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Fri labb
Räkna uppgifter
Frågor kring kursen (utvärdering)

Fri labb
Ni får välja själva efter godkännande av mig
(skicka mail)
Standarduppgiften är att modellera sin egen
lägenhet
Andra idéer kan vara att göra ett litet spel, göra
någon liten tillämpning man är intressearad av
el.dyl.
Det är ok att kombinera med labb i annan kurs.
Det ska handla om grafik (interaktion) förstås.

Fri labb
Tidsgränser och redovisning:
- labben skickas in till mig i form av en kort
beskrivande text, bilder och eventuell modell,
kod el.dyl. senast 5 juni
- en kort muntlig redovisning med
demonstration (kanske 5-10 minuter) görs vid
uppsatta seminarietillfällen före midsommar

Räkna uppgifter

1. Beskriv några problem med key-framing
2. Beskriv olika metoder för att definiera en
rörelse att användas i en animation.
3. Vad menas med begreppet fotorealism?
Hur kan man testa det?
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Räkna uppgifter
4. I OpenGL-labben skulle ni göra en häst
(fyrfota djur) som springer. Ange åtminstone
tre olika kriterier för vad som kan användas
för att bedöma god kvalité för rörelsemönstret
för ett dylikt springande djur.
5. Ange några skillnader i förutsättningar och
förväntat resultat mellan att skapa rörelser för
film och rörelser för dataspel.
6. Beskriv ur man gör Gouraud shading och
Phong shading.

Räkna uppgifter
7. Vad är skillnaden i kvalité mellan Gouraud
shading och Phong shading?
8. Beskriv ray tracing.
9. Vad är skillnaden mellan begreppen
objektrum och bildrum?
Ge exempel på en bildrumsalgoritm och en
objektrumsalgoritm för borttagning av skymda
ytor.

Räkna uppgifter

10. Vad är skillnaden mellan lokal och global
belysningsmodell?
11. Beskriv några olika typer av
belysningskällor
12. Vad är environment mapping? Varför vill
man ibland använda det i stället för ray
tracing?

Frågor kring kursen (utvärdering)

Det blir en webbenkät
Var kursens omfattning lagom?
Några synpunkter har inkommit
angående detta.
Fungerade samläsningen med
Grip-kursen?
Hur fungerade handledningen?


