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Oktatási cél: Digitális képfeldolgozással kapcsolatos ismeretek elsajátítása  

Tárgy tartalom: A számítógépes képfeldolgozás eszközei. Emberi látás, színlátás, műveletek 

a képtartományban. Színelmélet, színrendszerek. A gépi látás alapfogalmai, 

sztereo- és 3D látás. Geometriai transzformációk. Hisztogram műveletek. 

Konvolúció, zajszűrés, élkiemelés. Laplace, Roberts, Prewitt, Sobel 

operátorok. Medián szűrés. A síkfrekvencia értelmezése, kétdimenziós 

Fourier transzformáció, képjavítás a síkfrekvencia tartományban. Egy- és 

kétdimenziós diszkrét koszinusz transzformáció. Veszteséges és 

veszteségmentes képtömörítés, JPEG. Képmorfológiai műveletek. Alakzat 

felismerés, optikai karakterfelismerés. 
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1. alkalom 

Bevezetés, képfeldolgozó eszközök és műveletek, emberi látás, színlátás, műve-

letek a képtartományban, Optikai illúziók., felbontás, képfeldolgozó módszerek, 

színelmélet, színrendszerek, grafikus fájlformátumok, a gépi látás alapfogalmai, 

sztereo- és 3D látás, geometriai transzformációk 

2. alkalom 

Pixelgrafikus képszerkesztés, képkorrekciók, képtranszformációk, pont-pont, 

lokális és globális műveletek, képfeldolgozási műveletek, a síkfrekvencia értel-

mezése, kétdimenziós Fourier transzformáció, képjavítás a síkfrekvencia tarto-

mányban. Egy- és kétdimenziós diszkrét koszinusz transzformáció, egyéni fel-

adatok kiadása 

3. alkalom 

Vektorgrafikus képszerkesztés, transzformációs eszközök, egyéni feladatok ki-

adása, egy- és kétdimenziós diszkrét koszinusz transzformáció, háromdimenziós 

képszerkesztés alapjai, animációk, veszteséges és veszteségmentes képtömörítés, 

JPEG, képtömörítő eljárások, képmorfológia, alakzat felismerés, optikai karak-

terfelismerés, képmorfológiai műveletek, videóformátumok, mozgóképszerkesz-

tés,  egyéni feladatok pótolási lehetősége, egyéni feladatok bemutatása 
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