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Multimédiás anyagok készítésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása
Oktatási cél:
A Multimédia rendszerek tárgy keretében megismerkedünk a hangok,
Tárgy tartalom:
állóképek, mozgóképek feldolgozásával, valamint a háromdimenziós
modellezés alapjaival. A képfeldolgozással való ismerkedést a látásunk
tulajdonságaival kezdjük, nem utolsósorban azért, hogy megtanuljuk
becsapni a szemünket. A színrendszerek megismerése is szükséges a képek
feldolgozásához és tömörítéséhez. A képek manipulálását vagy képjavítási
szándékkal végezzük, illetve a későbbi műveleteket készítjük elő (pl.
alakzat felismerés és mérés). Mindannyian elbűvölve nézzük a filmeken
megjelenő különös világot. Az ott látható tárgyak és szereplők azonban
gyakran nem léteznek a valóságban. A háromdimenziós modellek először a
díszletek helyettesítésére terjedtek el. Olcsóbb megalkotni a helyszín
modelljét, mint megépíteni a díszletet. Találkozunk a moziban virtuális
lényekkel is, amelyeket az alkotók fantáziája hozott létre. A 3D modellezés
és animáció ma már olyan fejlett, hogy valóságos személyek
megjelenítésére is alkalmas.
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A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint. Az Előadások látogatása, a gyakorlatokon való aktív részvétel, a kiadott évközi gyakorlati feladatok elfogadható szinten való elkészítése. A lezáráshoz az aláírás megszerzését követően írásbeli / szóbeli vizsgát kell tenni. Az évközi teljesítmény beszámításra kerül (40 %-ban) a tárgyat lezáró érdemjegybe.
Előadás és gyakorlat ütemterve
Emberi hallás és látás; Színrendszerek; Képmegjelenítő eszközök; Multimédia
1. alkalom
alapfogalmak; Grafikus felhasználói programok; Pixelgrafikus képszerkesztés;
Vektorgrafikus képszerkesztés; 3D képalkotás alapjai.
Hangok rögzítése és szerkesztése; Videószerkesztés alapjai; Tömörítés (állókép,
2. alkalom mozgókép,hang); Multimédiás HW és SW eszközök; Multimédiás prezentációk
és slideshow-k készítése.
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