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Välkomna!Välkomna!

Lars Kjelldahl
lassekj@csc.kth.se
Rum 4539
Plan 5, D-huset

DH2323, DGI, Datorgrafik och interaktion
NA8740, DOA, Datorgrafik och användargränssnitt

KursinnehållKursinnehåll

•• HistoriaHistoria, 2D-grafik, aliasing, , 2D-grafik, aliasing, färgfärg,,
infovisinfovis, , teknisk teknisk människa-datorinteraktionmänniska-datorinteraktion,,

      3D-transformer, 3D-transformer, kurvorkurvor, , ytorytor, , modelleringmodellering,,
animeringanimering, Maya, OpenGL, , Maya, OpenGL, belysningbelysning,,
bildsyntesbildsyntes, , datorspeldatorspel

   Laborationer   Laborationer
   Hemuppgifter   Hemuppgifter

((LasseLasse, Gustav, , Gustav, YngveYngve, Martin F, Daniel,, Martin F, Daniel,
Leo)Leo)

KursuppläggningKursuppläggning

•• FöreläsningarFöreläsningar: : ÖversiktligtÖversiktligt, , illustrerandeillustrerande
material, material, blbl.a. .a. videoklippvideoklipp

•• ProgramdemonstrationerProgramdemonstrationer: : LabbförberedandeLabbförberedande
•• HemuppgifterHemuppgifter: : Teori och reflektionTeori och reflektion
•• LabbarLabbar: Hands-on: Hands-on
•• LitteraturLitteratur: : Teori och fördjupningTeori och fördjupning

WebbplatsenWebbplatsen

•• http://www.nada.http://www.nada.kthkth..se/kurser/se/kurser/
kth/DH2323/dgi08/kurspmkth/DH2323/dgi08/kurspm

•• NyheterNyheter
•• Schema (OBS! Schema (OBS! Detta Detta tar tar över stud-webbenöver stud-webben))
•• Planering Planering - - föreläsningarföreläsningar, , labbarlabbar, hem., hem.uppguppg..
•• Utdelat Utdelat materialmaterial
•• Allmän Allmän informationinformation

RegistreringRegistrering

••res checkin res checkin dgi08dgi08
••res checkin res checkin sudoa08sudoa08
Gör det snarastGör det snarast, , senast senast 7 7 aprilapril
Ni Ni måste också vara införda måste också vara införda i LADOKi LADOK
eller registrerade hos eller registrerade hos CarolineCaroline

Jag Jag vill vill ha era ha era e-postadresser före-postadresser för
utskick utskick - - skriv på deltagarlistan ellerskriv på deltagarlistan eller
maila lämplig e-postadress maila lämplig e-postadress till till migmig..

Besläktade kurser våren 2008Besläktade kurser våren 2008

•• DD2257 DD2257 VisualizationVisualization, 7.5 , 7.5 hphp
3 april-9 maj, Anders 3 april-9 maj, Anders YnnermanYnnerman

•• DH2640 Grafik ochDH2640 Grafik och
Interaktionsprogrammering, 7.5 Interaktionsprogrammering, 7.5 hphp
period 3&4, Yngve Sundblad, vissperiod 3&4, Yngve Sundblad, viss
samläsningsamläsning
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KursinnehållKursinnehåll: : DatorgrafikensDatorgrafikens& inter-& inter-
aktionens historia aktionens historia - vi - vi är inte förstär inte först

   

 

KursinnehållKursinnehåll: : Datorgrafikens Datorgrafikens &&
interaktionens historia interaktionens historia - 1955-68- 1955-68

 

 

Videoklipp:
Sketchpad mm

KursinnehållKursinnehåll: : Datorgrafikens Datorgrafikens &&
interaktionens historia interaktionens historia - 1969-80- 1969-80

 

  

  

 

KursinnehållKursinnehåll: : Datorgrafikens Datorgrafikens //
interaktionens historia interaktionens historia - 1981-90- 1981-90

Videoklipp:
Luxo Jr

 

 

 

 

 

KursinnehållKursinnehåll: : Datorgrafikens Datorgrafikens &&
interaktionens historia interaktionens historia - 1991-2000- 1991-2000

   

Videoklipp:
Aliensong (1999)

KursinnehållKursinnehåll::
2D-grafik2D-grafik
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KursinnehållKursinnehåll::
Perception, Perception, färg och färg och aliasingaliasing

KursinnehållKursinnehåll::
Människa-datorinteraktionMänniska-datorinteraktion

KursinnehållKursinnehåll::
Kamerasystem och transformationerKamerasystem och transformationer

KursinnehållKursinnehåll::
Kurvor och ytorKurvor och ytor

KursinnehållKursinnehåll::
ModelleringModellering

KursinnehållKursinnehåll::
AnimationAnimation
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KursinnehållKursinnehåll: : Rastrering ochRastrering och
displayalgoritmerdisplayalgoritmer, , skymda ytorskymda ytor

KursinnehållKursinnehåll::
OpenGLOpenGL

KursinnehållKursinnehåll::
ShadersShaders, , visuellvisuell
shaderprogrammeringshaderprogrammering

KursinnehållKursinnehåll::
BildsyntesBildsyntes

KursinnehållKursinnehåll::
DatorspelDatorspel Kursbok och kursbuntKursbok och kursbunt

•• EdEdwardward Angel, Angel,
Interactive Computer
Graphics – A Top-Down
Approach with OpenGL,,
4:e 4:e uppluppl.,.,
Addison Wesley, 2005.Addison Wesley, 2005.

•• Kursbunt på studentexpKursbunt på studentexp,,
70kr kronor70kr kronor
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ExaminationExamination

•• Individuella hemuppgifter samt fri labbIndividuella hemuppgifter samt fri labb
betygssätts betygssätts 1-3, 1-3, jfr jfr Blooms Blooms taxonomitaxonomi

•• Salstenta Salstenta 27 27 maj maj 8-138-13
•• 3 3 labbarlabbar, , ska genomförasska genomföras, , betygsätts intebetygsätts inte
•• Deadlines Deadlines finns finns i i schemat på kurswebbenschemat på kurswebben!!

•• KTHs hederskodex gällerKTHs hederskodex gäller!!

Blooms Blooms kognitiva taxonomikognitiva taxonomi

•• KnowledgeKnowledge: Observation and recall of: Observation and recall of
information.information.

•• ComprehensionComprehension: Understanding information.: Understanding information.
•• ApplicationApplication: Use information.: Use information.
•• AnalysisAnalysis: Seeing patterns, organization of parts,: Seeing patterns, organization of parts,

identification of components.identification of components.
•• SynthesisSynthesis: Use old ideas to create new ones.: Use old ideas to create new ones.
•• EvaluationEvaluation: Compare and discriminate between: Compare and discriminate between

ideas, verify value of evidence.ideas, verify value of evidence.

ExempelExempel

•• KnowledgeKnowledge: Kunna regler.: Kunna regler.
•• ComprehensionComprehension: : Förklara stegen Förklara stegen i eni en

komplex komplex process med process med egna ordegna ord..
•• ApplicationApplication: : Använda statistik för att göraAnvända statistik för att göra

en en hypotesprövninghypotesprövning..
•• AnalysisAnalysis: : Hitta logiska luckor Hitta logiska luckor i i ettett

resonemangresonemang..
•• SynthesisSynthesis: : Designa ett Designa ett system.system.
•• EvaluationEvaluation: : Välja Välja den den mest effektivamest effektiva

lösningen på ett lösningen på ett problem.problem.

LabbarnaLabbarna

•• 3D-modellering 3D-modellering och och animation: Maya, 2/4animation: Maya, 2/4
•• RealtidsgrafikRealtidsgrafik: OpenGL, 9/4: OpenGL, 9/4
•• RealtidsgrafikRealtidsgrafik: : Visuell shaderprogrVisuell shaderprogr, 16/4, 16/4

•• Schemalagd handledningstidSchemalagd handledningstid, se, se
kurswebbenkurswebben

•• Redovisning Redovisning via e-post, se via e-post, se kurswebbenkurswebben

TranslationTranslation
x’ = x + tx
y’ = y + ty

SkalningSkalning
x’ = Sx * x
y’ = Sy * y
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RotationRotation
x’ = x*cosθ - y*sinθ
y’ = x*sinθ + y*cosθ

Homogena koordinaterHomogena koordinater

Man lägger till en dimensionMan lägger till en dimension
(x,y) representeras med (x,y,1)(x,y) representeras med (x,y,1)

Tredje komponenter ska alltid vara 1, annars normerarTredje komponenter ska alltid vara 1, annars normerar
man:man:
(x,y,a) <--> (x/a, y/a, 1)    - detta är samma punkter(x,y,a) <--> (x/a, y/a, 1)    - detta är samma punkter

Detta gör det möjligt att få de tre grundtransformationernaDetta gör det möjligt att få de tre grundtransformationerna
på samma formpå samma form

P’=T*P

P’=R*P

P’=S*P

Sammansättning avSammansättning av
transformationertransformationer

Transformationer kan nu sättas sammanTransformationer kan nu sättas samman
med multiplikationermed multiplikationer

Exempel: rotation kring en given punktExempel: rotation kring en given punkt

Rotation kring punktRotation kring punkt

•• Flytta till origoFlytta till origo
•• RoteraRotera
•• Flytta tillbakaFlytta tillbaka

Flytta till origo

Rotera

Flytta tillbaka
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T(xr,yr)*R(θ)*T(-xr,-yr)*P

3D transformationer3D transformationer

Man lägger väsentligen bara till enMan lägger väsentligen bara till en
dimension tilldimension till

P’=T*P

P’=S*P

Projektioner

Ortogonala
(parallella)

Perspektiviska

Ortogonal projektionOrtogonal projektion Perspektivisk projektionPerspektivisk projektion
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zp = d
xp = x*d/z

HemuppgifterHemuppgifter, , fri uppgfri uppg& & tentatenta
•• Hemuppg1: Tranformationer, kurvor&ytorHemuppg1: Tranformationer, kurvor&ytor
•• Hemuppg2: Hemuppg2: Perception, färg, displayalgoritmerPerception, färg, displayalgoritmer
•• Hemuppg3: Hemuppg3: BildsyntesBildsyntes
•• Hemuppg4: AnimationHemuppg4: Animation
Hemuppgifterna ger betyget 1 eller 2 (obligatorisk)Hemuppgifterna ger betyget 1 eller 2 (obligatorisk)
Fri uppgift ger betyget 2 eller 4 (ej obligatorisk)Fri uppgift ger betyget 2 eller 4 (ej obligatorisk)
Dessa fem uppgifter ger min: 4 och max: 12 och gerDessa fem uppgifter ger min: 4 och max: 12 och ger

betyget A(12), B(10), C(8), D(6), E(4)betyget A(12), B(10), C(8), D(6), E(4)
Tentan ger betyg A, B, C, D, E, Fx, FTentan ger betyg A, B, C, D, E, Fx, F
Kursbetyg: Medelvärde (Uppgift ,TentaKursbetyg: Medelvärde (Uppgift ,Tenta), ), höj höj ““halvorhalvor””,,

ex. AB ex. AB ger ger A, AC A, AC ger ger B, AD B, AD ger ger B, AE B, AE ger ger CC

Hemuppgift Hemuppgift 0, 0, förväntningarförväntningar

•• Beskriv din bakgrund (utbildningsprogram,Beskriv din bakgrund (utbildningsprogram,
lästa kurser mm), varför du valt DGI/DOA!lästa kurser mm), varför du valt DGI/DOA!

•• Beskriv i stora drag vad du idag vet omBeskriv i stora drag vad du idag vet om
datorgrafik och interaktion!datorgrafik och interaktion!

•• Beskriv vad du skulle vilja veta mer om närBeskriv vad du skulle vilja veta mer om när
det gäller datorgrafik och interaktion!det gäller datorgrafik och interaktion!

Hemuppg,Hemuppg, till  till lassekj@csc.kth.selassekj@csc.kth.se  senast 4senast 4
aprilapril


