánk cél-
ja pedig az ott vizsgált módszerek összehasonlítása két különböző ensemble
előrejelző rendszer valós magyarországi hőmérséklet és szélsebesség adatai se-
gítségével. Hét nagyváros egyedi EMOS előrejelzéseit kapcsoljuk össze, az
egyes módszerek hatékonyságát pedig különféle illeszkedési mutatók segítsé-
gével vizsgáljuk. Összességében elmondható, hogy az utófeldolgozás javítja
a nyers ensemble előrejelzések pontosságát, különösen a szélsebesség adatok
esetén, míg a legjobb módszer az előrejelzési horizont és a prediktált időjárási
mennyiség függvényében változik.

Irodalom:

[1] Lerch, S., Baran, S., Möller, A., Groß, J., Schefzik, R., Hemri, S., &
Graeter, M. (2020) Simulation-based comparison of multivariate ensemble
post-processing methods. Nonlinear Process. Geophys. 27, 349-371.

Témavezető:

Dr. Baran Sándor, egyetemi docens
Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék
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Két hasonló, egyszerű természet-motivált számítási
modell, a Watson-Crick automata és a sztring építő

rendszer kapcsolatának vizsgálata

Murvai András

A dolgozatban a Watson-Crick automaták (WK automaták, [1]) és a sztring
építő rendszerek (String Assembling Systems - SAS rendszerek, [2]) mint szá-
mítási modellek kapcsolatát vizsgáljuk. Mindkét modell bevezetését a sejtek
örökítőanyagának tárolását végző DNS molekulák kettős spirál alakú struktú-
rája és kémiai tulajdonságai, valamint a tárolt genetikai információ másolását
lehetővé tevő biokémiai folyamatok működése inspirálta, mindketten a DNS
molekulák kettős spirál struktúráját imitáló „kétszálú” sztringekkel dolgoznak.
A kétszálú sztringek egy „felső” és egy „alsó” betűsorozatból állnak, melyek-
ben az egyes pozíciókon (alul és felül) lévő betűk között a DNS bázispárok
tagjai közötti Watson-Crick komplementaritáshoz hasonlóan egy komplemen-
taritási reláció áll fenn. A WK automata a kétszálú bemeneti sztring felső
és alsó szálának olvasására külön olvasó fejekkel ellátott véges automata, az
SAS rendszer pedig kétszálú sztring darabkákkal reprezentált „építőkövekből”
a természetben is gyakran megfigyelt önszerveződő (self assembly) módon két-
szálú sztringeket építő sztring generáló rendszer. A WK automaták számítási
ereje az egymástól függetlenül is mozgatható két fej segítségével elfogadható
kétszálú sztring halmazokkal (nyelvekkel), az SAS rendszerek számítási ereje
pedig a rendelkezésre álló építőelemekből (melyekben a két szál nem feltétlenül
egyenlő hosszú) összeállítható sztringek halmazaival jellemezhető.

A dolgozatban a két modell feltűnő hasonlóságai mellett a különbségeiket
is részletesebben megvizsgáljuk, az egyes változataik által elfogadott illetve
generált nyelvek összehasonlításán keresztül új eredményeket mutatunk be
számítási erejük nagyságáról, egymáshoz való viszonyáról.

[1] Feund, R., Paun, Gh., Rozenberg, G., Salomaa, A.: Watson-Crick Finite
Automata. In: Proc. 3rd DIMACS Workshop on DNA Base Computers,
Philadelphia (1997) 297-328

[2] Kutrib, M., Wendlandt, M.: String Assembling Systems. RAIRO-Theor.
Inf. Appl. 46 (2012) 593-613

Témavezető:

Prof. Dr. Vaszil György, egyetemi tanár
Számítógéptudományi Tanszék
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Analyzing Performance of Sorting Algorithms
Implementing Multithreading in C#, Java and Python

Raza Muhammad Hassan és Shubhankar Dubey

With the boon of IT and e-commerce, sorting and searching are frequent
terms. To satisfy an enormous user population for searching and sorting,
more than one core or thread needs to be working together; this optimizes
the time taken for result generation and of course, increases the Algorithm’s
efficiency. In the recent era, multi-core devices are at the user’s disposal. The
computing devices and machines are capable enough to achieve parallelism
and multi-threading. This paper presents the work of assignment a sorting
task to different threads of processor and attempts to assess the performance
of the algorithm at various flavors of computing via Instruction, data, and
loop level parallelism. As Algorithm’s efficiency does not only depend upon
the system configuration but on language, types of algorithms and some other
factors too. The sorting algorithms have their own space and time complexity
estimates for serial processors based environment. This paper also throws light
on other factors as to how does the language variation and variation of the
algorithm’s scheme (Iterative and Recursive) affect the performance. Research
is conducted on Bubble sort, Insertion sort and Quicksort in C#, JAVA and
Python language. Both recursive and Iterative flavors of the algorithms are
analyzed for the efficiency in each of the three languages. The study suggests
the best algorithm in each case when the user varies the size of input data. For
depth analysis researchers varied the input data sizes which are 25000, 50000,
75000 and 100000 elements. Some time multithreading and parallel processing
also do not achieve higher efficiency because of resource overuse and thread
dependencies that is discussed in the study. The study is recommending which
flavors (Iterative or recursive) of which sorting algorithm is suitable for which
size of data under certain language.

Keywords: Sorting Algorithms, Multithreading, Algorithm’s efficiency, Parallel
processing, Quicksort, Bubble sort

Témavezető:

Shubham Dubey, PhD hallgató
Információ Technológia Tanszék
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Mély tanulás alapú sejt osztályozás kiegyensúlyozatlan
adathalmaz esetén

Kupás Dávid

Az úgynevezett PAP-teszt, más néven Papanicolau rendszer, a méhnyak fel-
színéről levált sejtek mikroszkópikus vizsgálatát jelenti, mely rákmegelőző ál-
lapotok, valamint a korai méhnyakrák felismerését teszi lehetővé. A PAP-teszt
során speciális mikroszkópok segítségével vizsgálják az elkészült sejtkenetet,
melyek akár több, mint 10000 sejtet is tartalmazhatnak. Egy beteg páciens
esetén ezen sejtek alacsony hányadát képezik az elváltozott sejtek. A vizsgá-
lat során a citológusok feladata a keneteken felismerni az egészségestől eltérő
sejteket ami egy meglehetősen időigényes és így költséges feladat.

Egy ilyen kenet megfelelő módon történő digitalizálását követően, egy koráb-
bi kutatás eredménye alapján automatikus sejtszegmentálás történik, melynek
eredményeképpen előáll egy bináris maszk, amely beazonosítja a keneten ta-
lálható sejtcsoportokat. Ezen algoritmus eredményeit használva bemenetként,
egy automatizált szeletelő algoritmust futtatunk, mely által kinyerjük az egyes
sejteket tartalmazó képszeleteket.

A rendelkezésre álló adatbázisom kiegyensúlyozatlan volt, vagyis az egészséges
képek túlnyomó többségben voltak. Munkám során ezen probléma megoldá-
sához dolgoztam ki új módszert. Egy citológusok által annotált adathalmazt
felhasználva egy mély tanuló hálózatot tanítottam be, melynek célja a sejtek
bináris osztályozása volt. Az így kapott eredményeket tekintve szükség volt
egy olyan megoldásra, mely a hálózat pontosságát növeli kiegyensúlyozva a
rendelkezésre álló adathalmazt. Irodalomból ismert szintetikus képgeneráló
algoritmus általam továbbfejlesztett változatát használtam, mely az osztályo-
zásra nézve is megbízhatóan beteg sejteket generálva megoldja a kiegyensú-
lyozatlanságot.

Az így kapott képekkel kibővítettem a meglévő adathalmazt amit alkalmazva
az előzőekben használt modell újra tanítása során, a modell teljesítménye
tovább növekedett. A beteg sejtek priorizálása végett egy általam javasolt
kombinált mutatót használtam a teljesítmény méréséhez.

Témavezető:

Dr. Harangi Balázs, adjunktus
Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék
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Hőkamerával készített felvételek automatikus elemzése

Serbán Norbert Dániel

Az infravörös sugárzás által biztosított információk olyannyira hasznosnak bi-
zonyulhatnak egy-egy probléma megoldásában, hogy folyamatos törekvés mu-
tat abba az irányba, hogy egy hőkamera által kinyert hőmérséklettel kap-
csolatos információkat minél hasznosabban, illetve egyre nagyobb mértékben
automatizálva hasznosítsuk fel céljaink eléréséhez. Ehhez a törekvéshez kap-
csolódóan a következőkben egy olyan automatizált rendszer kerül bemutatás-
ra, amely képes egy kamera kimeneti fájlbából kiolvasni az általa elkészített
RGB, illetve hőképet, és azokat egymásra illeszteni képfuzionáló algoritmus
segítségével. Ezzel olyan plusz információkat is képesek lehetünk megkapni,
amit eredetileg a két képet külön vizsgálva nem feltétlenül kaptunk volna meg.

A rendszer két fontos alapköve a hőkép regisztrálása az RGB képen, valamint
képek fuzionálása. A hőmérséklet információkat tartalmazó kép regisztrálásá-
nál fontos szempont volt a létrehozott algoritmus robusztussága, hogy a hőkép
mindig a lehető legmegfelelőbb pozícióba kerüljön az RGB képen. Ezért egy
olyan hibrid algoritmus került kifejlesztésre, ami felhasználja a kamera által
nyújtott információkat a pozícionáláshoz. Ehhez az alaphoz kapcsolódik még
az algoritmus második része, amely éldetektálás után keresi az azonosságot a
két kép között egy megadott intervallumban, és egy bizonyos elfogadási szint
felett lép rá az új pozícióra.

A képek fuzionálása oly módon történt meg, olyan algoritmust létrehozva,
hogy az a lehető legnagyobb szabadságot biztosítsa a kívánt információk ki-
nyerésében. Ennél a résznél két kifejlesztett fúziós algoritmus kerül bemu-
tatásra. Az első fúziós metódus azzal a képességgel rendelkezik, hogy csak
egy bizonyos hőmérséklet tartományban végzi el a fuzionálást, ezzel elérhetjük
azt, hogy csak a kívánt területek jelenjenek meg a fúziós képen. A második
fúziós algoritmus a hőmérséklet adatokra, illetve egy arányszámra támaszkodó
képlet segítségével számolja ki az egyes RGB pixeleket az fuzionált képen.

Témavezető:

Dr. Harangi Balázs, adjunktus
Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék
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A TDK dolgozatok értékelési
szempontjai

1. A dolgozat szerkesztése, stílusa (0–5 pont)

0 pont – ha a dolgozat formai kivitele, megjelenése erősen kifogásolható;
2 pont – ha a dolgozat nehezen áttekinthető, gondatlanul szerkesztett,

sok szerkesztési, nyelvtani hibával;
4 pont – ha a dolgozat gondosan szerkesztett, azonban nehezen áttekint-

hető, körülményes;
5 pont – ha a dolgozat közel hibamentes, jól tagolt, követhető, gördülé-

keny stílusú.

2. Ábrák, táblázatok, hivatkozások (0–4 pont)

a) Ábrák, táblázatok

0 pont – ha a dolgozat nem vagy kevés ábrát, ill. táblázatot tartalmaz,
pedig a téma feldolgozása igényelte volna;

2 pont – ha a dolgozat kellő számú ábrát, táblázatot tartalmaz.

b) Irodalmi hivatkozások

0 pont – a hivatkozások hiányoznak, rosszak vagy félreérthetők;
1 pont – a hivatkozások hiányosak, pontatlanok;
2 pont – a hivatkozások pontosak, számuk megfelelő.
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3. A dolgozat témája (0–8 pont)

0 pont – ha a dolgozat témája elavult, korszerűtlen, szakirodalomban ala-
posan kidolgozott és vizsgálata nem igényel elmélyült tudást;

4 pont – ha a dolgozat témája korszerű, de jól ismert, elmélyült tudást
nem igényel a vizsgálata;

6 pont – ha a dolgozat témája korszerű, de jól ismert, szakirodalomban
többé-kevésbé kidolgozott, azonban vizsgálata alapos, elmélyült
tudást igényel;

8 pont – ha a dolgozat témája korszerű, nem lezárt, vizsgálata magas
szintű, elmélyült tudást igényel.

4. A téma feldolgozási színvonala (0–10 pont)

0 pont – ha a feldolgozás módszere kifogásolható, színvonala alacsony, a
dolgozat sok szakmai hibát tartalmaz;

4 pont – ha a kidolgozás módszere és színvonala megfelelő, de a dolgo-
zatban szakmai hibák vannak;

8 pont – ha a feldolgozás magas színvonalú, hibátlan, azonban nem tar-
talmaz eredeti elgondolást;

10 pont – ha a téma feldolgozása eredeti és helyes elgondolásokon alapszik,
esetleg új eszköz készült, a dolgozat hibátlan.

5. Az eredmények értékelése (0–8 pont)

0 pont – ha az eredmények értékelése hiányzik vagy azok hibásak;
4 pont – ha a dolgozatban szerepel az eredmények értékelése, de az hiá-

nyos, pontatlan;
6 pont – ha a dolgozatban szerepel az eredmények értékelése, azok pon-

tosak, de hiányosak;
8 pont – ha az elért eredmények pontosak és teljesek, az értékelés meg-

alapozott.
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A TDK előadások értékelési
szempontjai

1. Előadói stílus, gazdálkodás az idővel (0-10 pont)

a) Stílus

0 pont – ha az előadás csapongó, hiányos;
2 pont – ha az előadás nehezen követhető, gondatlanul szerkesztett,

nyelvtani hibával;
4 pont – ha az előadás csak kisebb hibákat tartalmaz, érthető;
6 pont – ha az előadás gyakorlatilag hibátlan, jól követhető.

b) Gazdálkodás az idővel

0 pont – ha az előadást az elnöknek kell leállítani;
2 pont – ha a az előadás részei aránytalanok, vagy az előadót figyelmez-

tetni kell;
4 pont – ha az előadás arányos, tartja az időt.

2. Szemléltető eszközök használata (0-5 pont)

a) A prezentált anyag minősége

0 pont – rossz minőségű prezentációs anyag;
1 pont – megfelelő minőségű prezentációs anyag;
2 pont – nagyon jó.

b) A prezentált anyag bemutatásának minősége

0 pont – csak felolvas;
1 pont – csak kevés többletet ad a kész prezentációhoz képest;
2 pont – magyarázza az ábrákat, értelmezi az ottani állításokat;
3 pont – kiváló előadó.
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3. Eredmények bemutatása (0-10 pont)

a) Az eredmények mennyisége

0 pont – nincs kiemelkedő eredmény, és a ráfordított munka mennyisége
is megkérdőjelezhető;

2 pont – nincs kiemelkedő eredmény, de sok munka van benne;
4 pont – sok munka, sok eredménnyel.

b) Az eredmények bemutatási módja

0 pont – gyakorlatilag nincsenek eredmények vagy nem mutatja be;
2 pont – az eredmények bemutatása nem hangsúlyos;
4 pont – ha az eredmények egyértelműen megállapíthatók, de nem lát

módot a hasznosításra/közlésre;
6 pont – ha az eredmények egyértelműen megállapíthatók, van működő,

tesztelt berendezés, eljárás, közlemény.

4. Vitakészség (0-5 pont)

0 pont – nem tud a kérdésekre meggyőzően válaszolni;
2 pont – bizonytalan egyes válaszokban;
4 pont – alapvetően jól érvel, de nem meggyőző;
5 pont – jól érvel, a kérdésekre lényegi választ ad, meggyőző.
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