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ĮvaDaS

Multimedijos technologijos suteikia daug galimybių įvairių pro-
fesijų žmonėms dirbti tokiose srityse kaip grafinis dizainas, tinklalapių 
dizainas, animacija, garso ir vaizdo gamyba ir projektų valdymas. Tačiau 
norint tapti kompetentingu specialistu bent vienoje srityje, reikia išma-
nyti multimedijos technologijų fundamentalius dalykus. Multimedija turi 
5 pagrindinius sudedamuosius elementus: tekstas, grafika, vaizdo įrašas, 
garsas ir animacija, kurie ir bus aptarti šiame mokymosi vadove.

Mokymosi vadovas Multimedijos technologijos yra skirtas VšĮ So-
cialinių mokslų kolegijos Informatikos katedros Taikomojo programavi-
mo ir multimedijos studijų programos studentams privalomo dalyko Mul-
timedijos technologijos mokymui ir savarankiškam mokymuisi.

Studentai baigę šį dalyką gebės nustatyti multimedijos projekto 
sudedamąsias dalis, išmoks naudoti laisvai pasirinktą multimedijos prie-
monę, gebės kurti įvairius šriftus ir apdoroti tekstus, susipažins su anima-
cinių vaizdų kūrimo principais ir priemonėmis, žinos, kaip reikia sukurti 
garsinius failus, juos redaguoti, modeliuoti 3D objektus ir juos animuoti. 
Studentai lavins komandinio darbo bei kūrybinius įgūdžius.

Multimedijos technologijų mokymosi vadovėlyje pateikiama daly-
ko studijoms būtiniausia teorinė medžiaga su iliustracijomis ir savikon-
trolės užduotimis. Užduočių atsakymai pateikiami knygos pabaigoje.

Pirmame skyriuje aptariama multimedijos samprata, jos kompo-
nentės, multimedijos projekto sudedamosios dalys bei multimedijos pro-
duktas. Visa tai yra reikalinga tolimesniam informacijos įsisavinimui ir 
nagrinėjimui.

Antrajame skyriuje nagrinėjamos multimedijos sistemų sudedamo-
sios dalys, multimedijos techninė ir programinė įranga. Kai kurie skyriai 
siejasi su 5 ir 6 skyriais, kuriuose nagrinėjamas garso ir vaizdo apdoroji-
mas. Antrajame skyriuje pateikiama detalesnė garso ir vaizdo techninės 
įrangos specifikacija.

Trečiasis skyrius yra skirtas multimedijos komponentei grafikai. 
Čia pateikiami pagrindiniai kompiuterinės grafikos aspektai, kuriuos pri-
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valu įsisavinti prieš pradedant darbą su grafikos redagavimo programo-
mis. Paskutinėse skyriaus dalyse studentai bus supažindinami su pagrin-
diniais grafikos apdorojimo žingsniais.

3D modeliavimo principai ir virtualieji pasauliai pristatomi 4 
skyriuje. Šio skyriaus tikslas yra pateikti pagrindinius modeliavimo 3D 
aplinkoje etapus, supažindinti su 3D modelių spalvinimo, tekstūravimo ir 
apšvietimo būdais.

5 skyriuje išsamiai pristatomas kitas multimedijos komponentas – 
garsas. Čia pateikiama teorija apie pagrindines garso sąvokas, garso skli-
dimo erdvėje savybes, garso sugėrimą, difrakciją ir refrakciją bei daug 
kitų temų, kurios yra svarbios studentams kuriant garso įrašus. Ši teorija 
padės studentams suprasti, kokius garso parametrus reikia nustatyti ku-
riant garso įrašą animacijai bei vaizdo filmui.

6 skyriuje studentai susipažins su analoginio ir diskretaus vaizdo 
fiksavimo ypatumais. Šiame skyriuje bus aptariama, kokias vaizdo kame-
ras rinktis filmuojant, kaip perduoti skaitmenines rinkmenas internetu ir 
kaip atlikti jų kompresiją, kadangi vaizdo failai užima daug kompiuterio 
atminties.

7 skyriuje pateikiama animacijos istorija, kuri siekia paleolito lai-
kus. Supažindinama su animacijos technologijomis, kurios darė įtaką 
kompiuterinės animacijos vystymuisi. Plačiau aptariamas 2D ir 3D ani-
macijų kūrimas, nes studentams svarbu suprasti, kaip tai yra realizuojama 
kompiuterinių programų pagalba.

Pats svarbiausias multimedijos produktų elementas yra tekstas, 
kurio naudojimo subtilybės aprašomos 8 skyriuje. Čia aprašomi šriftai, 
raidžių koduotės, teksto naudojimo multimedijos produktuose gairės, au-
torinės programos. 

9 skyrius yra skirtas internetui ir multimedijai aptarti. Kaip žinia, 
internetas yra terpė, kurioje sėkmingai platinami įvairūs multimedijos 
produktai: žaidimai, internetinės svetainės, vaizdo filmai, animacija, en-
ciklopedijos ir t.t. Šiame skyriuje yra akcentuojama, į ką reikia atkreipti 
dėmesį kuriant internetui skirtą multimediją, pristatoma HTML (angl. 
Hypertext Markup Language) kalbos struktūra ir CSS (angl. Cascading 
Style Sheets) naudojimo galimybės.
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Skyrių pabaigoje yra pateikiamos savikontrolės užduotys, testai, 
sąvokų testai bei literatūros sąrašai. Savo atsakymus studentai galės pasi-
tikrinti knygos pabaigoje pateiktuose atsakymuose. 
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SąvOkų žODyNaS

a
Alografas (angl. Glyph) – tai konkretus tam tikros grafemos pie-

šinys.
API (angl. Application Programming Interface) – susitarimų ir 

procedūrų rinkinys ryšiams tarp atskirų programų ir operacinės sistemos 
realizuoti. Jis yra komponentinių ir modulinių sistemų projektavimo ir 
veikimo pagrindas. Operacinės sistemos turi programų sąsajas, kurias 
programuotojai gali naudoti bendroms funkcijoms (pvz., duomenų įvedi-
mui ir išvedimui, failų tvarkymui) vykdyti. Pavyzdžiui, „Windows“ ope-
racinės sistemos programų sąsaja gali pasinaudoti operacinės sistemos 
standartiniais grafinės sąsajos elementais (išskleidžiamaisiais sąrašais, 
slankjuostėmis, slankikliais, dialogo langais ir kt.).

ASCII (angl. American Standard Code for Information Interchan-
ge) koduotė – tai 7 bitų koduotė, įteisinta JAV standartu ir užregistruota 
kaip tarptautinio standarto modifikacija ISO 646-IRV. Ši koduotė JAV 
dažnai tapatinama su bet kokių 7 arba 8 bitų tekstų koduote, ir grynasis 
tekstas vadinamas ASCII tekstu, nes amerikiečiai nemato didelio skirtu-
mo tarp 7 ir 8 bitų koduočių. Todėl verčiant programas reikia iš konteksto 
nustatyti, ar ten iš tikrųjų turima omenyje ASCII koduotė, ar šia santrum-
pa įvardijamas grynasis tekstas.

Autorinės priemonės – tai programiniai įrankiai, kurie yra skirti 
valdyti atskirus multimedijos elementus ir suteikti jiems interaktyvumo.

Autorinė sistema – tai programa, kuri turi perprogramuotus ele-
mentus, skirtus kurti interaktyvios multimedijos programinei įrangai.

C
Centrinis procesorius – pagrindinė kompiuterio dalis, valdanti visą 

kompiuterį.
Chromatinis signalas – spalvotas vaizdo signalas.
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D
Daugiagijiškumas – tai toks programos veikimo būdas, kai tos pa-

čios užduoties veiksmai vienu metu atliekamai keliomis gijomis.
Duomenų bazė – duomenų rinkinys, susistemintas ir sutvarkytas 

taip, kad juo būtų galima patogiai naudotis. Duomenys gali būti įvairūs: 
tekstai, paveikslai, garsai. Juos tvarko duomenų bazių valdymo sistema.

DV kodekas – tai priemonė vaizdo duomenų srautui suglaudinti ir 
išskleisti.

E
ePUB failas – tai nemokamas atvirosios knygos standarto apibrėž-

tas failo formatas .epub. Tai lankstaus teksto formatas, kurio duomenis 
nuskaitanti programa gali optimizuoti turinį pateikiančiam informacijos 
išvesties įrenginiui, pvz., vaizduokliui.

F
Failas arba rinkmena – duomenų rinkinys, turintis vardą. Visi duo-

menys, kuriais operuoja kompiuteris, ir kurie persiunčiami tinklu arba lai-
komi kompiuterinėse laikmenose, yra sudėti į failus. Tai visa programinė 
įranga, programų pradiniai duomenys ir rezultatai, naudotojo sukurti kom-
piuteriniai dokumentai (tekstai, paveikslai, garso ir vaizdo įrašai ir kt.).

G
Garsas – tai bangų judėjimas ore ar kitoje aplinkoje.
Garsiakalbiai – pasyvūs elektroakustiniai keitikliai, skirti garso 

skleidimui į aplinką.
Garso bangų difuzija – tai garso slėgio pasiskirstymas tam tikroje 

erdvėje.
Garso dažnis – tai virpesių skaičius per sekundę.
Garso laukas – tai tampriosios aplinkos erdvė, paprastai oras, ku-

rioje sklinda garso virpesiai (bangos).
Garso difrakcija – tai procesas, kurio metu garsas keičia sklidimo 

kryptį.
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Garso refrakcija – tai garso sklidimo krypties kitimas pasikeitus 
garso sklidimo greičiui.

Glaudinimas be praradimų – duomenų glaudinimo būdas, kai juos 
suspaudžiant neprarandama informacijos. Iš taip suglaudintų duomenų 
galima visiškai tiksliai atkurti pirminį jų pavidalą. Taip glaudinami teks-
tai, programos ir kiti duomenys, kuriuose bent vieno bito praradimas gali 
sukelti nepageidaujamų padarinių. 

Glaudinimas su praradimais – duomenų glaudinimo būdas, kai 
juos suspaudžiant prarandama dalis informacijos. Iš taip suglaudintų 
duomenų nebegalima visiškai tiksliai atkurti pirminio jų pavidalo. Tačiau 
taip galima pasiekti didesnį glaudinimo laipsnį negu glaudinant nenuos-
tolingai. Taip gali būti glaudinami garso ir vaizdo failai ir kiti duomenys, 
kuriuose nedidelio informacijos kiekio praradimas nesukelia rimtesnių 
nepageidaujamų padarinių.

Grafema – tai skiriamųjų grafinių požymių rinkinys, leidžiantis at-
pažinti kad ir kaip pavaizduotą konkretų ženklą, atskirti vieną ženklą nuo 
kito.

Grafinė sąsaja – tai grafikos priemonėmis pagrįsta sąsaja tarp žmo-
gaus ir kompiuterio.

H

Hipermedija – tai tokia interaktyvi multimedija, kai vartotojui su-
teikiama galimybė pasinaudoti nuorodomis susietų elementų struktūra.

Hipernuoroda – tai hipertekste esanti nuoroda, turinti matomą dalį 
ir po ja paslėptą komponentą – nurodomo objekto adresą, pagal kurį nar-
šyklė arba kuri nors kita hipertekstu operuojanti programa gali rasti ir 
parodyti nuorodos rodomą dokumentą ir atversti jį nurodytoje vietoje.

Hipertekstas – tai elektroninio dokumento tekstas, kurio atskiros 
dalys siejamos saitais. Naudojantis saitais galima naršyti po tekstą, per-
einant iš vienos vietos į kitą. Į tekstą gali būti įterpta įvairių tipų objektų: 
piešinių, garso failų, programų ir kt.

HTML (angl. Hypertext Markup Language) – tai hipertekstinių do-
kumentų žymėjimo kalba, naudojama pateikti turinį internete.
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HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol) – tai programinio lygio 
protokolas, naudojamas informacijos mainams žiniatinklyje. Jis parsiun-
čia visą vaizdo įrašą į kietąjį diską vartotojo kompiuteryje.

I
IEEE 1394 sąsaja – tai didelės spartos nuoseklioji sąsaja skaitme-

niniams išoriniams įrenginiams su kompiuteriu sujungti.
Infragarsas – garsas, kurio bangų dažnis yra žemesnis už žmogaus 

girdos apatinę ribą (20 Hz girdimumo slenkstis).
Interaktyvumas – tai aparatinės įrangos, programinės įrangos ir 

juose vykstančių procesų savybė palaikyti abipusį ryšį su naudotoju ir 
reaguoti į jo veiksmus. Interaktyvumu pagrįstas dialogas tarp žmogaus ir 
kompiuterio.

Interaktyvi multimedija – kai vartotojui arba multimedijos projekto 
peržiūrėtojui leidžiama kontroliuoti, kada ir kokius elementus pateikti.

Internetas – kompiuterių tinklas, kuris apjungia be galo didelį kie-
kį kompiuterių visame pasaulyje.

Interneto naršyklės – tai taikomojo pobūdžio programinė įranga, 
skirta parsisiųsti ir atvaizduoti hipertekstinius dokumentus.

Intuityvieji spalvų modeliai – tai tokie modeliai, kurie grindžiami 
žmogaus subjektyviu spalvos suvokimu.

Ištisinis (angl. Solid) modelis – tai toks 3D modelis, kuris atvaiz-
duoja objekto apimtį, tekstūrą, tūrį.

k
Kodekas – glaudinimo algoritmai ir įtaisai.
Karkasiniai modeliai (angl. Shell/boundary model) – tai tokie 3D 

modeliai, kurie atvaizduoja objekto kontūro linijas.
Kompiuterinė (skaitmeninė) animacija – tai procesas, kurio metu, 

pasitelkiant kompiuterinės grafikos programas, kuriami animuoti vaizdai.
Kompiuterinis šriftas – tai programinė priemonė, nusakanti, kuris 

kodas kokiu rašmeniu bus pateiktas išvesties įrenginyje.
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L
Linijinis multimedijos produktas – tai toks multimedijos projektas, 

kurį vartotojas turi peržiūrėti nuo pradžios iki galo.

M
MPEG (angl. Motion Picture Experts Group) – tai formatas garsui 

suspausti ir išskleisti, turintis MPEG Audio sudedamąją dalį.
Multimedija – skaitmeniniu būdu manipuliuojamų teksto, fotogra-

fijų, grafinio dizaino, garso, animacijos ir vaizdo įrašų elementų kombi-
nacija.

Multimedijos kūrėjai – tai tokie specialistai, kurie sugeba visus 
multimedijos elementus apjungti ir sukurti naudingą multimedijos pro-
duktą.

Multimedijos platforma – tai programinė ir techninė įranga, kuri 
nustato apribojimus įvyksiantiems programiniams procesams.

Multimedijos projektas – tai projektas, kuriame derinant keletą 
medijos tipų (tekstas, garsas, vaizdas, paveikslėliai, grafika), kuriamas 
atskiras darnus produktas, pristatymas. 

Multimedijos sistema – kompiuterinė sistema, galinti apdoroti dau-
gialypės terpės duomenis ir programas.

N
Nelinijinis multimedijos produktas – tai toks multimedijos produk-

tas, kai vartotojui yra suteikiama turinio navigacijos kontrolė.
Nerealaus laiko tikroviškas atvaizdavimas yra skirtas neinterakty-

viai multimedijai, tokiai kaip filmai, animacija arba montažai.
Nepriklausomieji spalvų modeliai – tai tokie spalvų modeliai, kurie 

nepriklauso nuo konkrečių įrenginių galimybių.

O
Operacinė sistema – tai specialiųjų programų rinkinys, skirtas ben-

driesiems kompiuterio valdymo uždaviniams spręsti.
OHCI (angl. Open Host Controller Interface) – atvira procesoriaus 

valdiklio sąsaja.
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OCR (angl. Optical Character Recognition) – optinis simbolių at-
pažinimas.

P
Pikselis – tai mažiausias taškinės grafikos elementas, galintis turė-

ti individualią spalvą. Atmintyje vienam pikseliui skiriamas vienas arba 
daugiau bitų. Kuo daugiau bitų, tuo didesnis spalvų arba pilkumo tonų 
skaičius.

Panoramos išskleidimas – tai virtualaus garso šaltinio padėties ste-
reopanoramoje reguliavimas.

Protokolas – tai taisyklių ir susitarimų rinkinys, apibrėžiantis ryšio 
ir duomenų perdavimo formatus bei procedūras tarp dviejų ar daugiau 
kompiuterių arba kitokių įrenginių.

r
RAID (angl. Redundant Array of Independent Disks) technologija – 

būdas paprastai sujungti keletą standžiųjų diskų (nors taip galima sujung-
ti ir kitokio tipo diskus), padidinant tiek bendrą talpą, tiek ir patikimumą. 
Į RAID sujungti diskai veikia kartu ir įvairių programų yra matomi kaip 
vienas, paprastai didesnės talpos diskas. Toks diskas (jei tai ne RAID 0) 
lieka įvairių programų matomas ir veikiantis net vienam ar keliems dis-
kų sugedus. Jei praradus diską duomenys neprarandami, serverio įranga 
paprastai leidžia sugedusią laikmeną tiesiog pakeisti jo neišjungiant (pra-
rastas disko turinys automatiškai atkuriamas darbo metu). RAID leidžia 
padidinti greitaveiką bei kurti labai didelės talpos „virtualius diskus“, 
didesnius nei galimi pagaminti fiziniai diskai. RAID jungimo schemos 
tradiciškai žymimos numeriais ir vadinamos „lygiais“ (angl. RAID level).

Rastrinė grafika – tai grafika, kurios paveikslai sudaryti iš mažų 
taškų. Paveikslas apibūdinamas taškų skaičiumi, 800 taškų pločio ir 600 
taškų ilgio. Kiekvienas taškas vaizduojamas vienu arba keliais bitais. Vie-
no bito pakanka, kai paveikslas sudarytas vien iš baltų ir juodų taškų (be 
pustonių arba spalvų). Keturiais bitais galima užkoduoti 16 pilkio tonų 
arba tiek pat spalvų, 8 bitais – 256 spalvas. Didinant paveikslą didėja ir jį 
sudarantys taškai, todėl blogėja paveikslo kokybė.
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Realaus laiko arba tikralaikis veikimas – tai kompiuteryje vyks-
tantis procesas, kuris sąveikauja su procesais, tuo pat metu vykstančiais 
kompiuterio išorėje. Tikralaikis veikimas būdingas daugeliui nuolat 
vykstančių procesų, pavyzdžiui, lėktuvų valdymui, technologinių proce-
sų valdymui, bilietų užsakymams. Tikralaikės operacijos kompiuteryje 
turi būti atliekamos pakankamai sparčiai, kad jų rezultatai būtų pateikti 
laiku, kol dar yra aktualūs.

Realaus laiko tikroviškas atvaizdavimas yra apskaičiuojamas ir pa-
teikiamas realiuoju laiku apytiksliai nuo 20 iki 120 kadrų per sekundę. Šis 
atvaizdavimas yra naudojamas interaktyviajai multimedijai, tokiai kaip 
žaidimai ir simuliacijos.

RTSP (angl. Real-Time Streaming Protocol) – tai pastovaus vaizdo 
failo rodymo, srautiškumo technologija, pagal kurią vartotojo kompiute-
ris pastoviai kontaktuoja su serveriu, grojančiu vaizdo įrašą.

S
Serifas – tai dekoratyvus užlinkimas raidės linijos pabaigoje.
Skaitytuvai atlieka vaizdo bei teksto nuskaitymo ir įvedimo į kom-

piuterį funkciją.
Skiriamoji geba – tai rodomo arba spausdinamo vaizdo taškų skai-

čius, tenkantis vienam ilgio vienetui. Kuo didesnis taškų skaičius (smul-
kesni taškai), tuo didesnė skiriamoji geba bei dailesnis ir tikslesnis vaiz-
das.

Spalvinis gylis – tai bitų, skirtų vieno taško spalvinėms reikšmėms 
nusakyti, skaičius.

Spalvų gama – tai spalvų, kurios gali būti naudojamos vaizdui su-
kurti, spektras (diapazonas, aibė).

Spalvų modeliai – tai priemonės (matematiniai modeliai), skirtos 
tiksliai, konceptualiai ir kokybiškai aprašyti spalvą standartinėmis mate-
matinėmis išraiškomis ir vienodai tą pačią spalvą atgaminti vaizduokliuo-
se, spausdintuvuose, skaitytuvuose.

Spalvų paletės – tai matematinės lentelės, kurios apibrėžia ekrane 
atvaizduojamo pikselio spalvą.
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Songas – tai skaitmeninio garso, MIDI pranešimų sekos ir papildo-
mos informacijos, formuojamos muzikiniu redaktoriumi visuma.

Suspaudimo greitis – tai laikas, per kurį yra atliekamas vaizdo su-
spaudimas bei atstatymas.

Suspaudimo koeficientas – parodo, kiek kartų suspaustas vaizdas 
yra mažesnis už pradinį vaizdą.

T
Taikomoji programinė įranga – visuma programų, padedančių 

kompiuterio naudotojui atlikti reikiamus veiksmus: rašyti raštus, piešti 
piešinius, kurti muziką, sudaryti įvairių duomenų lenteles, braižyti gra-
fikus ir pan.

Tarnybinė stotis, arba serveris – tai tinklo mazgas, atliekantis tam 
tikras funkcijas pagal kitų tinkle esančių klientų kompiuterių paraiškas 
(užklausas).

Telnetas – ryšio priemonių visuma, įgalinanti kompiuterio, turinčio 
ryšį su tinklu, naudotoją prisijungti prie nuotolinio kompiuterio.

Tikroviškas atvaizdavimas (angl. 3D rendering) – tai 2D vaizdų iš 
3D modelių, turinčių savo geometriją, spalvas, tekstūras, žiūrėjimo taš-
kus, apšvietimą, šešėliavimo informaciją, generavimo procesas.

Tipografija – tai teksto pateikimo būdas, kai raiškesniam idėjos 
pateikimui yra naudojamas šriftų, stilių ir raidžių suderinamumas tarpu-
savyje.

3D modelis – tai matematinė bet kokio trimačio objekto (realaus 
arba įsivaizduojamo) išraiška 3D programinės įrangos aplinkoje.

3D modeliavimas – tai procesas, kurio metu kuriami trimačiai 
objektai animacijai ar kitiems tikslams.

Tvarkyklė – programa, valdanti kompiuterio įtaisą: klaviatūrą, dis-
kų įtaisą, pelę ir kt.

U
Ultragarsas – garsas, kurio bangų dažnis viršija girdos viršutinę 

ribą (20 000 Hz skausmo slenkstis).
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UTF-8 – tai kodavimo būdas, leidžiantis bet kurį Unikodo simbolį 
užrašyti kintamo ilgio (nuo 1 iki 4 baitų) seka.

v
Vairasvirtė – svirtinis manipuliatorius ekrane matomų objektų ju-

dėjimui valdyti ir komandoms kompiuteriui pateikti.
Vaizdo kamera – skaitmeninis filmavimo aparatas, įrašantis vaiz-

dus į kompiuterinę laikmeną.
Vaizdo konferencija – tai telekonferencija, kurios dalyviai keičiasi 

tikralaikiais vaizdais iš konferencijų kambarių ir mato kitų, tolimų daly-
vių konferencijos kambarius dideliuose ekranuose. Tai pati efektyviausia 
telekonferencijų rūšis, nes tarp dalyvių vyksta gyvas bendravimas. Vaiz-
do konferencijų metu persiunčiami dideli duomenų kiekiai, todėl reika-
lingas didelis ryšio kanalų pralaidumas. Naudojami didelio glaudinimo 
laipsnio vaizdo duomenų glaudinimo metodai.

Vektorinė grafika – atskirų objektų vaizdavimas atkarpomis, nuro-
dant jų kryptį ir ilgį (vektoriais).

VGA (angl. Video Graphics Array) – tai grafinio vaizdo perdavimo 
jungtis.

Virtualioji mokymosi aplinka – kompiuterių tinklais ir kitomis 
informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįsta ugdymo 
sistema, kurioje vyksta sąveika tarp besimokančiųjų ir mokytojų (ku-
ratorių). Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) leidžia taikyti ir naudoti 
įvairius mokymosi scenarijus. Panašiai, kaip ir tikroji mokymosi aplinka 
(pvz., laboratorija, auditorija), VMA sukurta mokymuisi ir mokymosi ko-
kybei gerinti.

Virtualusis pasaulis – tai imituojama interaktyvi aplinka, kurią re-
aliu laiku gali pasiekti daug naudotojų

Virtualioji realybė – dirbtinė aplinka, sukurta naudojant kompiute-
rių aparatinę įrangą ir programinę įrangą ir perteikiama žmogui taip, kad 
jis jaustųsi tarsi natūralioje aplinkoje. Žmogus, norintis patirti virtualiąją 
realybę, turi dėvėti specialią įrangą: duomenų pirštines, ausines ir aki-
nius, kuriais signalai gaunami iš kompiuterio ir perduodami žmogui, taip 
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sužadinant bent tris iš penkių jo pojūčių. Ši įranga taip pat stebi žmogaus 
veiksmus ir į juos reaguoja. Pavyzdžiui, akiniai seka akies judesius ir 
atitinkamai keičia žmogaus matomą vaizdą.

Viršgarsinis – sąvoka, vartojama apibūdinti greičiui, didesniam už 
garso greitį.

ž
Žiniatinklis arba pasaulinis voratinklis (angl. World Wide Web 

(WWW)) – tarpusavyje susietų HTML dokumentų ir juos papildančių ki-
tokių failų, prieinamų internete HTTP protokolu, visuma.
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1. MULTIMEDIJa. MULTIMEDIJOS PrOJEkTaS

1.1. kas yra multimedija?

 Mūsų požiūriai į multimediją dažnai būna skirtingi ir prieštaringi. 
Kompiuterių pardavėjai norėtų, kad vartotojai ją suprastų kaip tam tikrą 
kompiuterinę techninę įrangą, susidedančią iš galingų garso ir vaizdo 
plokščių ir CD-DVD nuskaitymo įrenginių. Tokią įrangą, jų manymu, 
turėtų papildyti ir ypač galingas specializuotas mikroprocesorius, skirtas 
multimedijos komandoms atlikti. Na, o pramogų pasaulio atstovai multi-
mediją suvokia kaip aukštos kokybės analoginę arba skaitmeninę televi-
ziją, kuri žiūrovui pateikia daug įvairių funkcijų: trimatis vaizdas, stereo, 
mono garsas, karaoke, internetas bei įvairios programėlės skirtos darbui 
internete ir t.t. 

Taikomųjų programų vartotojai turi kitokį požiūrį nei kompiuteri-
nės technikos ir pramogų pasaulio atstovai. Jų manymu, multimedija susi-
deda iš programų, kurios naudoja įvairias informacijos pateikimo formas, 
tokias kaip tekstas, grafika, garsas, animacija, vaizdo įrašas, interaktyvu-
mas bei pritaiko tam tikras technologijas ir įrankius šiems duomenims 
apdoroti. Šiuo metu, kai technologijos sparčiai žengia į priekį, galime 
pastebėti, kad multimedija konverguoja tarp sričių, kurios anksčiau buvo 
atskiros ir tarpusavyje nesusijusios. Tai yra įvairi grafika, vizualizacijos, 
duomenų glaudinimas, kompiuterių panaudojimas, grafų teorija, interne-
tas ir duomenų bazių sistemos.

LIKIT enciklopediniame kompiuterijos žodyne apibrėžiama, kad 
multimedija tai „bendras įvairialypės informacijos, įvairialypės įrangos ir 
įvairialypės terpės pavadinimas“.

Taigi, multimedija yra skaitmeniniu būdu manipuliuojamų teksto, 
fotografijų, grafinio dizaino, garso, animacijos ir vaizdo įrašų elementų 
kombinacija. Kai vartotojui, arba multimedijos projekto peržiūrėtojui, 
leidžiama kontroliuoti kada ir kokius elementus pateikti, tai yra vadina-
ma interaktyvia multimedija. O kai vartotojui suteikiama galimybė pasi-
naudoti nuorodomis susietų elementų struktūra, interaktyvi multimedija 
tampa hipermedija.
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Žinoma, multimedijos apibrėžimai skamba gana paprastai, tačiau 
imantis darbo ir kuriant multimedijos projektus, gali iškilti gana sudė-
tingų įgyvendinimo uždavinių. Nepakanka žinoti, kokius multimedijos 
elementus reikia naudoti, būtina išmanyti ir įvaldyti multimedijos progra-
minius bei techninius įrankius ir technologijas norint susieti viską į ben-
drą visumą. Specialistai, kurie sugeba visus elementus apjungti ir sukurti 
naudingą multimedijos produktą, yra vadinami multimedijos kūrėjais [4].

Multimedijos projektas nebūtinai turi būti interaktyvus, kad jį būtų 
galima vadinti multimedijos projektu. Vartotojas gali patogiai įsitaisęs 
krėsle peržiūrėti jį, tarsi filmą, nuo pradžios iki galo – toks produktas 
vadinamas linijiniu. O kai vartotojui yra suteikiama turinio navigacijos 
kontrolė, projektas tampa nelinijiniu ir interaktyviu. Suteikiama galinga 
prieiga prie informacijos peržiūros [4].

Nustatant, kaip vartotojas sąveikaus ir kaip valdys turinį, yra la-
bai svarbu skirti daug dėmesio pačiam informaciniam pranešimui, sce-
narijaus rašymui ir kadruočių kūrimui, iliustracijoms ir programavimui. 
Multimedijos projektas gali nepavykti net ir dėl blogai suprojektuotos 
vartotojo sąsajos. Informacinis pranešimas gali būti nevykęs, jei bus pri-
taikytas neadekvatus ir netikslus turinys [4].

 Paprastai multimedijos elementai apjungiami naudojant autorines 
priemones. Šie programiniai įrankiai yra suprojektuoti valdyti atskirus 
multimedijos elementus ir jiems suteikti interaktyvumo. Integruota mul-
timedija yra apjungiančioji multimedijos apibrėžimo dalis – tai pradiniai 
duomenys, tokie kaip montažas, grafika, vaizdo įrašo iškarpos ir garso 
takeliai, sujungti į galutinį pristatymą. Siekiant sukurti vartotojų sąveikos 
su multimedijos projektu metodą, dauguma autorinių priemonių suteikia 
galimybę pasinaudoti grafinių vaizdų ir teksto kūrimo bei redagavimo 
įrankiais, o taip pat ir garso bei vaizdo failų peržiūros galimybėmis. Tai, 
kas atvaizduoja ir pateikia multimedijos projektą vartotojo vaizduoklyje, 
yra vadinama grafine vartotojo sąsaja (angl. Graphical user interface). 
Ši sąsaja nėra vien tik aktuali atvaizduojama grafika – ji dažniausiai nu-
stato taisykles ir struktūrą vartotojo įvedamai informacijai. Programinė ir 
techninė įranga, kuri nustato apribojimus įvyksiantiems programiniams 
procesams, yra vadinama multimedijos platforma arba aplinka [4].
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Kappner ir Steinmetz (1995) apibrėžė multimedijos platformos rei-
kalavimus. Jų nuomone, multimedijos platforma turėtų palaikyti:

▪ plačios apimties multimedijos aplikacijų kūrimą;
▪ programas perteikimo sistemose.

Taip pat multimedijos platforma turi galėti:
▪ nustatyti ir kontroliuoti besitęsiančios medijos srautus;
▪ pasirinkti duomenų srauto paslaugų kokybę;
▪ išreikšti santykius tarp kelių medijos srautų.

1.2. Multimedijos komponentai

Panagrinėjus įvairius literatūros šaltinius galime išskirti šiuos mul-
timedijos komponentus:

▪ tekstas;
▪ grafiniai elementai;
▪ judantys vaizdai (vaizdo įrašų medžiaga);
▪ garsas;
▪ animacija;
▪ virtuali tikrovė;
▪ papildytoji tikrovė;
▪ multimedijos techninė bei programinė įranga.

1 pav. Multimedijos elementų skirstymas (iliustracija iš autorių archyvo).

5 multimedijos elementai

Tekstas Grafika GarsasVideo Animacija

Statiniai elementai Dinaminiai elementai
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Multimedijos komponentai yra naudojami įvairiais tikslais ir įvai-
riomis formomis:

▪ vaizdo telekonferencijose;

▪ virtualiose nuotolinio mokymo sistemose;

▪ telemedicinoje;

▪ apjungto darbo aplinkose, kuriose įvairių sričių atstovai gali reda-
guoti pasidalintus dokumentus, arba mokiniai, kurie dalijasi vienu 
žaidimu ir jį žaidžia iš skirtingų kompiuterių;

▪ vaizdo įrašų ir grafikos paveikslėlių duomenų bazėse, kuriose yra 
atliekama tam tikro vizualaus objekto paieška;

▪ papildytoje tikrovėje: talpinant tikroviškai atrodančią kompiuteri-
nę grafiką ir nufilmuotus objektus į scenas, kuriose jie apjungiami į 
visumą ir veikia pagal savo fizikinę prigimtį ir apšvietimą;

▪ garso signaluose, kurie naudojami vaizdo konferencijose, kai jų 
dalyvių dėmesys yra nukreipiamas į kalbantįjį;

▪ kuriant naujų vaizdo įrašų paieškos savybes, kai galima sumažinti 
arba padidinti naująjį multimedijos produktą;

▪ suteikiant multimedijos komponentų redagavimo galimybę – lei-
džiant vartotojams pasirinkti, kurį komponentą, vaizdo įrašą, gra-
fikos, teksto ir t.t. peržiūrėti, kurį ištrinti, padidinti, sumažinti, per-
kelti. Tokiu būdu komponentai tampa paskirstytaisiais.

▪ kuriant „atvirkštinių filmų“ programas, kurios gali perdaryti fil-
mavimo procesą, apkarpant kadruotes ir sutraukiant vaizdo įrašo 
apibendrinimą;

▪ naudojant balso atpažinimo sistemas interaktyvioje aplinkoje [3].

Nagrinėjant multimedijos objektus bei jų panaudojimo sritis, gali-
ma išskirti gamybos, programavimo, taikomųjų programų arba kūrybinių 
multimedijos projektų rengimą.
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Multimedija ir kompiuterinis dizainas pritaikomas daugelyje sri-
čių: vizualusis dizainas, 2D ir 3D animacija, judesio grafika, interaktyvus 
dizainas, leidyba, specialieji efektai, žaidimų dizainas, 3D modeliavimas, 
žmogaus ir kompiuterio sąsajos dizainas.

Multimedijos elementai (garsas, vaizdas, animacija) jungiami ku-
riant estetiškas, patrauklias taikomųjų programų sąsajas, projektuojant in-
teraktyvią kompiuterinę erdvę, kuriant patrauklias, kūrybiškas interneto 
svetaines. Taip pat lavinami 3D objektų modeliavimo įgūdžiai, mokoma 
juos pritaikyti animacijoje, programuojami kompiuteriniai žaidimai.

Dažnai multimedijos priemonėmis yra siekiama paveikti galutinį 
produkto vartotoją – paveikti emocionaliai ir racionaliai, šokiruoti vaizdu 
ir garsu, perteikti mintį, svarbią informaciją arba ją valdyti.

1.3. Multimedijos projektas

Multimedijos projektas – tai projektas, kuriame derinant keletą 
medijos tipų (tekstas, garsas, vaizdas, paveikslėliai, grafika), kuriamas 
atskiras darnus produktas, pristatymas.

Vienas iš svarbiausių multimedijos produkto kūrimo etapų yra pro-
jekto parengimas. Tai projekto tikslų, resursų bei kūrybinio potencialo 
planavimas ir darbų tvarkaraščio sudarymas. Kuo daugiau smulkmenų 
bei galimų klaidų numatysite šiame etape, tuo lengviau bus įgyvendinti 
projektą.

Neverta tikėtis, kad viskas vyks kaip suplanuota, tačiau kuriant 
produktą reikėtų atlikti kuo mažiau konceptualių pakeitimų, nes tokiu 
atveju vėl teks iš naujo peržiūrėti visą projektą ir turimus finansinius bei 
personalo resursus, o tai užims laiko ir sukels nereikalingų rūpesčių.

Norint sukurti sėkmingą multimedijos produktą, reikia žinoti pa-
grindinius tokio projekto kūrimo aspektus:

Projekto objektinė dalis
Būtina apgalvoti galutinį projektą. Ką jūsų auditorija patirs, peržiū-

rėjusi galutinį produktą? Negalvokite, kaip galutinis produktas atrodys, 
ar kokius daugialypės terpės elementus naudosite. Galvokite apie tai, ką 
būsimoji auditorija darys su iš jūsų produkto įgytomis žiniomis.
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Auditorija
Kokia yra pirminė tikslinė auditorija? Kokia amžiaus grupė? Ar jie 

turi pradinių žinių prieš peržiūrint projektą? Kokia jų sąveika su projektu 
(gal turi kažką paspausti, pasirinkti, įrašyti)?

Aplinkybės
Apsvarstoma, kiek laiko reikės sukurti pasirinktam multimedijos 

projektui. Reikia atsižvelgti į pasirinktų multimedijos technologijų sudė-
tingumą, ar reikės programuoti, kurti internetinius tinklalapius ir t.t. Taip 
pat reikia suprasti tai, kad inovacijomis perkrautas, neturintis konteksto ir 
neišbaigtas produktas turi mažesnį poveikį nei mažesni, glaustesni, nesu-
dėtingomis technologijomis sukurti produktai.

Apimtis
Koks projekto tikslas? Kokia projekto tematika? Kokias emocijas 

jūs norite sukelti? Koks projekto tonas (humoristinis, rimtas, dramatiš-
kas...)? Iš kieno požiūrio taško bus pasakojama projekte?

Projekto tipas
Kokio tipo multimedija bus naudojama projekto objektinės dalies 

įgyvendinimui? Filmų, dokumentikos, komercijos, skaitmeninių istorijų, 
tinklalapių, modeliavimo, animacijos, žaidimų, podcast (tai skaitmeninė 
medija, kuri susideda iš epizodiškų garso, vaizdo, PDF, ePUB failų ir yra 
prenumeruojama ir įkeliama į kompiuterius arba į nešiojamus media gro-
tuvus, pasinaudojant tinklalapių sindikacija (sinchronizacija).

Projekto poreikiai
Būtina nustatyti projekto poreikius ir kas bus atsakingas už jų ko-

ordinavimą.
Taigi, svarbu apsvarstyti:

▪ kokia bus reikalinga PĮ ir TĮ;
▪ ar bus reikalingi apmokymai;
▪ kokius rinkos, vartotojų poreikių tyrinėjimus reikės atlikti. Ar 
kuriamas projektas yra reikalingas, paklausus, turi išliekamąją 
vertę?
▪ Kas atliks projekto tikrinimą ir klaidų, pakeitimų redagavimą?
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Kai projekto idėja yra sugeneruota, pereinama prie įvairių doku-
mentų rengimo. Šie dokumentai reikalingi projekto formos nustatymui.

1. Scenarijus. Aprašomi dialogai tarp scenos aktorių, jei tokie yra. 
Aktorių vardai rašomi didžiosiomis raidėmis, scenos veiksmai ir 
aplinkybės – pasvirosiomis.

Kūrėjui reikėtų susirašyti klausimus, į kuriuos atsakinės ak-
torius vaizdo klipo metu. Žinoma, šitas scenarijus reikalingas ir 
tokiu atveju, jei projekte nėra naudojamas vaizdo klipo multime-
dijos tipas. Tai gali būti ir tekstas, pateiktas pristatymo metu, arba 
scenarijuje gali būti žingsnis po žingsnio nurodyta, kaip turėtų būti 
valdomas interaktyvus multimedijos produktas.

2. Siužetinės linijos, arba kadruotės (angl. Storyboard). Šio etapo 
medžiaga yra dažniau peržiūrima ypač mažuose projektuose, ir tai 
yra labai naudinga siekiant išvengti klaidų, kol dar nėra pradėtas 
filmavimas arba teksto „lipdymas“. Siužetinių linijų dokumente 
turėtų būti aprašytos situacijos, kurias būtų galima panaudoti pri-
statymui. Po to nupiešiami situacijos eskizai – kaip kokie objektai 
turėtų būti išsidėstę. Ir galų gale, viską įvertinus yra atrenkamos 
pačios tinkamiausios siužetinės linijos. Siužetinės linijos labai pa-
našios į komiksus savo vaizdų ir situacijų išdėstymo tvarka. Siuže-
tinių linijų pagalba galima sudaryti veiksmų planą įvairios paskir-
ties multimedijos produktams. Pavyzdžiui, mokomajai programai 
galima nusipiešti funkcinių mygtukų pasirinkimus ir į juos atsa-
kančius veiksmus. Tarkime, pasirinkus mygtuką „Sušukuoti plau-
kus“, ekrane turėtų būti pavaizduojama, kaip merginai šukuojami 
plaukai ir t.t.

3. Trumpas resursų sąrašas. Surašoma, kokios medžiagos reikės 
projekto įgyvendinimui. Peržiūrimi nemokamų vaizdų, vaizdo įra-
šų medžiagos, garsų internetiniai tinklalapiai. Galbūt reikalingą 
medžiagą reikės susikurti pačiam projekto įgyvendintojui.
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2 pav. Siužetinių linijų pavyzdys [5].

Dauguma multimedijos ir internetinių tinklalapių projektų turi būti 
įgyvendinami tam tikrais etapais. Nepabaigus vieno etapo, negalima pra-
dėti kito, tačiau kai kurie etapai gali būti praleidžiami arba sujungiami į 
vieną. Pateikiami 4 pagrindiniai multimedijos projekto etapai.
Planavimas ir kainos apskaičiavimas. Projektas visuomet prasideda nuo 
idėjos ir poreikio, kuris yra patikslinamas išdėsčius visas idėjas ir tiks-
lus. Prieš pradedant kūrimo darbus reikia suplanuoti reikalingus tekstus, 
grafiką, muziką, vaizdo klipus ir kitus multimedijos elementus, kuriuos 
teks panaudoti projekte, sukurti kūrybišką projekto struktūrą ir naviga-
cinę sistemą, kurios pagalba vartotojas peržiūrės turinį ir pranešimus. 
Būtina apskaičiuoti laiko resursus ir įvertinti biudžetą. Galima parengti 
mažą produkto prototipą, kuris pademonstruos, ar idėja yra įgyvendina-
ma. Atsakingai atlikus šį etapą, vėliau neteks grįžti prie planavimo ir su-
gaišti daugiau laiko bei išeikvoti finansinių resursų struktūros ir turinio 
tobulinimui.
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Projektavimas ir gamyba. Šio etapo metu atliekama kiekviena suplanuota 
užduotis ir sukuriamas galutinis produktas. Dirbant teks daug kartų ben-
drauti su užsakovu ir tikslinti užduotis tol, kol bus įgyvendinta projekto 
idėja.
Testavimas. Testuojamos programos ir patikrinama, ar jos atitinka už-
sibrėžtus projekto tikslus, ar be priekaištų dirba numatytose pristatymo 
platformose ir ar atitinka vartotojo ir kliento poreikius.
Pristatymas. Produktas paruošiamas galutiniam vartotojui ir pateikiamas. 
Būtina pasiruošti nenumatytoms klaidoms, patobulinimams bei atnauji-
nimui. 

1.4. Multimedijos produkto savybės

Paanalizavus multimedijos komponentų panaudojimą įvairiais 
tikslais, galima išskirti ryškiausias produktų savybes: 

▪ įgarsinta pagalba/kontekstas;
▪ sudaryti informacijos peržiūrėjimo maršrutai;
▪ žemėlapių/vaizdų padidinimas/sumažinimas;
▪ skaidrių peržiūros režimas;
▪ atsitiktinis šokinėjimas per turinį;
▪ navigacijos ikonėlės;
▪ manipuliacija objektais.

Šiuo metu multimedija ir jos produktai nėra naujovė, nes mes nuo-
lat susiduriame su jais tiek internete, tiek namie, tiek darbe. yra sukurta 
begalė įvairiausių produktų, kurie atspindi vartotojo poreikius ir įgyven-
dina jo lūkesčius. Dažnai multimedijos produktuose pateikiamas didžiu-
lis informacijos kiekis ir vartotojas sunkiai beišsirenka, kuris produktas 
yra jam priimtiniausias. Galima sakyti, dabartinio multimedijos produkto 
vartotojo niekas nebenustebins – nei panaudotos inovatyvios technologi-
jos, nei vaizdų bei garso kokybė. Todėl šiuo metu multimedijos produktų 
kūrėjų tikslas yra padaryti multimedijos produktus labiau suprantamus, 
labiau prieinamus, panaudoti geriau suvokiamą informaciją ir pritraukti 
kliento dėmesį.
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Kadangi multimedijos produktų yra daug ir įvairių, o taip pat ir 
technologijos pateikia vis kitų naujovių, atsiranda ir įvairesnių šių prie-
monių panaudojimo būdų. Pastaraisiais metais ypač išpopuliarėjo inter-
netinės žiniasklaidos sritis, net iškilo grėsmė išnykti popieriniams lai-
kraščiams bei žurnalams. A. Balčytienė teigia, kad multimedija „daro 
stiprų psichologinį bei kultūrinį poveikį“. Žinoma, autorė įžvelgia tiek 
teigiamas, tiek ir neigiamas tokio multimedijų panaudojimo savybes.
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SavIkONTrOLėS UžDUOTyS

Praktinė užduotis 

Parenkite savo sugalvoto animacinio filmo projekto dokumentinę 
dalį. Kaip orientacinės gairės yra pateikiamas dokumento šablonas su pa-
aiškinimais, ką reikėtų rašyti kiekvienoje dalyje.

Įvadas

Objektinė dalis

Šioje dalyje Jūs turite vienu arba keliais sakiniais aprašyti, apie ką 
bus Jūsų multimedijos projektas. Pvz.: „Animacinio filmo „Meška šiau-
rėje“ planavimas ir realizavimas“.

Darbo tikslas

Paprastai darbo tikslas – tai teiginys, vienu sakiniu apibūdinantis, 
ką jūs nuveiksite darbe (pvz., kokią problemą išspręsite, ką ištirsite arba 
įvertinsite). Šio darbo tikslas turėtų skambėti taip: „Nustatyti animacinio 
filmo „Meška šiaurėje“ plano dalis ir jas realizuoti“.

Darbo uždaviniai

Uždaviniai – tai keli vieno sakinio teiginiai, kurie atitinka tikslo 
sprendimo žingsnius. Šio darbo uždaviniai galėtų skambėti taip:

▪ aprašyti animacinio filmo „Meška šiaurėje“ scenarijų;
▪ sudaryti animacinio filmo „Meška šiaurėje“ siužetines linijas;
▪ sudaryti trumpą resursų sąrašą.
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Auditorija

Šioje dalyje Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus: Kokia yra pirmi-
nė tikslinė auditorija? Kokia amžiaus grupė? Ar jie turi pradinių žinių 
prieš peržiūrint projektą? Kokia jų sąveika su projektu (gal turi kažką 
paspausti, pasirinkti, įrašyti)?

Pvz.: Šis animacinis filmas yra skiriamas 6–10 m. vaikams, kurie 
domisi gamta. Kai kurie vaikai gali būti matę baltąją mešką zoologijos 
sode, todėl jiems bus įdomu sužinoti, kaip šis gyvūnas gyvena realybėje, 
ką valgo, kur miega, ar žaidžia žaidimus. Vaikai šio animacinio filmo pa-
baigoje turės atsakyti į keletą klausimų apie baltąją mešką pasirinkdami 
teisingus variantus.

Aplinkybės

Šioje dalyje aprašoma, kiek laiko reikės sukurti pasirinktam mul-
timedijos projektui. Reikia atsižvelgti į pasirinktų multimedijos technolo-
gijų sudėtingumą, ar reikės programuoti, kurti internetinius tinklalapius 
ir t.t.

Pvz.: Šiam projektui sukurti reikės 2 savaičių intensyvaus darbo. 
Animacinis filmas bus kuriamas su Adobe Flash programa. Bus panau-
dojama kadrinė animacija. Testas, kurį vaikai turės išspręsti animacinio 
filmo pabaigoje, bus sukurtas ActionScript programavimo kalba.

Apimtis

Šioje dalyje Jūs turite atsakyti į tokius klausimus: Apie ką, Jūsų 
nuomone, turi būti projektas? Kokias emocijas Jūs norite sukelti? Koks 
projekto tonas (humoristinis, rimtas, dramatiškas...)? Iš kieno požiūrio 
taško bus pasakojama projekte? 

Pvz.: Šiame animaciniame filme yra norima pavaizduoti baltosios 
meškos kasdienybę. Per humoristinę liniją bus stengiamasi parodyti, kad 
šis gyvūnas nėra toks grėsmingas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Baltoji 
meška ne tik medžioja, ieško guolio žiemai, bet kartu yra žaisminga ir 
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linksma. Apie baltosios meškos gyvenimą šiame animaciniame filme bus 
pasakojama iš baltojo meškiuko personažo pozicijos. Dideli dalykai bus 
perteikiami mažo gyvūnėlio filosofinėmis mintimis.

Projekto tipas

Kokio tipo multimedija bus naudojama projekto objektinės dalies 
įgyvendinimui – filmų, dokumentikos, komercijos, skaitmeninių istorijų, 
tinklalapių, modeliavimo, animacijos, žaidimų, podcast (tai skaitmeninė 
medija, kuri susideda iš epizodiškų garso, vaizdo, PDF, ePUB failų ir 
yra prenumeruojama ir įkeliama į kompiuterius arba į nešiojamus media 
grotuvus, pasinaudojant tinklalapių sindikacija (sinchronizacija))?

Projekto poreikiai

Projekto poreikių identifikavimas ir nustatymas, kas bus atsakin-
gas už jų koordinavimą.

Būtina nustatyti
▪ Kokia bus reikalinga PĮ ir TĮ
▪ Apmokymai
▪ Tyrinėjimai
▪ Tikrinimas/redagavimas

Scenarijus

Perskaitykite šį tekstą su pavyzdžiais apie kinematografijos scena-
rijų: http://www.gravi.lt/saugykla/info/40-41%20scenarijus.pdf. Galite 
remtis juo. Tačiau rašydami savo darbo scenarijų laikykitės šių reikala-
vimų: aktorių vardai rašomi DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, lygiuoti prie 
kairės lapo paraštės, scenos veiksmai ir aplinkybės – pasvirosiomis.

Pvz.: Miškas. Prie apaugusio žolėmis tvenkinio stovi meška ir 
Maša. Aplink skraido drugeliai, strikinėja kiškis. Meška, rankomis susi-
griebdama už galvos, klausia Mašos. 
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MEŠKA: Maša, ką tu padarei? Kodėl įmetei kamuolį į kūdrą?
Drebančiu balseliu:
MAŠA: Aš... Aš netyčia... Auksinė žuvelė norėjo pažaisti su juo. 

Siužetinės linijos

Siužetinių linijų dalyje turėtų būti aprašytos situacijos, kurias 
būtų galima panaudoti pristatymui. Po to nupiešiami situacijos eskizai – 
kaip kokie objektai turėtų būti išsidėstę. Čia turite pateikti kelias siužeti-
nes linijas, iš kurių vėliau galėtumėte rinktis. Pavyzdys:

Šaltinis http://www.gudragalvis.lt/prekes-aprasymas/003278.html
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Trumpas resursų sąrašas

Surašoma, kokių medžiagų reikės projekto įgyvendinimui. Peržiū-
rimi nemokamų vaizdų, medžiagos, garsų internetiniai tinklalapiai. Gal-
būt reikalingą medžiagą reikės susikurti pačiam projekto įgyvendintojui.

Pvz.: Personažai buvo kuriami remiantis šiais interneto archyvuo-
se rastais paveikslėliais:

▪ 1 nuoroda į paveikslėlį: 
http://www.nikita.uzeik.in/wp-content/uploads/2010/11/baltoji-
meska-ir-lokiukas.jpg

▪ 2 nuoroda į paveikslėlį: 
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Ursus_maritimus_us_fish.jpg
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Animacinio filmo fonams kurti buvo remiamasi šiais interneto ar-
chyvuose rastais paveikslėliais:

▪ 1 nuoroda
▪ 2 nuoroda

Animacinio filmo tekstūroms kurti buvo remiamasi šiais interneto 
archyvuose rastais paveikslėliais:

▪ 1 nuoroda: http://www.wallpaperswala.com/grass/

▪ 2 nuoroda

Animacinio filmo garso takeliui kurti buvo remiamasi šiais interne-
to archyvuose rastais garsais:

▪ 1 nuoroda
▪ 2 nuoroda
▪ ...

Praktinė užduotis 

Perskaitykite A. Balčytienės straipsnį Naujoji žiniasklaida: raida, 
tendencijos ir pažadai (http://sk.mch.mii.lt/izanga1.html) ir išrinkite vi-
sas teigiamas ir neigiamas multimedijos panaudojimo atvejų ypatybes.
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Sąvokų testas

1. ....................................... yra ....................................... teksto, fotogra-
fijų, grafinio dizaino, garso, animacijos ir vaizdo įrašų elementų kombi-
nacija.

2. Kai vartotojui, arba multimedijos projekto peržiūrėtojui, leidžiama 
kontroliuoti kada ir kokius elementus pateikti, tai jau yra vadinama ........
............................... .

3. Specialistai, kurie sugeba visus elementus apjungti ir sukurti naudingą 
multimedijos produktą, yra vadinami .......................................... .

4. .................................... tai projektas, kuriame derinant keletą medijos 
tipų (tekstas, garsas, vaizdas, paveikslėliai, grafika), kuriamas atskiras 
darnus produktas, pristatymas.

5. Programinė ir techninė įranga, kuri nustato apribojimus įvyksiantiems 
procesams, yra vadinama ................................. arba ............................... .

6. Kai vartotojui yra suteikiama turinio navigacijos kontrolė, projektas 
tampa ........................................................................ ir interaktyviu.
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          2. MULTIMEDIJOS TECHNINė Ir               
PrOGraMINė ĮraNGa 

2.1. Multimedijos sistemos

Multimedijos sistema yra kompiuterinė sistema, galinti apdoroti 
daugialypės terpės duomenis ir programas. Tokia sistema pasižymi multi-
medijos informacijos apdorojimo, saugojimo, generavimo, manipuliacijų 
ir perdavimo savybėmis.

2.1.1. Multimedijos sistemų charakteristikos

Multimedijos sistema turi būti valdoma kompiuteriu (angl. Com-
puter controlled). Dauguma multimedijos sistemų yra integruotos į kitas 
kompiuterines sistemas, papildydamos jas tik sau būdingomis savybėmis 
ir funkcijomis. Informacija, kuria šios sistemos manipuliuoja, turi būti at-
vaizduojama skaitmeniniu būdu, kaip ir kitose sistemose. Tai leidžia joms 
tarpusavyje keistis duomenimis, juos apdoroti ir gauti naujus rezultatus. 

Multimedijos sistemų pagalba sukurtų produktų vartotojo sąsaja 
dažniausiai būna interaktyvi, kadangi šios sistemos turi daug funkcijų ir 
galimybių plėtoti būtent tokias sąsajas. O interaktyvumas yra kuriamas 
vartotojams, kad jie galėtų valdyti projekto turinį, atlikti turinio keitimo 
funkcijas bei kitus veiksmus, kuriuos leidžia grafinė sąsaja. 

Multimedijos sistemos, kaip ir kitos kompiuterinės sistemos, turi 
tik sau būdingas funkcijas bei savybes, kurias čia ir aptarsime.

Galingas procesorius
▪ Multimedijos sistemose yra apdorojami dideli duomenų kiekiai, 
taip pat tokia sistema dažniausiai pateikia medijas realiu laiku, 
todėl silpnas procesorius paprasčiausiai nesugebėtų aptarnauti jam 
paskiriamų procesų.

Multimedijai tinkanti failų sistema
▪ Tokia failų sistema yra reikalinga, kad būtų galima multimediją, 
pavyzdžiui vaizdo ir garso srautus, pateikti realiu laiku. Šiems pro-
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cesams palaikyti dažnai reikalinga netgi speciali TĮ/PĮ, tokia kaip 
RAID technologija.

Multimedijos failų formatai
▪ Šie formatai turi būti lengvai valdomi, leidžiantys suspaudimą ir 
išskleidimą realiu laiku. Multimedijos sistema turi palaikyti visus 
įmanomus garso, grafikos, vaizdo, tekstinių duomenų failų forma-
tus.

Veiksmingas ir greitas I/O
▪ Įvestis ir išvestis failo posistemiui turi būti veiksmingas ir greitas. 
Reikia, kad būtų galima realiu laiku įrašinėti, taip pat peržiūrėti ir 
atkurti duomenis, pvz., nukreipti juos į disko įrašymo sistemą.

Saugojimas ir atmintis
▪ Kad darbas multimedijos sistemoje būtų sklandus ir operatyvus, 
būtinas didelės apimties atminties įrenginys (100 – 500 GB) ir 
didelė operatyvioji atmintis (ypač grafinės plokštės) – nuo 4 GB 
RAM. 

Tinklo palaikymas
▪ Apsikeitimui duomenimis multimedijos sistema turi turėti gali-
mybę pasinaudoti kliento-serverio sistema, kaip bendrąja duomenų 
paskirstymo sistema.

Programiniai įrankiai
▪ Multimedijos sistema turi turėti vartotojo programinius įrankius, 
skirtus apdoroti multimedijos elementams, projektuoti ir kurti pro-
gramas bei įvairias pateikimo terpes.

Kaip ir kiekviena kompiuterinė sistema, multimedijos sistema yra 
sudaryta iš šių komponentų:

Informacijos įvedimo įrenginiai
▪ kameros, vaizdo įrašytuvas (angl. Recorder), mikrofonai, klavia-
tūra, pelė, grafinės planšetės, 3D įvesties įrenginiai, lytėjimo juti-
kliai, skaitmenizavimo/įrašymo TĮ.
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Saugojimo įrenginiai
▪ Kietieji diskai, CD-ROM, Jaz/zip, DVD, Blu-Ray, atmintukai, 
ir t.t.

Bendravimo tinklai
▪ Ekstranetas, žiedo topologijos kompiuterių tinklas, FDDI (angl. 
Fibre Distributed Data Interface), ATM bankomatų tinklas, Intra-
netas, Internetas.

Kompiuterinės sistemos
▪ Multimedijos kompiuteriai, multimedijos laboratorijos, MPEG/
DSP aparatūra.

Atvaizdavimo įrenginiai
▪ Garsiakalbiai, HDTV (angl. High-definition television), SVGA 
(angl. Super Video Graphics Array), aukštos rezoliucijos vaizduo-
kliai, spalvotieji spausdintuvai.

2.2. Multimedijos programinė įranga

Multimedijos projektams kurti multimedijos kūrėjai naudojasi įvai-
ria programine įranga. Daugelis galvoja, kad geram produktui sukurti už-
tenka Adobe Photoshop, Adobe Flash bei Adobe Premiere paketų. Tačiau 
tai yra tik dalis multimedijos programinės įrangos, kuri yra skirstoma į:

▪ operacines sistemas;
▪ kūrimo programinę įrangą;
▪ perteikimo/pateikimo programinę įrangą (angl. Delivery soft-

ware).

Operacinė sistema – tai specialiųjų programų rinkinys, skirtas ben-
driesiems kompiuterio valdymo uždaviniams spręsti. 

Operacinė sistema atlieka šias funkcijas:

▪ palaiko įrenginių tvarkykles;
▪ atlieka keleto užduočių vykdymą (daugiagijiškumas (angl. Multi-

threading));
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▪ atminties valdymas;
▪ disko talpos valdymas;
▪ procesoriaus (CPU) valdymas ir planavimas;
▪ langų valdymas;
▪ tarnybinės stoties užduotys (pvz., spausdinimo, pašto, tinklalapių, 

telneto, SSH);
▪ vartotojo lygmens programinės įrangos palaikymas.

Vartotojo lygmens programos atlieka įvairius taikomuosius darbus: 
grafikos, garsų, tekstų, vaizdo įrašų kūrimą ir redagavimą. Tokio pobū-
džio programos yra Adobe Director, Power Point, naršyklės ir kt.

Multimedijos kūrimo programinė įranga yra skirta kurti įtaigius 
ir prezentatyvius multimedijos projektus. Multimedijos produkto kūrimo 
procesą galima išskirstyti į išankstinės gamybos, gamybos, pogamybinės 
produkcijos fazes. Išankstinės gamybos fazėje multimedijos kūrimo ko-
manda suplanuoja ir suprojektuoja būsimąjį produktą. yra pasiskirstoma 
darbais, nustatomi darbų atlikimo terminai, taip pat nusprendžiama, ko-
kia programine įranga bus dirbama. Atlikus šiuos darbus jau galima per-
eiti į gamybos fazę, kurioje atliekami dizaino, programavimo, testavimo 
uždaviniai. Šioje fazėje labai svarbu ištaisyti visas pastebėtas klaidas ir 
sukurti vartotojo poreikiams pritaikytą produktą. O tuomet jau belieka 
pasirūpinti produkto pateikimu ir platinimu. Tai atliekama pogamybinėje 
fazėje.

Multimedijos kūrimo PĮ atlieka šias funkcijas:

▪ 2D vaizdų kaupimas, skenavimas ir apdorojimas; 
▪ skaitmeninių įrašų kaupimas ir apdorojimas;
▪ animacija; 3D modeliavimas, perpiešimas; garso įrašymas ir 
apdorojimas; tekstas; tinklalapių kūrimas; autorinės priemonės 
(angl. Authoring tools).

Multimedijos programiniai įrankiai yra skirstomi į šias kategorijas:
▪ Muzikos sekos nustatymas ir žymėjimo sistema

− Programa Cakewalk, dabar vadinama Pro Audio. Sekos žymėjimo 
sąvoka atėjo iš senesnių įrenginių, kurie saugodavo užrašų sekas. 
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Ši programa leidžia įterpti WAV failus ir Windows MCI1 komandas 
(animacijai ir vaizdo įrašams) į muzikos takelius.

− Cubase. Tai kita sekos žymėjimo/redagavimo programa, kuri savo 
galimybėmis panaši į Cakewalk. Ji turi keletą skaitmeninio garso 
redagavimo įrankių.

− Adobe Soundedit. Brandi programa, skirta kurti garso failus multi-
medijos projektams ir interneto tinklalapiams. Gerai integruota su 
kitais Adobe produktais, tokiais kaip Flash ir Director.

▪ Skaitmeninis garsas
Skaitmeninio garso įrankiai apdoroja įrašytus garsus iš kurių vėliau 

yra kuriamas garso įrašas.
− Cool Edit: labai galingas ir populiarus skaitmeninio garso priemo-

nių rinkinys. Imituoja profesionalių garso įrašų studijų programinę 
įrangą, suteikia galimybę apdoroti vienu metu kelis garso takelius, 
naudotis skaitmeninio signalo apdorojimo efektais.

− Sound Forge: sudėtinga kompiuterinė programa, skirta redaguoti 
garsinius WAV formato failus.

− Pro Tools: aukštos klasės integruota garso gamybos ir redagavimo 
aplinka, kuri atlieka MIDI failų kūrimą ir manipuliacijas. Tai ga-
linga garso maišymo, įrašymo ir redagavimo programinė įranga.

▪ Grafikos ir vaizdų redagavimas
− Adobe Illustrator: galingas Adobe sukurtas leidybos įrankis. Nau-

doja vektorinę grafiką, grafiniai vaizdai gali būti eksportuojami į 
internetiniams tinklalapiams skirtus failus.

− Adobe Photoshop: standartinis grafikos vaizdų apdorojimo ir 
manipuliacijų įrankis. Suteikia galimybę dirbti su atskirais vaizdų, 
grafikos ir teksto sluoksniais, o tai leidžia sukurti maksimaliai 
apdorotą galutinį rezultatą. Su filtrais galima sukurti įvairius efek-
tais praturtintų vaizdų.

− Adobe Fireworks: programinė įranga, skirta kurti internetinių tin-
klalapių grafiką.

1            MCI yra Windows API komponentas.
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− Adobe Freehand: teksto ir internetinių tinklalapių grafikos redaga-
vimo įrankis, kuris palaiko daugelį rastrinių vaizdų formatų, tokius 
kaip GIF, PNG ir JPG.

▪ Vaizdo klipų redagavimas
− Adobe Premiere: intuityvus, paprastas įrašų netiesinio redagavi-

mo įrankis. Jis leidžia įrašus sudėlioti bet kokia tvarka. Garsas ir 
vaizdas yra sudėliojami į takelius, kurių gali būti labai daug. Turi 
didžiulę įdėtųjų perėjimų, filtrų ir judesio efektų biblioteką. Šis 
įrankis leidžia sukurti efektyvų multimedijos produktą įdėjus labai 
mažai pastangų.

− Adobe After Effects: efektyvus vaizdo įrašų redagavimo įrankis, 
leidžiantis pridėti ir keisti turimus vaizdo įrašus. Galima pridėti 
daug įvairių efektų: apšvietimo, šešėlių, judesio suliejimo, sluoks-
nių.

− Final Cut Pro: įrankis, skirtas dirbti tik Apple, Macintosh kompiu-
teriais.

▪ Animacija
− Java3D: tai aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application 

Programming Interface), kurią Java kalba naudoja 3D grafikos 
modeliavimui ir perpiešimui. Scenų sustatymui ši sąsaja pateikia 
bazinius primityvus: kubus, splainus ir t.t. Be to, galima sakyti, 
kad tai abstraktus sluoksnis, sustatytas ant OpenGL arba DirectX 
programavimo sąsajų pagrindo.

− DirectX: tai Windows API, kuri palaiko vaizdo įrašus, vaizdus, gar-
są ir 3D animaciją.

− OpenGL: trimatės ir dvimatės grafikos perpiešimo API.

▪ Perpiešimo (angl. Rendering) įrankiai
− 3D Studio Max: ši modeliavimo bei perpiešimo programa turi ne-

mažai aukštos kokybės įrankių, skirtų personažų animavimui, žai-
dimų kūrimui, vizualiųjų efektų produkcijai. Tai Autodesk kompa-
nijos produktas, kaip ir Softimage XSI bei Maya.
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− Softimage XSI: labai naudingas ir profesionalus modeliavimo, ani-
macijos ir perpiešimo programinis paketas, naudojamas animaci-
jos ir specialiųjų efektų kūrimui įvairiuose filmuose ir žaidimuose.

− Maya: šis programinis paketas savo galimybėmis varžosi su Sof-
timage. Galima teigti, kad Maya yra modeliavimo paketas, labiau 
skirtas animacijos kūrimui.

− RenderMan: animacijos studijos Pixar perpiešimo programinis 
paketas, dažnai naudojamas kartu su Maya.

− GIF animacijos programos: jos suteikia paprastesnį būdą kurti 
efektyvius, mažos apimties animacijos klipus, kurie yra skirti dau-
giau internetiniams tinklalapiams [2].

2.2.1. vaizdo įrašas internete

Multimedijos projektuose dažnai yra numatoma galimybė platinti 
kuriamą produktą internete. Kaip žinoma, internetas tai beribė reklama-
vimosi erdvė, kurioje apsikeitimo informacija, komunikacijos ir žinias-
klaidos priemonės padeda išpopuliarinti vienokį ar kitokį multimedijos 
produktą. Visiems gerai žinomas tinklalapis www.youtube.com yra pui-
kus pavyzdys, kaip dėl vaizdo įrašų galima išpopuliarėti, pasiekiant didelį 
peržiūrų skaičių. Deja, ne visais atvejais šis populiarumas yra pageidau-
jamas.

Vaizdo įrašų perdavimui yra naudojami dviejų tipų protokolai:

▪ HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol) – parsiunčia visą 
vaizdo įrašą į kietąjį diską vartotojo kompiuteryje;

▪ RTSP (angl. Real-Time Streaming Protocol) – tai vaizdo failo 
pastovaus rodymo, srautiškumo technologija, dėl kurios vartotojo 
kompiuteris pastoviai kontaktuoja su serveriu, grojančiu vaizdo 
įrašą.
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2.2.1.1. Formatai MPEG, Quicktime, avI

Tai standartiniai garso ir vaizdo įrašų formatai. Į juos įeina suspau-
dimo ir išskleidimo technikos/standartai. 

MPEG (angl. Motion Picture Experts Group) formatas garsui 
suspausti ir išskleisti turi MPEG Audio sudedamąją dalį. Suspaudimo 
ir išskleidimo technika yra standartizuota atviraisiais ISO/IEC standar-
tais, kurių specifikacijas gali perskaityti kiekvienas norintis. Šie standar-
tai buvo sukurti bendradarbiaujant įvairioms garso ir vaizdo produktus 
kuriančioms organizacijoms, todėl jie niekam nepriklauso ir jais galima 
laisvai naudotis.

Quicktime formatas iš pradžių buvo sukurtas tik Macintosh/Apple 
kompiuteriams. Vėliau jis buvo suderintas ir su MS Windows platforma.

AVI formatas, priešingai nei Quicktime, buvo pritaikytas tik MS 
Windows operacinei sistemai. Žinoma, vėliau juo galėjo naudotis ir Ma-
cintosh/Apple kompiuteriai. Išvertus AVI (angl. Audio Video Interleave) 
reiškia sudėliotuosius tarpusavyje garsus ir vaizdus.

2.2.1.2. MPEG standartai

MPEG formatas buvo daug kartų tobulinamas. Vystantis vaizdo ir 
garso technologijoms, kildavo būtinybė keisti vienus standartus kitais, 
labiau atitinkančiais rinkos poreikius. 

Pirmasis standartas MPEG-1 susideda iš šių sudedamųjų dalių:

▪ sistemos (vaizdo įrašo, garso ir kitų duomenų saugojimas ir sin-
chronizavimas kartu);
▪ vaizdo įrašas (suspausto vaizdo įrašo turinys);
▪ garsas (suspausto garso turinys);
▪ atitikties bandymai – realizuotų standartų korektiškumo testavi-
mas;
▪ nukreipiančioji programinė įranga. Tai programinė įranga, rodan-
ti, kaip koduoti ir dekoduoti pagal standartą. Programos: MP3, CD.
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MPEG-2 standarto sudedamosios dalys:
▪ sistemos;
▪ vaizdo įrašas;
▪ garso įrašas;
▪ atitikimas (angl. conformance); 
▪ nukreipiančioji programinė įranga;
▪ skaitmeninis duomenų išsaugojimas; 
▪ skaitmeninių laikmenų valdymas ir kontrolė (angl. Digital Stora-
ge Media Command and Control (DSM-CC));
▪ AAC (angl. Advanced Audio Coding) – tai standartizuota skai-
tmeninio garso suspaudimo su praradimais ir išskleidimo schema. 
Ji buvo sukurta kaip MP3 formato paveldėtoja, tačiau su geresne to 
paties dažnio garso kokybe.
▪ realaus laiko sąsaja (angl. Real Time Interface).

MPEG-3 standartas atitinka MPEG-2, todėl dažnai sakoma, kad 
yra tik 3 MPEG standartai: MPEG-1, MPEG-2 ir MPEG-4.

MPEG-4 buvo sukurtas patenkinti fiksuotojo ir mobiliojo interneto 
vartotojų poreikius. Tai globalusis multimedijos standartas, pateikiantis 
aukštos kokybės garso ir vaizdo srautus plataus diapazono pralaidumo 
tinklais. Vėliau buvo sukurta ir daugiau standartų, kurie papildydavo se-
nuosius. Tai skatino naujosios multimedijos technologijos. Štai MPEG-
7 yra skirtas multimedijos produkto turinio aprašymui, o MPEG-21 yra 
atviro karkaso (angl. framework) multimedijos sistema.

Vaizdo įrašo kokybė 1,15 Mbit/s buvo standartizuota MPEG-1 
standartu. MPEG-2 vaizdo įrašo kokybė buvo geresnė nei tų įrašų, kurie 
buvo sukurti remiantis standartais ar aukštos kokybės bei studijų progra-
mų specifikacijomis.

MPEG standartai standartizuoja ne tik vaizdo, bet ir garso suspau-
dimo ir išskleidimo techniką. Kalbant apie garsą reikia žinoti jog garso 
dažnis (angl. sample rate) nurodo, kiek kartų per sekundę yra matuoja-
mas dažnis. Pavyzdžiui, CD kokybei išgauti yra matuojama 44,1 KHz 
arba 44100 kartų per sekundę.
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MPEG standartai turi sluoksnius, kuriuose nustatyti tam tikri darbo 
režimai vis sudėtingesnių užduočių vykdymui.

MPEG-1 standartas apibrėžia mono ir stereo garso kodavimą 32, 
44,1 ir 48 kHz dažniu. Sluoksniai I, II ir III suteikia galimybę perduoti 
duomenis nuo 32 iki 448 kbit/s dažniu. Pavyzdžiui stereo garsas perduo-
damas 128 kbits/s dažniu.

MPEG-2 suteikia atgalinį kelių suderinamų kanalų praplėtimą iki 
MPEG-1 garso kokybės. Taip pat yra galimybė sudaryti garso įrašą iš 5 
kanalų ir dar pridėti žemo dažnio garsų pagerinimo kanalą. Bitų per se-
kundę sritis yra praplėsta iki apie 1 Mbits/s.

Pavyzdys
Kai garso dažnis yra 44,1 kHz ir garso rezoliucija yra 16 bit, kiek 

KB reikia atvaizduoti 3 min garsui (be suspaudimo)?

Sprendimas
44100 kartų/s * 2 bit/kartas =          88200 bit/s
88200 bit/s* 60 s/min =            5292000 bit/min
5292000 bit/min * 3 min =             15876000 bit
15876000 bit / 1024 bytes/KB =     15503,90625 KB
(Apie 15 MB)

2.2.2. Interneto naršyklės

Interneto naršyklės – tai taikomojo pobūdžio programinė įranga, 
skirta parsisiųsti ir atvaizduoti hipertekstinius dokumentus. Žinoma, nar-
šyklės dirba ne tik su hipertekstiniais dokumentais, jos gali parsiųsti ir 
kitų tipų dokumentus, tokius kaip .doc, .pdf., .xls formatų failai. 

Interneto naršyklės palaiko įvairius multimedijos produktams pa-
teikti reikalingus vaizdo, garso, vaizdo įrašų formatus. Kai kurių duo-
menų tipai apdorojami tiesiogiai naršyklėje ir jiems nereikia jokių pa-
pildomų įskiepių ar programinės įrangos. Tačiau yra ir tokių duomenų 
formatų, kuriems reikia įskiepių ir papildomų programų, pavyzdžiui 
įskiepis, rodantis PDF, arba Adobe Portable Document formato failus, 
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arba įskiepis, atvaizduojantis Shockwave failus. Kai kurie įskiepiai yra 
pavadinti grotuvais (angl. Players) arba peržiūros programomis (angl. 
Viewers). Pavyzdžiui, naršyklėje atvaizduojant MS Word dokumentus yra 
naudojama tam tikra peržiūros programa.

2.2.3. Multimedijos produkto pateikimo PĮ

Kad multimedijos produktas būtų prieinamas vartotojui, būtina nu-
spręsti, kokia programine įranga jis bus pateikiamas. Pavyzdžiui, klipui 
pateikti gali pakakti vien tik interneto naršyklės, bet gali tekti pasinaudoti 
ir sudėtingesne multimedijos produkto pateikimo PĮ. Multimedijos patei-
kimas gali būti sukompiliuotas arba interpretuotas. 

Sukompiliuotas pateikimas – kai yra sugeneruojamas mašininis 
kodas kompiuterio CPU (pvz., Intel pagrindas) ir operacinei sistemai. 
Šis būdas yra greitesnis, tačiau apribotas pagal kompiuterio tipą ir OS. 
Gali būti vykdomas autonomiškai, nepriklausomai nuo kitų programinės 
įrangos įsikišimų. Tokius multimedijos produktų mašininius kodus gali 
sugeneruoti Adobe Director „Projector“.

Interpretuotas pateikimas – kai yra sukuriamos instrukcijos, kurios 
gali būti interpretuojamos tam tikra programa, pvz., įskiepiais. Šis patei-
kimo būdas yra lėtesnis, generuojamas produkto atvėrimo metu, reika-
linga interpretatoriaus PĮ (pvz. grotuvas). Tokio pateikimo programinės 
įrangos pavyzdys yra Adobe Shockwave.

Abiem atvejais medijos failai yra įterpti ir/arba saugomi kaip ats-
kiri failai.

2.2.4. autorinės priemonės

Autorinė sistema yra programa, kuri turi perprogramuotus elemen-
tus, skirtus kurti interaktyvios multimedijos programinei įrangai.

Autorinės sistemos labai skiriasi orientavimosi galimybėmis ir 
mokymosi kreivės savybėmis. Nebūtina mokėti programavimo kalbą ar 
išmanyti API, tačiau reikia suprasti, kaip veikia pati programa.
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Štai keletas multimedijos autorinių programų pavyzdžių.
Adobe Flash: su šiuo programiniu įrankiu galima kurti interakty-

vius filmus, animacinius klipus, internetinius tinklalapius. Šioje progra-
moje grafiniai objektai yra talpinami į sluoksnius, o jų sąveika tarpusavy-
je atsispindi laiko juostoje. Norintiems pasiekti įspūdingesnių rezultatų 
programoje yra pateikiama galimybė programuoti su ActionScript scena-
rijų rašymo kalba.

Adobe Director: ši autorinė priemonė savo veikimo principu mažai 
kuo skiriasi nuo Adobe Flash programos. Ji taip pat naudoja laiko juostą 
interaktyvių filmų, prezentacijų kūrimui. Joje yra integruota scenarijų ra-
šymo kalba Lingo – galingas įrankis, leidžiantis kurti sudėtingus vaizdo 
klipus.

Authorware: grafinės programavimo kalbos interpretatorius. Struk-
tūrinės schemos (angl. Flowchart) modelis išskiria Authorware iš kitų 
kūrimo įrankių, tokių kaip Flash ir Director, kur darbo pagrindas yra 
laiko juostos, skriptų struktūra [9]. Authorware yra ypač gerai tinkamas           
e-mokymo priemonių kūrimui, kadangi suderinamas su CBTs (angl. 
Computer-Based Training) ir WBTs (angl. Web-Based Training) standar-
tais, turi gerus studentų vertinimo įrankius [9]. 

Quest: Ši programa daugeliu dalykų yra panaši į Authorware, ka-
dangi naudoja struktūrinės schemos modelį. Naudojant tokį modelį, gali-
ma apimti daug daugiau abstrakčios informacijos, talpinant ją į rėmelius, 
nei naudojant kokius programinius lygmenis.

2.3. Multimedijos techninė įranga

Kai yra projektuojamas, kuriamas ir vykdomas palaikymas mul-
timedijos produktui, reikia atsižvelgti į techninę įrangą. Projektavimo 
etape reikia numatyti, ar techninės įrangos reikalavimai suderinami su 
programine įranga, kuri paleidinės multimedijos produktą. Jei pristatymo 
programinė įranga reikalauja daug kompiuterio resursų, o šis tokių netu-
ri, multimedijos projektas gali sulaukti didelio nusivylimo ir nesėkmės. 
Be to, reikia atsižvelgti ir į techninės įrangos technologinę plėtrą atei-
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tyje. Kartais kuri nors įranga yra išimama iš apyvartos, arba ją pakeičia 
kita. Šiuo metu informacijos saugojimo įrenginių srityje sklando idėja 
atsisakyti CD diskų. Taigi, jei multimedijos produktas platinamas tik CD 
diskuose, galime įsivaizduoti, kiek ilgai šis produktas išsilaikys rinkoje.

Tad pagrindiniai techninės įrangos klausimai, kuriuos reikėtų ap-
svarstyti prieš kuriant multimedijos projektą, yra šie:

▪ Kokia techninė įranga naudojama kuriant multimedijos produktą?
▪ Kiek sistemų paleidinės pateiktį?
▪ Kokia prieiga prie multimedijos produkto yra suteikiama?
▪ Esamų kompiuterių ir išorinių įrenginių variacijos;
▪ Kokia techninė įranga turi būti nupirkta?
▪ TĮ privalumai ir trūkumai.

2.3.1. vaizdo ir teksto surinkimas: 
OCr, skaitmeniniai fotoaparatai, skaitytuvai

Vaizdinių ir tekstinių duomenų surinkimas bei išsaugojimas kom-
piuteryje išsprendžia daug klausimų, kylančių kuriant multimedijos pro-
jektą. Pasitelkus skaitmenines foto ir vaizdo kameras yra surenkamas 
realus skaitmeninis nejudantis ir judantis vaizdas, kuris tampa puikia 
medžiaga įvairiuose projektuose. Tačiau kaupiant tokius vaizdus reikia 
žinoti daugelį techninės įrangos naudojimo ypatumų ir išmanyti pačią fo-
tografavimo ir filmavimo techniką, priešingu atveju, net profesionaliausia 
technine įranga surinkti vaizdai gali būti visiškai nenaudingi ir netinkami 
ypač geros vaizdinių duomenų kokybės reikalaujančiuose projektuose. 
Ne tik kokybė, bet ir kompozicijos išmanymo faktorius yra svarbus. De-
taliau apie foto ir vaizdo techniką skaitykite tolesniuose skyriuose.

Kaip buvo minėta pirmajame skyriuje, tekstas taip pat yra svarbus 
multimedijos elementas. Didelį teksto kiekį, reikalingą įvesti, tarkime, į 
internetinę svetainę, rinkti ranka iš popierinių lapų yra labai neoptimalu 
ir neracionalu. Tekstų nuskaitymui pasitelkiami skaitytuvai, o nuskaitytus 
duomenis apdoroja programinės priemonės, naudojančios OCR metodą. 
Tai metodas, skirtas išsaugoti ir atpažinti simboliais atspausdintą tekstą. 
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Programinė įranga, naudojanti šį metodą, tokia kaip Adobe FineReader, 
sugeba atpažinti tam tikrą šriftų sritį ir kalbą. Tačiau tokių programų pa-
siūlytas teksto formatavimo metodas dažniausiai yra nekorektiškas ir rei-
kalaujantis papildomos peržiūros ir pataisymų.

2.3.2. Skaitytuvai

Skaitytuvai atlieka vaizdo bei teksto nuskaitymo ir įvedimo į kom-
piuterį funkciją. Šis įtaisas skaito vaizdą nuo paviršiaus (pvz., popieriaus 
lapo) arba iš fotografinės juostelės ir perkelia jį į kompiuterio atmintį.

Skaitytuvai būna įvairiausi ir juos galima klasifikuoti pagal skirtin-
gus požymius. Skaitytuvai būna juodai balti ir spalvoti.

Juodai balti gali nuskaityti brūkšninius ir pusiau toninius atvaiz-
dus. Brūkšniniai atvaizdai neperduoda pustonių. Pusiau toniniai leidžia 
atpažinti ir perduoti 16,64 arba 256 pilkųjų lygių.

Spalvotieji skaitytuvai dirba ir su juodai baltu, ir su spalvotu ori-
ginalu. Pirmuoju atveju jie gali būti naudojami ir brūkšninių, ir pusiau 
toninių atvaizdų nuskaitymui [13].

Pagal konstrukciją skaitytuvai skirstomi į rankinius ir stalinius. 
Staliniai savo ruožtu dar skirstomi į planšetinius, būgninius ir projekci-
nius [13].

Rankinis skaitytuvas – tai nešiojamas skaitytuvas, kuriame nuskai-
tymas atliekamas braukiant rankinį skaitytuvą objekto paviršiumi. Pagal 
veikimo principą toks skaitytuvas panašus į planšetinį. Nuskaitomo pa-
viršiaus plotas ne didesnis nei 15 cm². Rankiniai skaitytuvai yra patys 
paprasčiausi ir dėl to vieni iš pigesnių. Nedideliame korpuse yra davi-
klis ir šviesos šaltinis, o šio įrenginio judėjimą objekto paviršiumi atlieka 
žmogaus ranka [13].

Planšetiniams priskiriami tokie skaitytuvai, kuriuose nuskaitančio-
ji galvutė juda išilgai objekto žingsninio variklio pagalba. Šie įrenginiai 
plačiai naudojami darbui ofisuose bei namų sąlygomis [13].

Kaip ir kopijavimo aparatai, planšetiniai skaitytuvai turi veidrodi-
nius dangčius, o tai leidžia nuskaityti įvairiausius objektus. Įprastai plan-
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šetiniai skaitytuvai skirti A4 formato lapams, bet taip pat yra skirtų ir 
didesnių formatų lapams.

Ruloninis skaitytuvas gana retai sutinkamas. Jo veikimo principas 
galėtų būti palygintas su fakso veikimu. Be to, daugelis ruloninių skaity-
tuvų gali nuskaitytą atvaizdą faksuoti [13]. 

Brūkšninių kodų skaitytuvai yra skirti prekių brūkšniniams kodams 
nuskaityti. Pagal veikimo principą jie panašūs į rankinius skaitytuvus ir 
yra prijungiami prie kompiuterio arba prie specializuotos prekybinės sis-
temos[13].

Būgniniuose skaitytuvuose objektas įtaisomas ant permatomo, 
besisukančio dideliu greičiu (nuo 300 iki 1350 apsisukimų per minutę) 
būgno, o nuskaitymui naudojamas fotoelektroninis daugiklis. Nuskaito-
ma taškinė atvaizdo dalis, o nuskaitančioji galvutė juda išilgai būgno la-
bai mažu atstumu nuo objekto. Įprastai būgniniuose skaitytuvuose būna 
įmontuoti trys fotodaugikliai ir nuskaitymas įvykdomas per vieną kartą. 
Šie skaitytuvai sugeba nuskaityti tiek skaidrius, tiek neskaidrius objektus. 
Jų skenavimo kokybė yra aukščiausio lygio, bet dėl didelių gabaritų (šie 
aparatai gali sverti iki 100 kg), jie nelabai tinkami naudoti namuose ar 
mažuose biuruose. Be to, geras planšetinis skaitytuvas mažai kuo nusilei-
džia būgniniams skaitytuvams [13].

Projekcinis skaitytuvas. Jų nuskaitomoji dalis juda dėl mikrome-
chanizmo. Kai kurie iš šitų skaitytuvų nenaudoja specialių šviesos šalti-
nių, jiems pakanka natūralaus apšvietimo. Nors projekciniai skaitytuvai 
leidžia nuskaityti aukštos kokybės nedidelio formato skaidres, dokumen-
tus, knygas ir suteikia galimybę įvesti į kompiuterį trimates daiktų pro-
jekcijas, jie turi ir vieną didelį trūkumą – žemą skenavimo greitį. Egzis-
tuoja du projekcinių skaitytuvų tipai: su horizontalia arba su vertikalia 
optinės nuskaitymo ašies padėtimi [13]. 

2.3.3. Garso techninė įranga

Multimedijos sistemose garsui atkurti yra naudojama garso techni-
nė įranga. Per mikrofonus garso signalas yra perduodamas į kompiuterį 



ŽILV INAS  VAIR A ▪  DAL IA  L INKUVIENĖ54

arba garsiakalbius, per kuriuos jis yra atkuriamas, sustiprinamas arba su-
silpninamas. Mikrofonai yra įvesties įrenginiai, o garsiakalbiai – išvesties.

2.3.3.1. Garsiakalbiai

Garsiakalbiais vadinami pasyvūs elektroakustiniai keitikliai, skirti 
garso skleidimui į aplinką. Jais elektriniai virpesiai paverčiami į akus-
tinius virpesius (garsą). Naudojami įvairių konstrukcijų garsiakalbiai, 
kurie įvairiais būdais atlieka minėtą keitimą. Dauguma garsiakalbių su-
sideda iš dviejų pagrindinių dalių: garsiakalbio galvutės, kuri elektrinį 
signalą transformuoja į akustinį, ir akustinio apiforminimo, kuris sudaro 
palankiausias sąlygas skleisti akustinį signalą (suderina garsiakalbio išė-
jimo ir aplinkos (oro) akustines varžas, slopina nenaudingus virpesius) į 
aplinką [1].

Daugumoje garsiakalbių naudojami elektrodinaminiai keitikliai, 
keičiantys elektrinį signalą į akustinį, todėl ir patys garsiakalbiai vadina-
mi elektrodinaminiais.

yra ir kitokių tipų garsiakalbių, pvz.:
▪ ruporinis;
▪ pjezoelektrinis;
▪ elektrostatinis;
▪ magnetojuostinis ir kt.

2.3.3.2. Mikrofonai

Naudojama daug rūšių mikrofonų, kurie skiriasi veikimo principu 
ir savybėmis. Mikrofonai gali būti klasifikuojami pagal įvairius požy-
mius: pagal akustinių (garso) signalų (virpesių) transformavimo į elektri-
nį signalą principą; garso virpesių poveikio į membraną būdą; konstruk-
ciją; funkcinę paskirtį; sudėtingumo grupę; eksploatacijos reikalavimus ir 
panaudojimo sritį bei kitus [1].

Pagal veikimo principą galima išskirti elektrodinaminius su ritėmis 
arba juostelėmis, elektromagnetinius, elektrostatinius, anglinius, pjezoe-
lektrinius ir puslaidininkinius mikrofonus. Elektrodinaminiai mikrofonai 
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būna su judančiomis ritelėmis arba juostelėmis. Jų būna labai įvairių ir 
jie sudaro labai plačią gaminamų mikrofonų gamą. Prie elektrostatinių 
priskiriami kondensatoriniai ir elektretiniai mikrofonai, kuriuos naudoja 
daugiausiai profesionalai. Jie labai jautrūs ir jų gera dažnių charakteris-
tika [1].

Pagal garso slėgio poveikį į mikrofono membraną yra skiriami to-
kie mikrofonai: garso slėgio, garso slėgio gradiento, kombinuoti – garso 
slėgio ir garso slėgio gradiento. Šis mikrofonų požymis nulemia ne tik 
jų kryptingumo charakteristiką bet ir mikrofonų išdėstymą garso šaltinių 
atžvilgiu [1].

Pagal parametrų kokybę yra skiriami matavimo mikrofonai: nuli-
nės klasės skirti profesionaliam naudojimui, 1-os, 2-os, 3-ios klasės skirti 
buitiniams poreikiams [1].

Pagal kryptingumo charakteristiką mikrofonai skirstomi į keturis 
tipus: apskritiminės diagramos, dviejų krypčių aštuoniukės pavidalo di-
agramos (kosinusinė poliarinė charakteristika), kardioidinės diagramos, 
vienkryptės diagramos (superkardioidinės arba hiperkardioidinės).

Savybės:

▪ Jautrumas.
▪ Standartinis jautrumo lygis.
▪ Mikrofono kryptingumo diagrama – tai jautrio, esant tam tikram 
dažniui, priklausomybė (polinėje koordinačių sistemoje) nuo kampo 
tarp mikrofono akustinės (darbo) ašies ir pasiekiančio mikrofoną 
garso krypties. Ši charakteristika priklauso nuo mikrofono garso 
ėmiklio konstrukcijos.
▪ Mikrofono dinaminis diapazonas – tai nominalaus leistino garso 
slėgio ir savųjų triukšmų lygio tarpusavio skirtumas.
▪ Pilnutinės elektrinės varžos modulis – normuota išėjimo arba 
vidinės varžos vertė, esant 1 KHz dažniui.
▪ Nominalusis dažnių diapazonas.
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3 pav. Mikrofono kryptingumo diagramos (iliustracija iš autorių archyvo).

▪ Dažninės amplitudės charakteristikos netolygumas.
▪ Nominalioji elektrinė varža.
▪ Savųjų triukšmų lygis.
▪ Mikrofono kryptingumas.
▪ Mikrofono kryptingumo koeficientas.
▪ Dažnių charakteristika.
▪ Maksimalus garso slėgio lygis, iki kurio bendri netiesiniai iškrai-
pymai neviršija nustatyto lygio.
▪ Maksimalus leistinas garso slėgio lygis, kurį be mechaninių ar 
elektrinių pažeidimų gali išlaikyti mikrofonas.
▪ Bendrieji netiesiniai iškraipymai [1].

Mikrofonas gali veikti kaip garso slėgio imtuvas arba kaip garso 
slėgio gradiento imtuvas.

Mikrofonas – garso slėgio imtuvas. Membrana yra veikiama garso 
slėgio tiktai priekine kryptimi, o kitą jos pusę ekranuoja mikrofono kor-
pusas [1].
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4 pav. Mikrofono, kaip garso slėgio imtuvo, veikimo pavyzdys [1].

Mikrofonas – garso slėgio gradiento imtuvas. Jame akustiniai vir-
pesiai veikia abi membranos puses, tačiau taip, kad bangos, pasiekiančios 
membranos vidinę pusę, nueina papildomą kelią, palyginti su garso ban-
ga, pasiekiančia priekinę membranos pusę [1].

5 pav. Mikrofono, kaip garso slėgio gradiento imtuvo, veikimo pavyzdys 
(pagal [1]).

2.3.3.3. Mikrofonų įvairovė

Elektrodinaminių mikrofonų grupei priskiriami mikrofonai su 
judančiomis ritėmis ir juostelėmis. Pagal garso slėgio poveikį jie gali 
būti slėgio imtuvai, slėgio gradiento imtuvai ir kombinuoti. Mikrofono 
konstrukcijos pagrindą sudaro pastovus magnetas, vadinamas šerdimi, 
ir membrana, prie kurios pritvirtinta ritė, judanti magneto atžvilgiu, vei-
kiant akustinėms bangoms į membraną [1]. 

Membrana

Mikrofono korpusas
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Elektrodinaminiai juosteli-
niai mikrofonai

Šie mikrofonai vietoj garsi-
nės ritės turi ploną (apie 2 μm) gof-
ruotą metalinę juostą, kuri juda vei-
kiama magnetinio lauko. Diafrag-
mos tokiuose mikrofonuose nėra, 
o magnetinis tarpas ne žiedinis, o 
tiesus.

Šiems mikrofonams būdin-
gas natūralus ir švelnus garsas. Dažniausiai jie naudojami studijose ir 
koncertų salėse, nors ir nėra patikimi. 

Elektrostatiniai mikrofonai
Galima išskirti kelis šių mikrofonų tipus:
▪ kondensatoriniai;
▪ elektretiniai – šiam mikrofonui nereikia nuolatinės įtampos mai-
tinimo šaltinio.

Pjezokeraminiai mikrofonai
Juose panaudotas pjezoefektas – deformuojamoje medžiagoje ge-

neruojamas elektrinis signalas, proporcingas deformacijai. yra jautrūs 
vibracijoms ir naudojami ultragarsiniams matavimams iki 100 kHz [1].

7 pav. Pjezokeraminiai mikrofonai (iliustracija iš autorių archyvo).

Membrana

Jungiančioji vija

Magnetas
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Puslaidininkiai mikrofonai
Taikant puslaidininkių apdorojimo technologijas galima pagaminti 

efektyvius mikrofonus, kurie pasižymi šiomis savybėmis:
▪ mažai jautrūs vibracijoms;
▪ nedidelė kaina;
▪ maži.

Labai maži mikrofonai. Šie mikrofonai naudojami teatre, televizi-
joje, pramogų versle. Jie dažniausiai tvirtinami prie rūbų ir yra paslepia-
mi, kad nebūtų matomi žiūrovams.

yra išskiriami šie labai mažų mikrofonų tipai:
▪ elektrodinaminiai;
▪ kondensatoriniai;
▪ elektretiniai.
Labai maži mikrofonai yra skirstomi į studijinius ir į didesnėje er-

dvėje naudojamus mikrofonus.

Skaitmeniniai mikrofonai turi šias signalų apdorojimo funkcijas:
▪ reguliuojamas jautris;
▪ išjungiamas signalas (angl. Mute);
▪ keičiama fazė (angl. Phase reverse);
▪ mažinamas triukšmo lygis (angl. Noise gate);
▪ generuojami testiniai signalai ir ribojamas signalo lygis (angl. 
Limiter).

8 pav. Skaitmeniniai mikrofonai [20].
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Optiniai mikrofonai pasižymi šiomis savybėmis:

▪ elektriškai izoliuoti;
▪ saugūs sprogioje aplinkoje;
▪ nejautrūs elektromagnetiniams poveikiams ir neinterferuoja;
▪ konstrukcijoje nėra metalų;
▪ atsparūs drėgmei;
▪ optinėse skaidulose maži nuostoliai;
▪ skaidulos gali būti ilgos;
▪ gera garso kokybė.

9 pav. Optiniai mikrofonai [19].

Įvairios paskirties mikrofonai. Šių mikrofonų yra įvairių:

▪ kontaktiniai mikrofonai;
▪ lazeriniai mikrofonai;
▪ garso lauko mikrofonai.

2.3.4. vaizdo techninė įranga

Kokybiškas multimedijos pateikimas labai priklauso nuo to, kokia 
vaizdo techninė įranga bus naudojama. Vaizdo kameromis yra kaupia-
mi analoginiai arba skaitmeniniai vaizdo įrašai, o jų atkūrimas vyksta 
vaizduoklyje. Kuo aukštesnė vaizdo techninės įrangos specifikacija, tuo 
geresnė perteikiamo vaizdo kokybė.
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2.3.4.1. vaizduokliai

Tai informacijos išvedimo įrenginys. Kineskopiniai arba CRT 
vaizduokliai vaizdo pikselių kūrimui naudoja fosforą. yra išgaunamos 
trys skirtingos spalvos. Spalvų atvaizdavimui yra naudojami RGB (angl. 
Red Green Blue), CyM (angl. Cyan-Yellow-Magenta) spalvų modeliai. 
Kalbant apie vaizduoklius dažnai yra minima sąvoka vaizdo atnaujinimo 
dažnis (angl. Refresh rate): kiek kartų per sekundę fosforas yra sužadina-
mas techninės įrangos, pavyzdžiui, skaičius 75 Hz yra monitoriaus kadrų 
kitimo dažnis. 

Atstumas milimetrais tarp tos pačios spalvos taškų fiziniame moni-
toriuje yra vadinamas taško žingsniu (angl. Dot pitch). Kuo mažesnis taš-
kų žingsnis ir mažesnis atstumas tarp taškų, tuo didesnė įrenginio ekrano 
rezoliucija yra išgaunama.

Po CRT ekranų eros sekė plokščiųjų ekranų išpopuliarėjimas. 
Plokštieji ekranai – tai visi ne CRT technologija pagrįsti šviečiantys ekra-
nai. Plokštumas reiškia, kad gylio ir įstrižainės santykis yra mažesnis nei 
1:10 ar pan. [14].

Galima išskirti šias ekranų rūšis:
▪ katodiniai vamzdeliai (CRT);
▪ plazminiai ekranai;
▪ lauko emisijos ekranai (FED) ir vakuuminiai fluorescuojantys 
ekranai (VFD);
▪ LED ekranai;
▪ organininių šviestukų ekranai (OLED);
▪ LCD ekranai;
▪ projekciniai ekranai [14].

2.3.4.2. S-video jungtis

S-Video jungtis, dar vadinama Super ar Y/C jungtimi, naudojama 
vaizdo signalo perdavimui. Tai analoginis perdavimo būdas, kai signalas 
yra užkoduojamas į du kanalus LUMA (skaistumas, intensyvumas, „y“) 
ir Chroma (spalva „C“). Šia jungtimi perduodama vaizdo kokybė geresnė 
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nei perduodant kompozicine jungtimi, ir prastesnė nei perduodant kom-
ponentine. S-Video jungtimi perduodama analoginė vaizdo medžiaga (pa-
prastai 480i arba 576i), bet garsas tuo pačiu kanalu neperduodamas [8].

10 pav. S-Video jungtis [8].

2.3.4.3. vGa jungtis

VGA (angl. Video Graphics Array) – tai grafinio vaizdo perdavimo 
jungtis. Per ją kompiuterio blokas sujungiamas su monitoriumi arba pa-
pildomas monitorius prijungiamas prie nešiojamo kompiuterio [8].

2.3.4.4. DvI jungtis

DVI (angl. Digital Visual Interface) – tai skaitmeninė kompiuterio 
jungtis monitoriui. Jos gali būti daug variacijų. Dažniausiai sutinkama 
DVI-D [12].

11 pav. VGA jungtis [8]. 12 pav. DVI jungtis [12].
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2.3.4.5.  IEEE 1394 sąsaja

1986 m. Apple Computer specialistai sukūrė šios sąsajos, pava-
dintos FireWire (ugninis laidas), prototipą. Tik 1995 m. IEEE (angl. The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers) patvirtino standartą, 
reglamentuojantį didelės spartos nuosekliąją sąsają skaitmeniniams išo-
riniams įrenginiams su kompiuteriu sujungti, ir pavadino ją IEEE 1394. 
Standartas apibrėžia duomenų perdavimo spartą (100, 200 ir 3200 Mb/
sek.), duomenų perdavimo protokolus ir architektūrą, taip pat jungiamąjį 
kabelį (50, 75, 100 m). ir jungtis. Išoriniai įrenginiai gali būti prijungiami 
arba atjungiami kompiuterio neišjungus [5].

Iš pradžių ši sąsaja buvo naudojama skaitmeninėms vaizdo ka-
meroms ir diskiniams kaupikliams prie kompiuterio prijungti. Dabar ja 
skaitmeninė kamera gali būti sujungta su spausdintuvu, o skaitmeninis 
palydovinių TV programų imtuvas – su skaitmeniniu vaizdo magnetofo-
nu. Greitai IEEE 1394 sąsają rasime ir automobilyje [5].

IEEE 1394 sąsaja duomenys, kaip ir tinklo plokštėse, perduodami 
paketais. Ja duomenys gali būti perduodami ne tik asinchroniniu, bet ir 
izochroniniu būdu. Asinchroninis duomenų perdavimo būdas taikomas 
tuomet, kai svarbu patikimai perduoti duomenis. Izochroninis duomenų 
perdavimas taikomas tuomet, kai būtina duomenis perduoti realiu laiku 
(pavyzdžiui, vaizdo duomenis ar garsą). Standartas reglamentuoja izoch-
roninio duomenų perdavimo protokolus įvairiems formatams (pavyz-
džiui, DV, MPEG), taip pat programinę sąsają IEEE 1394 įrenginiams 
valdyti (pavyzdžiui, kamerai paleisti, stabdyti, įrašyti) [5].

Kompiuteris su IEEE 1394 sąsają turinčiu išoriniu įrenginiu jun-
giamas per valdiklį. Dauguma šiuo metu gaminamų IEEE 1394 valdiklių 
mikroschemų leidžia naudoti standartizuotą programinę sąsają OHCI 
(angl. Open Host Controller Interface). OHCI užtikrina valdiklio sude-
rinamumą su visomis OHCI palaikančiomis operacijų sistemomis, taip 
pat Plug and Play funkciją. Šiuo metu galioja OHCI 1.1 standarto versija.
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2.3.4.6. Skaitmeninės vaizdo kameros

Vaizdo medžiagos kaupimui ir įvedimui yra pasitelkiamos vaizdo 
kameros. Anksčiau, kol dar buvo gaminamos tik analoginės kameros, šis 
įrenginys buvo gana brangus. Be to, ir pats nufilmuotos vaizdo medžiagos 
apdorojimas buvo gana sudėtingas, kadangi vaizdas buvo įrašomas į juos-
tas. Technologijų progresas šį įrenginį padarė labiau prieinamą plačiajai 
visuomenei, kai analogines vaizdo kameras pradėjo keisti skaitmeninės.
Skaitmeninės vaizdo kameros skirstomos į šiuos tipus:

▪ MiniDV;
▪ HDD;
▪ DVD;
▪ vaizdo kamera su MemoryStick kortele.

MiniDV kameros vaizdą įrašo į mažų gabaritų vaizdo kasetę. Ka-
dangi senųjų analoginių vaizdo kamerų fiksuojamas vaizdas siekdavo vos 
250 linijų, tai ši kamera smarkiai jas lenkia. MiniDV kamera fiksuoja 
vaizdą į 540 linijas. Taip pat yra įrašomas ir garsas, kuris prilyginamas 
CD kokybei. Jos praktiškos, nes jas galima jungti prie televizoriaus arba 
prie grotuvo. MiniDV kameros yra patogios, nes yra mažos ir kompak-
tiškos.

HDD tipo kameros savo išmatavimais nedaug kuo skiriasi nuo Mi-
niDV kamerų, tačiau jos vidinė talpa pralenkia daugelį savo pirmtakų.      

13 pav. MiniDV vaizdo kamera (ilius-
tracija iš autorių archyvo).

14 pav. DVD vaizdo kamera [17].
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Į kameros 100 Gb HDD diską telpa 38 valandų Full HDD2 filmuoto vaiz-
do. Tuščios laikmenos vietos yra randamos automatiškai, todėl priešingai 
nei MiniDV juostelėje, nereikia jaudintis, kad vaizdas bus užrašytas ant 
kito įrašo.

DVD vaizdo kameros naudoja DVD tipo informacijos laikmeną – 
DVD diską. Kaip žinome, jį palaiko daugelis DVD įrenginių: kompiute-
riai, DVD grotuvai ir t.t. Dar viena gera savybė yra ta, kad tokios kameros 
atkuria itin aukštos kokybės erdvinį garsą. Nors ir patraukliai skamba visi 
šie kameros privalumai, tačiau ji turi ir trūkumą – ji jautri vibracijoms, 
rankų krestelėjimui, drebėjimui.

Šiuolaikinės vaizdo kameros yra sudėtingi elektroniniai-mechani-
niai įtaisai, leidžiantys operatoriui pasirinkti iš daugybės filmavimo reži-
mų. Firmos, gaminančios vaizdo kameras, visą laiką jas tobulina, todėl 
kasmet atsiranda vis naujesnių ir tobulesnių jų modelių. Šiuo metu vyksta 
buitinių kamerų vystymosi kokybinis šuolis, kai žymiai tobulesnės ir jau 
ganėtinai pigios skaitmeninės vaizdo kameros vis sparčiau stumia iš rin-
kos analogines vaizdo kameras.

Šiuolaikinė buitinė skaitmeninė vaizdo kamera susideda iš dviejų 
pagrindinių dalių: kameros ir skaitmeninio vaizdo magnetofono.

2  FULL HDD - 1920x1080 rezoliucijos vaizdo įrašas.

15 pav. Skaitmeninės vaizdo kameros sandara [5].
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Vaizdo kamera turi keičiamo fokuso objektyvą, kuris vaizdą pro-
jektuoja į fotoelementų, dažniausiai CCD (angl. Charge Coupled Device 
– krūvius pernešančių prietaisų), matricą.  Fotoelementų matrica optinį 
signalą keičia analoginiu elektriniu signalu. Analoginis signalas, keitiklio 
pakeistas skaitmeniniu, patenka į kameros procesorių. Procesorius yra 
specializuota integrinė schema, kuri koreguoja vaizdą (pvz., stabilizuo-
ja ir didina vaizdą, generuoja įvairius vaizdo efektus) ir valdo duomenų 
srautus, perduodamus į DV (angl. Digital Video) kodeką, skystųjų kris-
talų ekraną ir vaizdo ieškiklį. DV kodekas suglaudina duomenų srautą 
penkis kartus ir įterpia garso kanalų duomenis taip, kad duomenų srautas 
atitiktų DV standartą.

Vaizdo kameroje esantis skaitmeninis magnetofonas gali įrašyti 
duomenis iš kameros DV kodeko, arba perduodamus iš išorinio įrenginio 
(pvz., kitos DV kameros arba kompiuterio). Per analoginio signalo išvestį 
skaitmeninę vaizdo kamerą galima sujungti su televizoriumi ar analoginiu 
vaizdo magnetofonu. Daugumoje naujausių skaitmeninių vaizdo kamerų 
yra analoginio signalo įvestis, per kurią į vaizdajuostę galima skaitme-
niniu formatu perrašyti analoginio formato įrašus. Skaitmeninių vaizdo 
kamerų magnetofonų konstrukcija priklauso tik nuo naudojamos vaizda-
juostės tipo (miniDV, DV, Digital 8). Duomenys į visų tipų vaizdajuostes 
įrašomi tuo pačiu skaitmeniniu DV formatu. 2000 m. antroje pusėje firma 
Hitachi pradėjo gaminti skaitmenines vaizdo kameras, kuriose vietoje 
vaizdo magnetofono yra perrašantis miniDVD kaupiklis. Kaupiklio dis-
kelyje telpa 2,6 GB duomenų (viena valanda medžiagos).

Valdantis kameros procesorius įsimena operatoriaus nustatomus 
parametrus, vaizdo kameros darbo režimus ir automatikos funkcijas 
(pvz., automatiškai fokusuoja objektyvą pagal objekto atvaizdo ryškumą 
fotoelementų matricoje).

Visos skaitmeninės vaizdo kameros turi stereofoninę garso įrašymo 
sistemą, kai kurios – naktinio matymo sistemą su infraraudonųjų spindu-
lių prožektoriumi ir distancinį valdymą infraraudonaisiais spinduliais.

Vaizdo kameros savybes charakterizuoja daug įvairių techninių pa-
rametrų ir subjektyvių kriterijų [5].
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Renkantis skaitmeninę kamerą pravartu žinoti pagrindinius jos 
techninius parametrus.

Optinis priartinimas (angl. Optical Zoom). Jis apibūdina kameros 
optikos gebėjimą filmuojant priartinti nutolusius objektus. Šis parametras 
gerokai svarbesnis už skaitmeninį priartinimą (angl. Digital Zoom), kuris 
dažnai nurodomas kameros specifikacijose tik reklaminiais tikslais [5].

Skaitmeninis priartinimas. Nors šis parametras dažnai nurodomas 
ant vaizdo kameros objektyvo, jo praktinė nauda maža, nes, priartinant 
skaitmeniniu būdu, didinami vaizdą sudarantys taškai, ir jis subyra „kva-
dratukais“. Šis parametras dažniausiai nurodomas reklamos tikslais ir 
gali būti išreikštas net triženkliais skaičiais [5].

Vaizdo stabilizatoriai sumažina kameros drebėjimo įtaką filmuo-
jamam vaizdui. Kameros drebėjimas ypač pastebimas, kai filmuojamas 
objektas optiniu būdu priartinamas. Drebėjimo neįmanoma išvengti, kai 
filmuojama einant ar važiuojant automobiliu. Dabar net pačios pigiausios 
buitinės vaizdo kameros turi vaizdo stabilizatorius. Naudojami elektroni-
niai arba optiniai vaizdo stabilizatoriai [5].

Pigesnėse vaizdo kamerose yra elektroniniai vaizdo stabilizato-
riai. Kamerose su jais įtaisyta didesnė fotoelementų matrica. Vaizdas yra 
projektuojamas į matricos vidurį, o pakraščiai lieka laisvi. Jeigu kamerai 
drebant į ją projektuojamas vaizdas neišeina už matricos ribų, proceso-
rius, iškirpdamas kadrą iš matricos, stengiasi tą drebėjimą kompensuoti. 

Objektyvas

16 pav.  Kamera su optiniu vaizdo 
stabilizatoriumi [5].

17 pav.  Kamera su elektroni-
niu vaizdo stabilizatoriumi [5].
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Elektroniniai stabilizatoriai yra pigesni ir lengvesni, tačiau tokiose vaizdo 
kamerose pastebimi nežymūs vaizdo geometrijos iškraipymai ir kartais 
kadrai su judančiu objektu gali „prilipti“, nes stabilizatorius ne visada su-
geba atskirti, ar projektuojamas vaizdas matricoje pasislinko dėl kameros 
drebėjimo, ar dėl to, kad pajudėjo filmuojamas objektas [5].

Optiniai vaizdo stabilizatoriai naudojami brangesnėse vaizdo ka-
merose. Šiuo atveju į kameros objektyvą įmontuojami papildomi judantys 
optiniai elementai, kurie stengiasi į matricą projektuojamą vaizdą išlaiky-
ti toje pačioje matricos vietoje ir taip tam tikrose ribose kompensuoja 
kameros sujudėjimą. Tokie stabilizatoriai neiškraipo filmuojamo vaizdo, 
tačiau jie gerokai brangesni, sunkesni ir vartoja daugiau energijos.

Visi stabilizatoriai kompensuoja tik nedidelės amplitudės ir tam ti-
kro dažnių diapazono kameros judesius [5].

Fotoelementų skaičius matricoje. Pilnam kadrui suformuoti PAL3 
(angl. Phase Alternating Line) sistemos kameroje pakanka maždaug 
415000 fotoelementų, nes skaitmeninį televizinį vaizdą sudaro 720x576 
taškai. NTSC (angl. National Television System Committee) sistemos ka-
meroje, kai vaizdą sudaro 720x480 taškų, reikia 345600 fotoelementų. 
Neretai vaizdo kamerų parametruose nurodomas du ir daugiau kartų di-
desnis matricos fotoelementų skaičius [5].

18 pav. Fotoelementų matrica [5].

3 Phase Alternating Line – tai analoginės televizijos spalvų kodavimo sistema, naudota
  daugelyje šalių televizijos transliavimui.

Spalvoto vaizdo, projektuojamo į matricą, 
spalvų dedamosios

Lęšiukai
Spalvų filtrai

Krūvis

Fotoelementai Puslaidininkis

Kameros su viena fotoelementų 
matrica spalvų filtrų išdėstymas
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Nufilmuoto vaizdo kokybei papildomi fotoelementai tiesioginės 
įtakos neturi. Didesnis fotoelementų skaičius rodo, kad vaizdas kameroje 
stabilizuojamas elektroniniu būdu. Jeigu nurodytas taškų skaičius dides-
nis už milijoną, tokia kamera galima daryti kokybiškesnes skaitmenines 
nuotraukas, nes paprastomis skaitmeninėmis vaizdo kameromis padarytų 
nuotraukų formatas yra tik 640x480 taškų. Kamerose su optiniu vaizdo 
stabilizatoriumi paprastai būna matricos, sudarytos iš tiek fotoelementų, 
kiek jų reikia duotos televizinės sistemos kadrui suformuoti [5].

Fotoelementų matricų (CCD) skaičius. Šis parametras parodo 
vaizdo kameros klasę. Dažniausiai mėgėjiškos vaizdo kameros turi vieną 
fotoelementų matricą. Brangesnės pusiau profesionalios ir profesionalios 
kameros turi tris fotoelementų matricas [5].

Spalvotam vaizdui perduoti kameroje su viena fotoelementų matri-
ca signalas gaunamas perjunginėjant fotoelementus su spalvų filtrais. Fo-
toelemento sukuriamas signalas yra proporcingas šviesos intensyvumui. 
Filtras praleidžia tik vienos spalvos šviesą. Naudojant pagrindinių spalvų 
filtrus: raudoną (R), žalią (G) ir mėlyną (B) formuojamas spalvoto vaizdo 
signalas. Gaunamo spalvoto vaizdo raiška yra mažesnė už raišką, kurią 
duotų matrica be spalvų filtrų [5].

Kameroje su trimis fotoelementų matricomis optinių prizmių sis-
tema dalija šviesos spektrą į tris pagrindinių spalvų dedamąsias ir vaiz-
das projektuojamas į atskiras fotoelementų matricas. Todėl vaizdo raiška 

19 pav. Fotoelementų (CCD) matricos 
mikroschema [5].

20 pav. Kameros vaizdo imtuvo 
sandara [5].

Vaizdo 
spalvų 
dedamosios
RGB

Optinių prizmių
sistema spalvų 
dedamosioms
atskirti

G matrica

B matrica

R matrica
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tokioje kameroje atitinka vaizdo uždengiamą fotoelementų skaičių ir yra 
geresnė negu kamerose su viena matrica. Tačiau vaizdo kameros su tri-
mis fotoelementų matricomis yra dviem ir daugiau kartų brangesnės. Trys 
matricos naudojamos profesionaliose vaizdo kamerose [5].

Progresyvinė skleistinė. Su kai kuriomis naujomis DV kameromis 
galima filmuoti naudojant taip vadinamą progresyvinę skleistinę, kai fil-
muojama be puskadrių, t.y. skleidžiant vaizdą kas eilutę, o ne kas antrą 
eilutę, kaip įprasta televizijoje. Toks režimas naudojamas, norint medžia-
gą išsaugoti CD-R diskeliuose ar iš atskirų kadrų daryti nuotraukas [5].

Kameros jautrumas (filmuojamo objekto minimalus apšvietimas). 
Minimalus apšvietimas nurodomas visoms vaizdo kameroms. Jis būna 
nuo 1 iki 15 lux. Režimas „night shot“ (0 lux) leidžia filmuoti visiškoje 
tamsoje, pasišviečiant kameros infraraudonųjų spindulių prožektoriumi. 
Filmuojant tamsoje gaunamas nespalvotas žalsvą atspalvį turintis vaiz-
das. Kadangi įvairios firmos skirtingai įvertina signalo/triukšmo santy-
kį esant minimaliam apšvietimui, kameros dokumentacijoje nurodytas 
mažesnis minimalus apšvietimas nereiškia, kad ši kamera, esant prastam 
apšvietimui, filmuos geriau. Tik palyginus prie to paties minimalaus ap-
švietimo keliomis kameromis nufilmuotą medžiagą galima nuspręsti, kuri 
jų labiau tinkama filmuoti prasto apšvietimo sąlygomis [5].

Garso įrašymo sistema. Visos skaitmeninės vaizdo kameros įrašo 
stereofoninį garsą (du 48 kHz, 16 bitų garso kanalus, kai kurios keturis 
32 kHz, 12 bitų garso kanalus). Skaitmenine sąsaja garsas perduodamas 
kartu su vaizdu. Įvairiomis kameromis įrašomo garso kokybė priklauso 
tik nuo naudojamų mikrofonų ir papildomų funkcijų (pvz., vėjo įtakos 
slopinimas arba mikrofonas su valdoma kryptine diagrama) [5].

Atminties kortelės. Kai kurios vaizdo kameros turi specialias at-
minties korteles (pvz., Sony Memory Stick) statiniams vaizdams (nuo-
traukoms) įrašyti. Į jas įrašyti statiniai vaizdai tinka fotografinės kokybės 
nuotraukoms išspausdinti tik tada, kai kameros matricą sudaro milijonas 
ar daugiau fotoelementų. Daugelis buitinių vaizdo kamerų į atminties 
kortelę įrašo vaizdus sudarytus iš 640x480 taškų [5].



MULTIMEDIJOS  TECHNOLOGIJOS71

Rankinis fokusavimas. Naudingas dalykas, kurį turi ne visos kame-
ros. Automatika kartais nuvilia, kai reikia sufokusuoti vaizdą į konkretų 
objektą. IEEE 1394 prievadas (dar vadinamas iLink, FireWire). Beveik 
visos kameros turi šį prievadą, tačiau skiriasi jo galimybės (tik kai kurios 
kameros turi „in“ galimybę). Šis prievadas būtinas, jei norima kamerą 
jungti prie kompiuterio (tam reikalinga IEEE 1394 (FireWire) plokštė 
kompiuteriui). To gali reikėti dėl dviejų pagrindinių priežasčių: filmuo-
tiems vaizdams sumontuoti į vientisą filmą arba įrašinėti filmus į CD ar 
DVD [7].

Kameros dydis ir svoris. Labai mažos vaizdo kameros yra pato-
gios nešioti kišenėje (sveria iki 400 g), turi gerus nurodytus techninius 
parametrus, tačiau kartais slepia didelius trūkumus, kurie išryškėja tik 
peržiūrėjus nufilmuotą medžiagą. Pavyzdžiui, kai kurie net labai rimtų 
firmų ypač mažų kamerų modeliai įrašydami garsą į jį įmaišo ir kameros 
mechanikos keliamus triukšmus. Ranka blogai jaučia labai mažą ir len-
gvą vaizdo kamerą, todėl labiau dreba ir tuos judesius ne visada pajėgia 
kompensuoti net vaizdo stabilizatorius. Be to, ypač mažos vaizdo kame-
ros valdymo mygtukai bei svirtelės būna tokie maži, kad net moteriškai 
rankai sunku juos užčiuopti ir nuspausti [5].

2.3.4.7. Dv montažo plokštės

IEEE-1394 OHCI valdiklis su vaizdo redagavimo programa at-
lieka montažo plokštės funkcijas. Specializuotos montažo plokštės žy-
miai paspartina filmo kūrimą. Dauguma jų gali realiu laiku sujungti du 
duomenų srautus, uždėti titrus, patogiau valdyti DV įrenginius. Kartu su 
jomis pateikiama profesionali programinė įranga. Pusiau profesionalios 
montažo plokštės Matrox RT2000, RT2500, Pinnacle DV500, Canopus 
DV Storm naudoja standartinę IEEE-1394 sąsają, o dauguma jų net tą 
patį Texas Instruments mikroschemų rinkinį. Jos skirtos tik DV kamerai 
ar vaizdo magnetofonui prijungti. Jokių skenerių, spausdintuvų ar CD-
ROM įrenginių prijungti negalima [5].
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2.3.4.8. Naujosios technologijos

Įdomu pasižvalgyti po vaizdo įrenginių technologijų naujoves. 
Viena iš šių yra trilijono kadrų per sekundę greičio kamera. Masačiusetso 
technologijų institute sukurta kamera užfiksuoja šviesos bangas. Naudo-
jant itin pažangias lazerių technologijas kamera užfiksuoja šviesos judė-
jimą per 1,71 pikosekundę. Kamera padaro tik 480 kadrų ir užfiksuoja 
judančią šviesos bangą [4].

 Kita įdomi naujovė – tai akimi valdoma fotokamera. Inžinierė 
Mimi zou sukūrė novatorišką kamerą IRIS, kuri valdoma tiesiog akimi. 
Kamera fiksuoja akies vyzdžio judėjimą ir nufotografuoja tą vaizdą, kurį 
mato žmogus. Kol kas sukonstruotas veikiantis kameros prototipas, apie 
komercinę versiją dar nekalbama [4].

Buvo sukurta daug žadanti milijardo pikselių Duke kamera. Priva-
taus JAV įkurto Duke universiteto tyrėjai pagamino fotokameros prototi-
pą, fiksuojantį dešimtis kartų raiškesnes nei įprasta nuotraukas.

Įrenginys, pavadintas Aware-2, gali užfiksuoti milijardo megapik-
selių nuotraukas, kuriose detales priartinti ar nutolinti galima naudojant 
specialią programą. Kol kas tai nėra komercinis įrenginys, nes sistema 
sveria apie 60 kg, o atlikti vieną nuotrauką užtrunka 18 sekundžių [10].

Novatoriška kamera, fiksuojanti vaizdą už sienos, atveria daug ga-
limybių miesto stebėjimo kamerų srityje. Kamera paleidžia lazerio šviesą 
ir, specialia programine įranga apdorojus gautą informaciją, sukuriamas 
nuotraukos vaizdas. Iššauti lazerį, apskaičiuoti fotonų atstumą ir taip gau-
ti nuotrauką užtrunka 2 minutes [11].

2.3.5. Pozicionavimo informacijos įrenginiai

Tai tokie informacijos įvedimo įrenginiai kaip pelė, vairasvirtė, 
planšetės, liečiamieji paviršiai (angl. Track pads), liečiamieji ekranai. 
Pozicionavimo informacija (pvz., pelės ratuko pasisukimai, planšečių 
koordinačių informacija, plunksnos prisilietimai) yra analoginė. Ši in-
formacija yra skaitmenizuojama ir paverčiama diskrečiais duomenimis. 
Įrenginio pozicionavimo informacija greitai kinta, todėl ji turi būti spar-
čiai apdorojama.
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Ateityje šie įrenginiai tobulės, ir gali būti, kad jie sugebės sekti 
akių žvilgsnį, t.y. kompiuteris galės būti valdomas tik akimis. Tai atvertų 
galimybę naudotis kompiuteriu ir tokiems žmonėms, kurie anksčiau dėl 
fizinės negalės negalėjo to padaryti. 

Technologijų progresas gali paliesti ir tradicinį informacijos įve-
dimo įrenginį – pelę. Šis ranka valdomas įrenginys gali būti kombinuo-
jamas su kitais įrenginiais, tokiais kaip ekranas. Ši kombinacija tapo jau 
plačiai naudojamu liečiamuoju ekranu, be kurio tikriausiai nebūtų sukur-
tas garsusis iPad.

2.3.6. virtuali realybė

 Virtualios realybės (VR) tikslas yra pateikti vartotojui kompiuteriu 
kontroliuojamą aplinką, kuri yra taip arti fizinės realybės, kiek tik įma-
noma. Virtualios realybės pradžia laikoma XX a. antroji pusė, kai buvo 
sukurti stereo akiniai, nors pirmieji stereoskopiniai paveiksliukai padaryti 
dar XIX a. pirmoje pusėje.

VR sistema yra sudaryta iš sudėtingų įvesties ir išvesties įrenginių. 
Tokiu būdu, žmogui yra sudaromos sąlygos reaguoti į dirbtinę aplinką 
taip kaip realybėje. Šią kompiuterinę sistemą yra stengiamasi pritaikyti 
žmogui, kad jam nereikėtų taikytis prie jos.

VR apibrėžimas skamba panašiai kaip interaktyvios multimedijos: 
daugiau išvesties iš kompiuterio vartotojui, tačiau mažiau įvesties iš var-
totojo į kompiuterį.

Virtuali realybė dažniausiai yra naudojama pramogoms ir medici-
noje (pvz., padeda fizinių sutrikimų turintiems pacientams pagerinti pu-
siausvyrą ir kai kuriems netgi padeda iš naujo išmokti vaikščioti) [15].

Dažniausiai virtualiai realybei sukurti yra naudojami įvairūs įves-
ties ir išvesties įrenginiai:

▪ virtualios realybės akiniai;
▪ virtualūs žiūronai;
▪ VR-šalmas (angl. Head-Mounted-Display, HMD);
▪ 3D skydeliai;
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▪ 3D garsas;
▪ VR-pirštinės;
▪ riešo davikliai;
▪ virtualios realybės kostiumai;
▪ manipuliatoriai skirti virtualiai realybei.

Technologijos greitai vystosi. Pati virtuali realybė naudojama 
daugelyje gyvenimo sričių. Robotai, kuriuos valdo žmogus iš virtualios 
realybės, atlieka įvairius, kartais ir pavojingus darbus. Žaidimams kurti 
plačiai naudojama technologija „Motion Capture“, leidžianti nuskaity-
ti žmogaus judesius ir juos priskirti trimačiam modeliui. Pavyzdžiui, šis 
metodas naudojamas žaidime „Dungeon Keeper 2“ – čia galima matyti 
slenkantį vagį ar šokančius skeletus. Ta pati technologija naudojama su-
teikti gyvybę pieštiems personažams Holivudo filmuose [15].
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SavIkONTrOLėS kLaUSIMaI

1. Kodėl prieš projektuojant, kuriant ir vykdant multimedijos produktą 
reikia atsižvelgti į techninės įrangos reikalavimus?

2. Kodėl kaupiant realius, judančius ir statinius vaizdus reikia išmanyti 
filmavimo ir fotografavimo technikos naudojimo ypatybes ir kompozici-
jos dėsnius?

3. Į kokias fazes galima išskirstyti multimedijos produkto kūrimo proce-
są? Aptarkite kiekvieną fazę.

Testas

1. Multimedijos programinė įranga yra skirstoma į:
a) operacines sistemas, autorines priemones, įvedimo ir išvedimo 
techninę įrangą;
b) operacines sistemas, duomenų apdorojimo programinę įrangą, 
palaikymo programinę įrangą;
c) kompiuterines sistemas, kūrimo programinę įrangą, perteikimo/
pateikimo programinę įrangą;
d) operacines sistemas, kūrimo programinę įrangą, perteikimo/pa-
teikimo programinę įrangą.

2. Multimedijos produkto kūrimo procesą galima išskirstyti į tokias fazes:
a) bandomosios gamybos ir produkcijos platinimo fazes;
b) išankstinės gamybos, gamybos, pogamybinės produkcijos fazes;
c) produkcijos planavimo, testavimo ir platinimo fazes;
d) kūrimo, programavimo, palaikymo fazes.

3. Kokie protokolai yra naudojami vaizdo įrašų perdavimui internete?
a) HTTP ir IP;
b) RTSP ir IP6;
c) HTTP ir RTSP;
d) FTP ir IP.
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4. Kokiu garso dažniu yra perduodamas stereo garsas MPEG-1 standarto 
formatu?

a) 32 kbit/s;
b) 448 kbit/s;
c) 128 kbit/s;
d) 44,1 kbit/s.

5. Kokį metodą naudoja nuskaitytą tekstą atpažįstančios ir apdorojančios 
programos?

a) OCR;
b) Adobe FineReader;
c) DCD.

6. Virtualios realybės apibrėžimas skamba panašiai kaip:
a) interneto;
b) virtualiųjų pasaulių;
c) interaktyvios multimedijos;
d) kompiuterinių žaidimų.

Sąvokų testas

1.  ........................................ – tai taikomojo pobūdžio programinė įranga, 
skirta parsisiųsti ir atvaizduoti hipertekstinius dokumentus.

2. ........................................ yra programa, kuri turi perprogramuotus ele-
mentus, skirtus kurti interaktyvios multimedijos programinei įrangai.

3. ........................................ – tai jautrio, esant tam tikram dažniui, pri-
klausomybė (polinėje koordinačių sistemoje) nuo kampo tarp mikrofono 
akustinės (darbo) ašies ir pasiekiančio mikrofoną garso krypties.

4. ........................................ vadinami pasyvūs elektroakustiniai keiti-
kliai, skirti garso skleidimui į aplinką.
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3. kOMPIUTErINė GraFIka.                               
GraFINėS INFOrMaCIJOS aPDOrOJIMO būDaI

3.1. kompiuterinės grafikos įvadas

Kompiuteris, kaip jau yra nuo seno žinoma, atlieka įvairiausius 
skaičiavimo procesus ir apdoroja informaciją. A. Lenkevičius (2011) 
išskiria tris pagrindines su vaizdais susijusios informacijos apdorojimo 
kryptis:

1. Kompiuterinė grafika (vaizdų sintezė) (angl. Computer graphics).
2. Vaizdų apdorojimas (angl. Image processing).
3. Vaizdų analizė (atpažinimas), kompiuterinė rega (angl. Computer 
vision).

Kompiuterinės grafikos uždavinys – vizualizavimas, t. y. skaitme-
ninių vaizdų kūrimas. Vizualizacija vykdoma pagal vaizduojamo objekto 
matematinio modelio aprašą [2].

Vaizdų apdorojimas – tai vaizdų pertvarkymas kitiems vaizdams 
gauti, triukšmų filtravimas, vaizdo kokybės gerinimas, naudingos infor-
macijos stiprinimas, nenaudingos slopinimas.

Vaizdų analizė, kompiuterinė rega – tai informacijos apie vaizdą 
gavimas, pavyzdžiui, atpažinimas, klasifikacija, galimybė iš dvimatės tri-
mačio vaizdo projekcijos atstatyti trimatę informaciją [2].

3.2. kompiuterinės grafikos taikymo sritys

Kompiuterinė grafika mūsų darbo aplinkoje vaidina didelį vaidme-
nį. Įvairios grafinės sąsajos yra grindžiamos grafikos priemonėmis bei 
elementais. A. Lenkevičius (2011) išskiria šias kryptis, kur pasiekimai 
kompiuterinės grafikos ir geometrijos srityse turi principinį vaidmenį:

▪ automatizuotojo projektavimo sistemos;
▪ organizacijų ir verslo procesų valdymo sistemos;
▪ kompiuterinė dailė ir grafika, skirta spaudiniams ir internetiniams 
leidiniams;
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▪ statinių ir animuotų vaizdų kūrimas internetui;
▪ kompiuterinės leidybos ir poligrafijos sistemos;
▪ drabužių modeliavimas ir gamyba;
▪ architektūrinis projektavimas ir statyba;
▪ virtualiosios realybės sistemos;
▪ kompiuteriniai žaidimai;
▪ geografinės informacinės sistemos;
▪ elektroninė prekyba ir kt.

Pagal vizualizavimo ir grafinių duomenų aprašymo būdą skiriamos 
vektorinės ir rastrinės kompiuterinės grafikos rūšys.

Vektorinė grafika – tai atskirų objektų vaizdavimas atkarpomis nu-
rodant jų kryptį ir ilgį (vektoriais). Taip dažniausiai vaizduojamos geo-
metrinės figūros, pavyzdžiui, linijos, daugiakampiai, ovalai [7].

Vektorinės grafikos privalumas, palyginus su taškine grafika, yra 
tas, kad vektorinės grafikos objektai nepriklauso nuo skiriamosios gebos, 
todėl jų kokybė nepriklauso nuo mastelio (galima drąsiai didinti arba ki-
taip transformuoti). Tačiau vektorine grafika sunku atvaizduoti smulkias 
vaizdo detales [7].

Vektorinės grafikos pranašumai:
▪ maža duomenų apimtis;
▪ maža skaičiavimų apimtis;
▪ nesudėtinga keisti mastelį;
▪ didelis piešimo tikslumas;
▪ paprasta transformuoti į rastrinę grafiką;
▪ nesudėtinga redaguoti vaizdus;
▪ geresnė spausdinimo kokybė.

Vektorinės grafikos trūkumai:
▪ sudėtinga kurti menines iliustracijas;
▪ ribotos efektyvaus taikymo sritys – galimi tik apipavidalinimo, 
braižymo ir projektiniai konstrukciniai darbai;
▪ neįmanoma automatizuoti grafinės informacijos įvedimo;
▪ negalima naudoti specialiųjų efektų (filtrų) [2].
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Rastrinės grafikos grafiniai duomenys pateikiami abstrakčios dis-
krečiosios erdvės, vadinamos rastru, elementų aibe. Labiausiai paplitęs 
variantas – dvimatis rastras, nurodomas reguliariuoju ortogonaliuoju tink-
leliu (stačiakampės matricos), sudarytu iš vienodų elementų (21 pav.).

21 pav. Rastro tinklelių tipai [2].

Dvimatė rastrinė grafika – viena populiariausių kompiuterinės gra-
fikos rūšių. Klasikiniu požiūriu, rastrinėje grafikoje nėra objekto sąvo- 
kos – ovalas, linija, trikampis ir pan. yra tik tarpusavyje nepriklausomi 
taškai – pikseliai (ekrane) arba taškai (spaudinyje).

Rastrinės grafikos pranašumai:
▪ paprasta įvesti grafinę informaciją;
▪ failų formatai standartiniai – nelabai svarbu, kuriuo grafiniu redak-
toriumi dirbama;
▪ patogu apdoroti fotografinius vaizdus;
▪ daug grafinės informacijos įvesties priemonių: skeneriai, vaizdo 
kameros, skaitmeninės fotokameros, grafinės planšetės;
▪ vaizdai sparčiai išvedami į ekraną, spausdintuvą, ar kitą paskirties 
įrenginį;
▪ galima saugoti pustonius ir įvairiaspalvius vaizdus.

a) ortogonalusis           b) reguliarusis           c) bendrasis tiesių          d) sruktūrinis, arba
                                                                                                                          kreivių

e) nestruktūrinis   f) nestruktūrinių
       trikampių

 g) taisyklingų
      šešiakampių

 h) trikampių
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Rastrinės grafikos trūkumai:
▪ didelė ir nuo vaizdo duomenų kiekio nepriklausanti failo apimtis;
▪ didelė skaičiavimų apimtis;
▪ mastelio keitimo sunkumai (laiptų efektas);
▪ sunku dirbti su tekstu, spręsti identifikavimo ir atpažinimo užda-
vinius;
▪ reikia turėti žinių apie vaizdo skiriamąją gebą, spalvinį gylį, spal-
vų modelį;
▪ bet kokios vaizdo transformacijos iškraipo vaizdą [2].

1 lentelė. Programinės įrangos, naudojamos vaizdams kurti, redaguoti ir publi-
kuoti, klasifikacija ir pavyzdžiai.

Kompiuterinės grafikos programinė įranga

Rastrinės grafikos redaktoriai Adobe Photoshop
Corel PhotoPaint

Vektorinės grafikos redaktoriai
Adobe Illustrator
Corel Draw
Adobe Freehand

Stalinės leidybos sistemos 
(descktop Publisher)

Adobe PageMaker
QuarkXPress

Mišrios sistemos ir piešimo 
imitatoriai

Corel Xara
Fractal design Painter

Vektorizatoriai Adobe Streamline

3D grafikos, animacijos priemonės 
ir APS

3D Studio Max
Ray Dream Studio
AutoCAD

Grafikos bibliotekos ir standartai OpenGL
DirectX

Grafikos plėtiniai ir įkeltinės 
redagavimo priemonės

Microsoft Graph
MS Office grafinis redaktorius

Tinklalapio dizaino priemonės MS FrontPage
GIFConstructionSet
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3.3. rastrinių vaizdų parametrai

Jau buvo minėta, kad rastrinis vaizdas kompiuterio atmintinėje 
vaizduojamas atskirų pikselių matrica. Todėl aktualu žinoti, kiek tokių 
pikselių turi būti, kiek bitų skiriama vienam pikseliui, t.y. kokie pagrindi-
niai rastrinio vaizdo parametrai.

Rastrinių vaizdų parametrai:
▪ skiriamoji geba (angl. Resolution);
▪ spalvinis gylis (angl. Color depth);
▪ spalvų gama (angl. Color range);
▪ dydis (nurodomas taškais, ilgio vienetais ir skiriamąja geba) 
(angl. Size);
▪ taško (pikselio) forma.

Skiriamoji geba – tai vaizdo detalizavimo lygis, taškų (pikselių), 
skiriamų ilgio vienetui, skaičius. Todėl tikslinga kalbėti apie vaizdo ski-
riamąją gebą tik įvesties ar išvesties įrenginio atžvilgiu. yra trys svarbūs 
skiriamosios gebos aspektai [2]:

▪ originalo skiriamoji geba;
▪ ekrano skiriamoji geba;
▪ spaudinio skiriamoji geba.

Originalo skiriamoji geba naudojama įvedant vaizdus į kompiu-
terio atmintinę. Ji išreiškiama skaičiumi taškų, tenkančių ilgio vienetui, 
paprastai coliui (angl. Dots per inch – dpi). Originalo skiriamoji geba 
nustatoma pagal vaizdo kokybei ir failo dydžiui keliamus reikalavimus. 
Bendruoju atveju galioja tokia taisyklė: kuo didesni kokybės reikalavi-
mai, tuo didesnė turi būti originalo skiriamoji geba [2].

Ekrano skiriamoji geba. Ekrane rodomo vaizdo elementarus rastro 
taškas dar vadinamas pikseliu. Be termino dpi, ekrano skiriamajai gebai 
nusakyti vartojamas terminas ppi (angl. Pixel per inch). Pikselio dydis 
kinta priklausomai nuo parinktos (iš standartinių reikšmių rinkinio) ekra-
no skiriamosios gebos, originalo dydžio ir vaizdavimo mastelio [2].

Spaudinio skiriamoji geba ir liniatūros sąvoka. Rastrinio vaizdo 
taško dydis spaudinyje priklauso nuo originalo atvaizdavimo rastrine gra-
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fika metodo ir parametrų. Šiuo atveju originalas netiesiogiai dengiamas 
linijų tinkleliu, kurio ląstelės sudaro rastro elementą. Rastro tinklelio tan-
kis matuojamas linijų skaičiumi, tenkančiu vienam ilgio vienetui, papras-
tai – coliui (angl. Lines per inch – lpi), ir vadinama liniatūra [2].

Spalvinis gylis – tai bitų, skirtų vieno taško spalvinėms reikšmėms 
nusakyti, skaičius.

Vaizdai gali būti klasifikuojami taip:
Dvispalviai (binariniai) – grafinio vaizdo vieno taško spalvų reikš-

mėms nusakyti skiriamas 1 bitas. Iš dvispalvių dažniausiai naudojami 
juodai balti vaizdai.

Pustoniai – pilkos ar kitos spalvos gradacijos, pavyzdžiui, 256 gra-
dacijos (vienam taškui – vienas baitas).

Spalviniai – vienam taškui – du ir daugiau baitų. Vieno taško 16 
bitų spalvinis gylis (65 536 spalvos) vadinamas High Color (16 bitų spal-
va) 24 bitų (16,7 mln. spalvų) – True Color (tikroji spalva). Kompiute-
rinėse grafinėse sistemose naudojamas ir didesnis vieno taško spalvinis 
gylis – 32, 48 ir daugiau bitų.

Spalvų gama – tai spalvų, kurios gali būti naudojamos vaizdui su-
kurti, spektras (diapazonas, aibė).

Dydis. Rastro dydis paprastai nusakomas taškų skaičiumi vertika-
lia ir horizontalia kryptimis, pavyzdžiui, 2000 x 1500 (atitinka stačiakam-
pės matricos 2000 stulpelių ir 1500 eilučių).

Taško forma. Taško forma priklauso nuo grafinio išvesties įrengi-
nio ypatybių. Pavyzdžiui, taškai gali būti stačiakampiai arba kvadratai, 
kurių dydis lygus rastro žingsniui (skystųjų kristalų vaizduokliuose); taš-
kai gali būti apvalūs ir jų dydis gali nesutapti su rastro žingsniu (spaus-
dintuvuose) [2].

3.4. Spalvų modeliai

Spalvų modeliai – tai priemonės (matematiniai modeliai), skirtos 
tiksliai, konceptualiai ir kokybiškai aprašyti spalvą standartinėmis ma-
tematinėmis išraiškomis ir vienodai tą pačią spalvą atgaminti vaizduo-
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kliuose, spausdintuvuose, skaitytuvuose. Profesionalios grafinės progra-
mos leidžia dirbti su keliais spalvų modeliais, kurių dauguma sukurta 
specialiems tikslams arba ypatingoms spalvų rūšims: CMy, CMyK, 
CMyK256, RGB, HSB, HLS, Lab, yIQ, yUV, Grayscale (pilkumo 
tonai) ir Registration color (registravimo spalvos). Kai kurie modeliai 
naudojami retai, jų spalvų diapazonai sutampa. Privalomi reikalavimai 
spalvų modeliams:

▪ Spalvų atgaminimas standartiniu būdu, nepriklausomai nuo kon-
krečių įrenginių galimybių.
▪ Tikslus atgaminamų spalvų spektro nurodymas, nes spalvų aibė 
baigtinė.
▪ Spalvų suvokimo būdo – spinduliavimo ar atspindžio – numaty-
mas.

Spalvų modeliai pagal ypatybes ir taikymo sritis gali būti:
▪ priklausomieji;
▪ nepriklausomieji;
▪ intuityvieji [2].

Priklausomieji modeliai priklauso nuo konkrečios aparatinės įran-
gos galimybių. Naudojami grafinės informacijos įvesties ir išvesties tech-
niniuose įrenginiuose. Nepriklausomieji modeliai nepriklauso nuo kon-
krečių įrenginių galimybių. Spalvos aprašomos abstrakčiais terminais. 
Naudojami teoriniuose tyrimuose ir spalvų valdymo sistemose. Intuity-
vieji modeliai grindžiami žmogaus subjektyviu spalvos suvokimu [2].
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2 lentelė. Spalvų modelių sąrašas [2].

Modelis
Pagrindinės 
modelio spalvos 
arba spalvos 
parametrai

Taikymo sritis Ypatybė

CMy Žydra, purpurinė, 
geltona Spalvotoji spauda Priklausomasis

CMyK Žydra, purpurinė, 
geltona, juoda Spalvotoji spauda Priklausomasis

RGB Raudona, žalia, 
mėlyna

Monitoriai, 
tinklalapių grafika 
ir skaidrės

Priklausomasis

HSB Atspalvis, grynis, 
skaistis

tinklalapių grafika 
ir skaidrės Intuityvusis

HLS Atspalvis, šviesis, 
grynis

tinklalapių grafika 
ir skaidrės Intuityvusis

Lab

Šviesis, 
L – (Lightness), 
a – žalia-raudona 
koordinatė, 
b – mėlyna-geltona 
koordinatė

Spalvotoji spauda Nepriklausomasis

yIQ Spalvos šviesis, 
atspalvis, grynis

Amerikos 
spalvotoji televizija Priklausomasis

yUV Spalvos šviesis, 
atspalvis, grynis

Europos spalvotoji 
televizija Priklausomasis

Grayscale 256 pilkumo tonai Juodai balta spauda Priklausomasis

CIE B1 700, B2 546.1, 
B3 435.8 nm Teoriniai Nepriklausomasis
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Kompiuterinės grafikos sistemose paplito keli spalvų modeliai, ku-
rie turi apibrėžtas santykines maišomų spalvų proporcijas. Toliau aptaria-
mos kelios iš jų.

RGB spalvų modelis. Modelio pagrindinės spalvos – raudona, žalia 
ir mėlyna – atidėtos ant vienetinio kubo briaunų. Šio kubo taškas (0, 0, 
0) atitinka juodą spalvą, o taškas (1, 1, 1) – baltą. Įstrižainė tarp šių taškų 
vaizduoja visus pilkumo tonus. Visas kitas spalvas atitinka taškai kubo vi-
duje. RGB modelis vadinamas adityviuoju (angl. Additive), nes papildo-
mos spalvos gaunamos maišant sudėjus tris pagrindines spalvas. Šis mo-
delis naudojamas vaizduokliuose ir skaitytuvuose. Pagrindiniai RGB mo-
delio trūkumai – aparatinė priklausomybė ir spalvų spektro ribotumas [2].

22 pav. RGB modelio spalvų erdvė ir jos atvaizdavimas vienetiniu kubu [2].

CMY ir CMYK spalvų modeliai. CMy modelio pagrindinės spal-
vos yra žydra, purpurinė ir geltona (angl. Cyan, Magenta, Yellow). Šiame 
modelyje, priešingai nei RGB, balta spalva vaizduojama tašku (0, 0, 0), 
o juoda – tašku (1, 1, 1). CMy modelis naudojamas spausdinimo ir brai-
žymo įrenginiuose pigmentų spalvoms parinkti ir įvairiems atspalviams 
gauti. Trys pagrindinės spalvos įvairiai kombinuojant purškiamos vienos 
ant kitų ir prieš išdžiūvant joms leidžiama susimaišyti. Tačiau juodai spal-
vai gauti papildomai dedama juodų dažų, nes pagal CMy modelio api-
brėžtą juodą spalvą gaunama tik tamsiai pilka. Taigi, vaizdams spausdinti 
taikomas CMyK (angl. Cyan, Magenta, Yellow, blanK) modelis. Spal-
voms iš CMy į CMyK modelį konvertuoti kai kada naudojamos šios 
išraiškos:
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K = min (C, M, y);
C = C – K;
M = M – K;
y = y – K. [2]
CMy modeliai vadinami subtraktyviaisiais, nes gaunami atimant 

spalvas iš baltos spalvos. Todėl konvertuoti spalvas tarp RGB ir CMy 
modelių galima pagal šias išraiškas:

CMyK modelio trūkumai – didesnė aparatinė priklausomybė, 
siauresnis spalvų spektras (nes dažų charakteristikos blogesnės už liumi-
noforų), spalvų atgaminimas priklauso nuo spausdinimo popieriaus tipo 
ir spausdinimo būdo, neatitinka RGB spalvų spektro (ekrano spalvos ski-
riasi nuo atspausto popieriuje) [2].

23 pav. CMY modelio spalvų erdvės atvaizdavimas vienetiniu kubu (iliustracija 
iš autorių archyvo).

HSV ir HLS spalvų modeliai. Aptartieji spalvų modeliai skirti dirbti 
su spalvas perduodančia aparatūra ir tam tikrais atvejais yra nepatogūs. 
Todėl HSV ir HLS modeliai grindžiami intuityviu atspalvio, sodrumo ir 
ryškumo suvokimu [2].
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HSV (angl. Hue – Saturation – Value) modelio, kartais vadinamo 
HSB (angl. Hue – Saturation – Brightness) modeliu, erdvėje naudojama 
cilindrinė koordinačių sistema, o leistinų spalvų spektras atitinka šešia-
briaunį kūgį (24 pav.).

Kūgio pagrindas vaizduoja ryškias spalvas ir atitinka V = 1. Tačiau 
pagrindo spalvos V = 1 neturi vienodo suvokiamo intensyvumo. Atspalvis 
(H) matuojamas kampu apie vertikaliąją OV ašį. Raudoną spalvą atitinka 
0o kampas, žalią – 120o kampas ir t.t. Spalvos, viena kitą papildančios iki 
baltos spalvos, yra viena priešais kitą, t.y. jų atspalviai skiriasi 180o. Vir-
šūnė S kinta nuo 0 ašyje OV iki 1 kūgio briaunose [1].

Kūgis yra vienetinio aukščio (V=1), o jo pagrindas yra koordinačių 
sistemos pradžioje. Kūgio pagrindo dydžiai H ir S informacinės reikšmės 
neturi. Baltą spalvą atitinka pora S = 1, V =1. Ašis OV (S = 0) atitinka 
achromatines spalvas (pilkumo tonus) [1].

Tarkime, kurią nors spalvą maišant su balta spalva galima mažin-
ti sodrumą (S), o maišant su juoda – ryškumą (V). Šešiabriaunio kūgio 
pagrindą atitinka RGB kubo projekcija išilgai jo pagrindinės įstrižainės.

 

24 pav. HSV modelio spalvų erdvės atvaizdavimas [1].

Dar vienu intuityviu atspalvio, sodrumo ir ryškumo suvokimu pa-
grįsto modelio pavyzdys yra HLS (angl. Hue- Lightness-Saturation) spal-
vų modelis (25 pav.). Jame visų spalvų spektras vaizduojamas dviem vie-
nas ant kito (pagrindas ant pagrindo) pastatytais šešiabriauniais kūgiais.
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HLS modelio pranašumai: aparatinė nepriklausomybė, papras-
tesnis ir intuityviai suprantamas spalvos suvokimas. Trūkumai: spalvų 
spektro ribotumas ir abstraktus pobūdis – atspalvis ir sodrumas nurodomi 
netiesiogiai per raudoną, žalią ir mėlyną spalvas [2].

YUV ir YIQ spalvų modeliai turi aparatinę nepriklausomybę. Jie 
naudojami televizijoje, nes leidžia sumažinti perdavimo dažnių juostą at-
sižvelgiant į regos psichofiziologines ypatybes trumpųjų bangų srityje. 
Tai RGB modelio, pritaikyto televizijos reikmėms, modifikacija. yUV ir 
yIQ modeliuose televizinis signalas koduojamas trimis koordinatėmis: 
y – ryškumo signalas, kuris vienodas visuose modeliuose, ir du taško 
atspalvį ir sodrumą nusakantys signalai – U ir V arba I ir Q. Europos 
televizija naudoja yUV modelį ir du signalų kodavimo būdus – PAL ir 
SECAM sistemas [2].

25 pav. HLS modelio spalvų erdvės atvaizdavimas 
(iliustracija iš autorių archyvo).

Lab spalvų modelis yra nuo įrenginio nepriklausantis. Lab modelis 
turi tris kanalus: L – šviesumas (angl. Lightness), a – žalia – raudona ir 
b – mėlyna – geltona. Naudojant Lab modelį galima koreguoti ryškumą 
ir kontrastą nekeičiant pačių spalvų. Tačiau redaguoti pačias spalvas šiuo 
modelių pakankamai sudėtinga.
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3.5. Spalvų paletės

Spalvų paletės – tai matematinės lentelės, kurios apibrėžia ekrane 
atvaizduojamo pikselio spalvą. Dažniausiai naudojamos paletės yra 1, 4, 
8, 16 ir 24 bitų spalvų gylio (3 lentelė).

3 lentelė. Spalvų gylio lentelė.

Spalvų gylis Spalvų skaičius

1 bitas Juoda ir balta ( arba kitos bet kurios spalvos)

4 bitai 16 spalvų

8 bitai
256 spalvos (pakanka spalvotiems 
paveikslėliams)

16 bitų
65 536 spalvų (tinka labai geros kokybės 
spalvotiems paveikslėliams)

24 bitų
16 777 216 spalvų (foto realistiniai vaizdai 
naudoja šį spalvų kiekį)

Kai spalvotieji monitoriai buvo sukurti ir kompiuteriams, spal-
vų valdymo apskaičiavimo užduotis labai apsunkino techninės įrangos 
ir atminties darbą. 256 spalvos, 8 bitų paveikslėliai, naudojantys spalvų 
paieškos lentelę arba paletę, buvo geriausia, ką kompiuteriai galėjo pa-
teikti. 256 spalvų sistema, įprastai naudojama fotografiniuose paveikslė-
liuose, dažniausiai buvo pasirenkama Apple ir Microsoft firmų inžinierių. 
Žinoma, šių gamintojų naudojamos spalvų paletės buvo skirtingos. Inter-
netinių tinklalapių programinės įrangos kūrėjai apsistojo ties 216 interne-
tui saugių spalvų, kurios yra patikimai atvaizduojamos Mac ir Windows 
operacinių sistemų naršyklėse [5].



MULTIMEDIJOS  TECHNOLOGIJOS91

GIF formato failai, naudojantys 256 spalvų paletes, yra išsaugomi 
be jokių praradimų. PNG formatas taip pat naudoja paletes (24 arba 32 
bitų, jei alfa kaukė yra įtraukiama peršviečiamumo savybei perteikti) ir yra 
be praradimų. Tai buvo sukurta Internetui (jame palaikoma tik RGB spal-
vų erdvė), kad GIF formato 256 spalvos būtų praplėstos iki milijono [5].

24 bitų spalvų sistemoje kompiuteris dirba tik su trimis kiekvie-
nos iš 256 spalvų kanalais (raudona, žalia ir mėlyna), atvaizduojamais 
kaip trys kubo kraštinės. Tai leidžia atvaizduoti visas 16 777 216 spalvų 
(256x256x256). Tiesiog kaip 44,1 kHz dažnio garso standartas CD mu-
zikos kompaktiniuose diskuose apima žmogaus klausos diapazoną, taip 
ir 24 bitų spalvų sistemos siūloma spalvų gama apima tai, ką gali justi 
žmogaus akis [5].

3.6. Spalvų valdymo sistemos

Kompiuteryje sukurtus darbus dažnai tenka atspausdinti arba nu-
skaitytus dokumentus sukelti į kompiuterį. Kad spalvos nebūtų iškraipo-
mos ir darbas atrodytų kaip originalas, yra naudojamos spalvų valdymo 
sistemos (angl. CMS – Color Managing System). Spalvų valdymo siste-
mos padeda užtikrinti, kad pereinant nuo vieno įrenginio prie kito spal-
vos liks neiškraipytos. Spalvų valdymo universalumas pasiekiamas trimis 
kintamaisiais, kurie atsakingi už savo lygmens spalvų valdymą.

Spalvų spektras. Bet kurio tipo įrenginys turi savo spalvų spektrą, 
kuris visada mažesnis už bet kurio spalvų modelio spektrą. Spalvų val-
dymo sistema valdo spalvų transformacijas tarp skirtingų spalvų modelių 
pagal konkrečių įrenginių spalvų spektrą [2].

Profilis. Kiekvienas įrenginys atgamina spalvą savitu būdu, kuris 
priklauso nuo gamintojų techninių ir programinių sprendimų. Spalvų pa-
teikimui skirtinguose įrenginiuose suderinti jiems būtina turėti savo pro-
filius, aprašančius įrenginių ir nustatytų spalvų modelių spalvų pateikimo 
skirtumus [2].

Tarptautinis spalvų konsorciumas (angl. International Color Con-
sortium – ICC) nustatė spalvų atgaminimo parametrų aprašo standartą.
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Kalibravimas. Net to paties gamintojo vieno modelio įrenginiai 
gali skirtingai realizuoti ICC profilį. Taip gali būti dėl gamybos paklaidų, 
eksploatacijos sąlygų, išorinių trukdžių. Todėl spalvų valdymo sistemos 
turi kalibravimo priemones, t. y. konkretaus įrenginio suderinimo su ICC 
profilio reikalavimais priemones. Kalibravimo priemonės būna programi-
nės – aparatinės ir tik programinės [2].

Jeigu spalvų valdymo sistema naudotis negalima, reikia arba nuo-
lat kalibruoti išorinį įrenginį (skaitytuvą, vaizduoklį), arba naudoti speci-
alias spalvų paletes (angl. Color sample cards) [2].

3.7. Grafikos failų formatai

Failo formatas apsprendžia, kaip bus užkoduotas informacijos 
saugojimas kompiuteryje. Šių failų formatų yra įvairių ir jie dažniausiai 
nusako, kokio tipo informacija yra saugoma tame faile. Pagal grafinės 
informacijos saugojimo būdą skiriami rastrinės grafikos (TIF, GIF, BMP, 
JPEG, PNG), vektorinės grafikos (AI, CDR, FH7, DXF) ir mišrieji (EPS, 
PDF) grafikos failai [2].

Praktiškai bet kurio vektorinės grafikos formato failuose galima 
saugoti ir rastrinius duomenis, tačiau gali būti iškraipomos spalvos. To-
dėl, jeigu vaizde nėra vektorinės grafikos objektų, geriau naudoti rastri-
nės grafikos formatus [2].

Toliau trumpai aptariami populiariausi formatai.
TIFF (angl. Tagged Image File Format) formatas geriausiai atitin-

ka standartinio formato sąvoką. Jo spalvų spektrą sudaro iki 4,3 milijardo 
spalvų. Pranašumai: dažniausiai naudojamas poligrafijoje, populiarus, 
pakuojama be praradimų. Trūkumai: sudėtinga struktūra, todėl ne visos 
programos jį atpažįsta, mažai programų, galinčių panaudoti visas galimy-
bes, pavyzdžiui, saugoti kelis skirtingus vaizdus.

GIF (angl. Graphics Interchange Format) – grafinės informacijos 
mainų formatas, sukurtas 1987 m. Tinka vaizdams ir trumpos trukmės 
animacijai saugoti. Pranašumai: populiarus, duomenys sparčiai rašomi/
skaitomi, veiksmingai pakuojamas, yra skaidrumo tikimybė. Trūkumai: 
vaizdo spalvų spektras apima tik iki 64 spalvų.
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BMP (angl. Bitmap) – rastrinės grafikos formatas, naudojamas 
Windows ir OS/2 operacinėse sistemose. Jo spalvų spektrą sudaro 2, 4, 
16, 256 ir 16,8 milijono spalvų. Pranašumai: populiarus, tinka visiems 
vaizdams, duomenys sparčiai rašomi/skaitomi. Trūkumai: užima daug 
vietos, pasenęs.

JPEG (angl. Joint Photographic Experts Group) – ne formatas, o 
pakavimo algoritmas. Jis grindžiamas ne vienodų elementų paieška, bet 
taškų spalvų skirtumu. Kuo didesnis pakavimo laipsnis, tuo daugiau duo-
menų atmetama ir blogėja vaizdo kokybė. Galima gauti 50–10 kartų ma-
žesnės apimties failą, palyginti su BMP formatu. Spalvų spektras apima 
16,8 milijono spalvų. Tinka fotografiniams vaizdams ir trumpiems ani-
maciniams filmams saugoti. Pranašumai: nepriklausomas nuo aparatinės 
įrangos, visiškai palaikomas PC ir Macintosh kompiuteriuose, veiksmin-
gai pakuojamas (ypač – fotografinės kokybės vaizdai), labai populiarus, 
duomenys sparčiai skaitomi. Trūkumai: duomenys lėtai rašomi, vaizdai 
iškraipomi, jo nesupranta ankstesnės (iki 1995 m.) programos.

PDF (angl. Portable Document Format) – šis nuo platformų ne-
priklausomas formatas yra puslapių aprašymo kalba, skirta bet kokio 
sudėtingumo vaizdams kurti ir spausdinti. Jo peržiūrai nebūtina turėti 
tą programinę įrangą, kuria buvo maketuojama – skaitymui naudojama 
speciali nemokamai platinama peržiūros programa Adobe Acrobat Rea-
der. PDF formatu galima pateikti bet kuria programa sukurtą failą, išlie-
ka visi rastrinės ir vektorinės grafikos vaizdai, šriftai, teksto išdėstymas 
puslapiuose. Matomą vaizdą, kuris parengtas spausdinti, galima redaguo-
ti – pridėti ar išimti puslapius, keisti jų išdėstymą. Pranašumai: sparčiai 
randama informacija, lengva peržiūrėti dokumento turinį (spausdintoje ar 
elektroninėje versijoje), yra galimybė peržiūrėti ir atspausdinti bet kokiu 
spausdintuvu, aukšta išvedimo į spausdintuvą kokybė, taip pat ir keturių 
spalvų procesas, maža failo apimtis – PDF formato failas sudaro apie 5 % 
originalaus dokumento dydžio [2].

PSD yra grafinio redaktoriaus Adobe Photoshop formatas. Pakavi-
mui naudojamas suspaudimo neprarandant informacijos algoritmas RLE, 
leidžiantis išsaugoti visą šioje programoje sukurtą informaciją. Formatą 
palaiko praktiškai visi šiuolaikiniai kompiuterinės grafikos redaktoriai [2].
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PNG formatas skirtas GIF formatui pakeisti. Pakavimui naudoja-
mas suspaudimo neprarandant kokybės algoritmas deflate. Didžiausias 
spalvų gylis – 48 bitai. Palaiko 256 skaidrumo lygius, kuriuos atpažįsta 
dar ne visos interneto naršyklės. Dažniausiai naudojamas interneto gra-
fikoje [2].

DXF (angl. Drawing Exchange Format) – atviras grafinių duomenų 
mainų tarp APS formatas, kurį Autodesk bendrovė sukūrė programai Au-
toCAD ir kurį palaiko praktiškai visos APS. Nuo 1988 m. palaikomas ne 
tik tekstinis DXF variantas, bet ir jo dvejetainė versija – DXB formatas [2].

3.8. vaizdų glaudinimas

Nuolat intensyvėjantys informaciniai srautai, kurių pagrindinę dalį 
sudaro grafinė informacija (skaitmeniniai vaizdai, sekos), bei daugialype 
terpe grindžiami internetiniai duomenų taikymai vienareikšmiškai byloja 
apie tai, jog būtina naudoti efektyvius grafinės informacijos (skaitmeni-
nių vaizdų, skaitmeninių signalų) kodavimo (suglaudinimo) algoritmus, 
glaudinimą. Skaitmeninių vaizdų ir signalų suglaudinimas tampa centri-
ne ašimi duomenų saugojimui ir perdavimui skirtose projektuojamose 
technologijose.

Internetinis kompiuterinių sąvokų žodynas vaizdų glaudinimą api-
brėžia kaip duomenų glaudinimo būdą vaizdo failų dydžiui sumažinti. 
Taip vaizdą patogiau laikyti įvairiose skaitmeninėse laikmenose, persiųsti 
kompiuterių tinklais.

Glaudinimo algoritmai ir įtaisai vadinami kodekais. Kaip ir kiti duo-
menys, vaizdai gali būti glaudinami su praradimais arba be praradimų. 
Vaizdų glaudinimo be praradimų glaudinimo laipsnis būna mažesnis [7].

Foto vaizdų glaudinimas pagrįstas ta jų savybe, kad, nors vaizde 
gali būti daug spalvų ir atspalvių, ribos tarp jų yra neryškios, persiliejan-
čios, todėl vaizdo fragmento pikselių grupę dažnai galima pakeisti stačia-
kampiu, nuspalvinant jį pereinančiomis viena į kitą spalvomis pagal tam 
tikrą schemą, parinktą taip, kad sukuriamas įspūdis būtų kuo panašesnis 
į pradinį vaizdą. 



MULTIMEDIJOS  TECHNOLOGIJOS95

26 pav. Foto vaizdo glaudinimas [8].

JPEG (angl. Joint Photography Experts Group) glaudinimo al-
goritmas yra labai efektyvus ir išsaugo pagrindines įprasto fotografinio 
vaizdo savybes [8]. Jis bylas suglaudina nuo 10 iki 100 kartų. Didėjant 
glaudinimo koeficientui labiau iškraipomas atkuriamas vaizdas. JPEG 
standarto bylos dažniausiai turi plėtinius .jpg, .gif, .tif.

Brėžiniai ir piešiniai iš esmės skiriasi nuo fotovaizdų – jiems bū-
dingos plonos ryškios linijos (kurios nutrūktų taikant JPEG glaudinimo 
algoritmą) ir griežtai apibrėžtos tolygių spalvų dėmės [8].

27 pav. Vaizdo glaudinimas išsaugant GIF formatu [8].

Tokių vaizdų glaudinimo principas yra visiškai kitoks. GIF (angl. 
Graphic Image Format) formatu išsaugotame vaizde yra nedidelis skai-
čius spalvų, kurios yra sunumeruotos. Pavyzdžiui, jei spalvų yra 128, tai 
kiekvieno pikselio spalvai saugoti užtenka skirti ne 4 baitus, o vos 6 bitus. 
Taip glaudinant vaizdą artimos spalvos pakeičiamos viena iš riboto daž-
niausiai pasitaikančių spalvų rinkinio [8].
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yra trys pagrindinės charakteristikos, kurių pagalba galima įvertin-
ti vaizdų suspaudimo algoritmus:

▪ suspaudimo lygis (angl. Compression ratio);
▪ suspaudimo greitis;
▪ suspausto vaizdo kokybė.

Šių charakteristikų svarba labiausiai priklauso nuo taikomosios 
srities ir kitų reikalavimų (pvz., naudojamos kompiuterinės technikos ga-
limybės) [1]. 

Suspaudimo koeficientas parodo, kiek kartų suspaustas vaizdas 
yra mažesnis už pradinį vaizdą. Paprastai šis dydis labai smarkiai įtakoja 
vaizdo kokybę – kuo aukštesnis šis koeficientas, tuo prastesnė suspausto 
vaizdo kokybė. Šį faktą labai svarbu įvertinti, spaudžiant ar lyginant kelis 
suspaustus vaizdus. Be to, naudojant tam tikrus algoritmus, suspaudimo 
lygis gali būti labai priklausomas nuo paties vaizdo. Vaizdų suspaudi-
mo srityje šis aspektas vadinamas duomenų priklausomumu (angl.  Data 
dependency). Naudojant algoritmą, kuris pasižymi dideliu duomenų pri-
klausomumu, spaudžiant didelio detalumo vaizdą (pvz., minios vaizdas 
šventės metu), gali būti pasiekiamas labai nedidelis suspaudimo lygis. 
Tačiau vaizdui, kuris nepasižymi detalumu (pvz., jūros ir dangaus nuo-
trauka), tas pats algoritmas gali pasiekti labai didelį suspaudimo lygį [1].

Suspaudimo greitis – tai laikas, kuris sunaudojamas vaizdo suspau-
dimui bei atstatymui atlikti. Suspaudimo greitis labiausiai priklauso: 

▪ nuo suspaudimo algoritmo sudėtingumo;
▪ nuo efektyvaus algoritmo realizavimo programinėmis priemonė-
mis;
▪ nuo naudojamos aparatūrinės įrangos greičio ir architektūros.

Nors tam tikrais atvejais suspaudimo greitis yra kritinė charakteris-
tika (pvz., realaus laiko sistemose), daugeliu atveju labiausiai vertinamos 
yra suspaudimo lygio ir vaizdo kokybės charakteristikos [1].

Vaizdo kokybė nusako tikslumą, kuriuo vaizdas yra atkuriamas iš 
suspaustų duomenų, lyginant jį su pradiniu (nesuspaustu) vaizdu. Su-
spaudimo algoritmai, naudojantys vaizdo suspaudimo be informacijos 
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praradimo schemas, išlaiko visą originalią informaciją. Tad ši charakte-
ristika taikoma tik algoritmams, kurie naudoja suspaudimo schemas su 
informacijos praradimu. Vaizdo kokybei įvertinti dažniausiai naudojama 
vidutinė kvadratinė paklaida, tačiau tai nėra vienintelis įmanomas koky-
bės (paklaidos) įvertis [1].

 

3.9. Pagrindiniai vaizdų redagavimo žingsniai

Įvairių technologijų pagalba išsaugotus vaizdus tenka apdoroti 
programinėmis priemonėmis. Fotografiniam vaizdams redaguoti yra su-
kurtos tokios programos kaip Adobe Photoshop, Paint Shop Pro ir t.t. 
Toliau bus aptariami dažniausiai atliekami redagavimo veiksmai.

3.9.1. Paveikslėlio matmenų keitimas

Paveikslėlių matmenų keitimą galima atlikti dviem metodais ir 
abiem atvejais bus pasiektas vienodas rezultatas.

Pirmasis metodas Resizing yra paprasčiausias paveikslėlio sumaži-
nimas arba padidinamas. Tai atliekama, kai mažinant paveikslėlį nereika-
lingi taškai pašalinami iš failo, didinant – pridedama naujų taškų. Visas 
šis procesas yra įvykdomas gana greitai [9].

Antrasis metodas Resampling yra paremtas sudėtingesniais algo-
ritmais. Paveikslėlis perpiešiamas (padidinamas arba sumažinamas) taip, 
kad kuo mažiau nukentėtų jo kokybė. Resampling metodas įgyvendina-
mas naudojant keletą algoritmų. Populiariausi iš jų: Bicubic, Bilinear, 
Nearest neighbour. Geriausias algoritmas, tinkantis konkrečiam paveiks-
liukui, randamas bandymais [9].

Artimiausio kaimyno algoritmas (angl. Nearest Neighbor): kei-
čiamo dydžio rastre kiekvienos ląstelės vertė nustatoma iš artimiausios 
įvesties ląstelės reikšmės. Šis metodas labiausiai tinka iš naujo projek-
tuojamuose rastriniuose objektuose (be ląstelių dydžio pokyčių), išsau-
gant pradines ląstelės reikšmes, kurios bus svarbios vėlesnės kiekybinės 
analizės reikšmėms. Kai matmenų keitimas apima rotaciją, artimiausio 
kaimyno metodas naudoja sunkųjį aštrių briaunų išlyginimą [9].
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Bilinear: taikant šį metodą išėjimo langelio reikšmė yra linijinis 
atstumas – svertinis vidurkis iš keturių artimiausių įvesties langelio reikš-
mių. Bilinear interpoliacija sumažina išlyginimą, bet įveda didelį sulieji-
mą. Tai labiausiai tinka, kai dydis yra keičiamas į mažesnę išėjimo ląste-
lių dydžio pusę (Upsampling) [9].

Bicubic (kubinės sąsūkos (angl. Cubic Convolution)): artimiausias 
4 x 4 įvesties ląstelių blokas yra naudojamas kiekvienos išėjimo ląstelės 
reikšmei apskaičiuoti. Įvesties langelių vidurkio svorio koeficientai yra 
apskaičiuojami imant kubinę (trečiųjų tvarka) atstumo funkciją. Lyginant 
su artimiausio kaimyno ir Bilinear metodais, Bicubic Resampling suma-
žina tiek išlyginimą, tiek ir suliejimą. Šis metodas gali nustatyti krašto 
ratilus, tačiau jie dažniausiai nėra pastebimi tipiškuose nuolatinės vertės 
vaizduose ir paviršiaus rastruose [9].

Bicubic Sharper and Bicubic Smoother: šie metodai yra pagrindi-
nio Bicubic interpoliatoriaus variantai, kurie keičia interpoliacijos koefi-
cientus į truputį ryškesnius arba šiek tiek lygesnius rezultatus (atitinka-
mai). Skirtumai tarp trijų Bicubic metodų yra subtilūs, ir gali būti sunku 
įsivaizduoti juos be tiesiogiai besidengiančių rezultatų ir peržiūrint vieną 
po kito. Kai kurių šaltinių yra rekomenduojama Bicubic Smoother meto-
dą naudoti didinant paveikslėlį, o Bicubic Sharper metodą – mažinant [9].

Lanczos 4 x 4: Šis metodas naudoja tas pačias 4 x 4 įvesties kaimy-
nines ląsteles kaip ir Bicubic metodai, tačiau kitą įvesties ląstelių reikš-

28 pav. Resampling metodai [9]. 29 pav.  Paveikslėlių glaudi-
nimo metodų pavyzdžiai [9].
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mių matematinę kombinaciją. Jis geriausiai tinka mažinant paveikslėlį, ir 
duoda rezultatų, labai panašių į metodų Bicubic ir Bicubic Sharper [9].

Resizing metodą dažniausiai naudoja paveikslėlių peržiūros pro-
gramos (ACDSee, IrfanView, Lview ir kitos) paveikslėliui sumažinti, kai 
jis netelpa į ekraną. Resampling metodas yra greitesnis ir naudoja mažiau 
kompiuterio resursų, o paveikslėlio peržiūrėjimui nereikia ypatingos ko-
kybės. Grafikos redagavimo programos turi galimybę naudoti antrąjį – 
pažangesnį metodą. Kai kurios programos suteikia galimybę pasirinkti, 
kurį metodą ir netgi kurį Resampling algoritmą naudoti.

3.9.2. atvaizdo paryškinimas

Dažnai atlikus kokį nors veiksmą su nuotrauka, o ypač pakeitus jos 
dydį, atvaizdas praranda ryškumą. Taip pat ir nuskenuotoje nuotrauko-
je dažniausiai pasitaikantis vaizdo iškraipymas yra pikselių susiliejimas. 
Šiam trūkumui ištaisyti skirtas filtras Unsharp Mask. Adobe Photoshop 
programoje jį galima rasti Filters->Sharpen filtrų grupėje. Paint Shop 
Pro grafiniame pakete šis filtras randamas Image->Sharpen->Unsharp 
Mask.

Šio filtro pavadinimas truputį klaidina. Unsharp skamba lyg prie-
šingas veiksmas Sharpen (paryškinti), tačiau iš tikrųjų šis filtras būtent 
paryškina vaizdą. Gali iškilti klausimas, kuo skiriasi Unsharp Mask nuo 
Sharpen. Skirtumas toks, kad Sharpen tiesiog paryškina paveiksliuko taš-
kus, o Unsharp Mask išanalizuoja visą paveiksliuką ir perpiešia jį taip, 
kad jis atrodytų labiau sufokusuotas.

Unsharp Mask filtras gali būti pritaikomas skenuojant paveikslėlį – 
šis būdas duoda geriausių rezultatų. Jei turite jau nuskenuotą paveikslėlį, 
galite pritaikyti šį filtrą grafikos redagavimo programoje [6].

Unsharp Mask filtro parametrai skirtingose programose gali turėti 
kitokius pavadinimus, nei pateikti čia, tačiau jie visada yra trys. Radius 
parametras visur vadinamas vienodai, tad belieka išsiaiškinti kitų dviejų 
parametrų paskirtį. Tai nesunku padaryti pakeičiant parametrų reikšmes 
ir stebint, kaip pasikeičia paveiksliukas [6].
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Filtras Unsharp Mask randa taškus, besiskiriančius nuo šalia esan-
čių taškų dydžiu, kurį jūs nurodote (Threshold) ir padidina jų kontrastą 
tam tikru jūsų nurodytu kiekiu (Amount). Taip pat jūs nurodote ploto, su 
kuriuo yra lyginamas kiekvienas taškas, spindulį (Radius) [6].

Unsharp Mask filtro poveikis labiau pastebimas paveikslėliuose, 
skirtuose rodyti kompiuterio ekrane. Paveikslėliams, skirtiems spausdin-
ti, reikia nustatyti didesnes visų parametrų reikšmes. Šis modulis orien-
tuotas į tinklalapių paveiksliukus, t. y. atvaizdus, skirtus rodyti kompiute-
rio ekrane, todėl kalbėdami apie optimalias reikšmes turime omeny, kad 
paveikslėlis bus rodomas kompiuterio vaizduoklio ekrane.

Filtrus galima taikyti Greyscale ir 24 bitų spalvų paletes turintiems 
paveikslėliams. Kitais atvejais reikia pakeisti spalvinį modelį arba padi-
dinti spalvų kiekį (gylį) [6].

Photoshop: Image-> Mode-> [pasirinkite spalvinį modelį]
Paint Shop Pro: Colors-> Increase Color Depth-> [pasirinkite 

spalvų kiekį] [6].

3.9.3. Toninio balanso reguliavimas

Šios operacijos pavadinimas atrodo gana sudėtingas, bet paprastai 
kalbant, tai „juodos“ padarymas juoda, o „baltos“ – balta, taip pat teisin-
gas kitų spalvų vaizdavimas. Jei paveikslėlis atrodo tarsi išblukęs, reikia 
atlikti toninio balanso sureguliavimą [6].

Kiekviena paveikslėlio taško spalva (raudona, žalia, mėlyna) yra 
aprašoma skaičiais nuo 0 iki 255. Tai reiškia, kad raudona gali būti nu-
linio intensyvumo (raudonos nebuvimas taško suminėje spalvoje), 255 
intensyvumo lygio (maksimumas), arba skalėje tarp šių reikšmių. Lygiai 
tokiu pačiu principu vaizduojamos ir kitos dvi pagrindinės spalvos. Iš šių 
trijų pagrindinių spalvų gaunama suminė taško spalva, vadinasi, galima 
gauti 256 x 256 x 256 = 16.777.216 spalvas. Vienai spalvai užkoduoti 
reikia 8 bitų, trims spalvoms – triskart daugiau bitų, t. y. 24 [6].

Kartais paveikslėlyje nenaudojami visi 256 spalvos intensyvumo 
lygiai. Dėl šios priežasties „baltas“ popierius nebūna baltas, o „juodam“ 
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rašalui trūksta spalvinio gylio. Toninio balanso sureguliavimas kaip tik ir 
ištaiso šiuos netikslumus, t. y. pakoreguoja paveiksliuką taip, kad jame 
būtų išnaudojami visi spalvų lygiai nuo 0 iki 255 [6].

Dauguma grafikos programų (Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, 
Corel Photopaint, Picture Publisher) turi automatines funkcijas šiai ko-
rekcijai atlikti. 90 % atvejų ši automatinė funkcija veikia gerai. Patirtis 
rodo, kad geriausiai automatinę toninio balanso korekciją atlieka Pho-
toshop <auto-levels> funkcija [6].

3.9.4. ryškumo koregavimas

Kai paveikslėlis atrodo per šviesus ar per tamsus, pradedantieji ima 
reguliuoti Brightness (ryškumas) parametrą. Tai suprantama, nes daugelis 
vadovaujasi analogija su televizoriais. Tačiau daug tobulesnis šviesumo/
tamsumo reguliavimo įrankis yra Gamma.

Praeitame skyrelyje pasakojome, kad spalvos būna 256 lygių, nuo 
0 iki 255. Jei padidinsime Brightness (ryškumą) 15 lygių, tai kiekvienas 
paveiksliuko taškas taps ryškesnis 15 lygių. Tai reiškia, kad 0 lygis taps 
15, 150 lygis taps 165, o 240 lygis taps 255 lygiu. Tokiu būdu pašvie-
sinamas visas paveiksliukas. Atrodytų, ko daugiau bereikia? 240 tampa 
255, bet taip pat į 255 lygį „peršoka“ ir vertės, turėjusios 245, 250, 255 
reikšmes. Taip įvyksta todėl, kad 255 yra maksimali reikšmė. Tokiu būdu 
patys šviesiausi taškai blunka vienodai ir, padidinus Brightness per 15 
pozicijų, mūsų paveiksliuko spalvinės vertės „sustumiamos“ į intervalą 
15-255 – paveiksliukas vėl tampa išblukęs, t. y. jame nebėra tikros „juo-
dos“ spalvos [6].

Kiek kitaip veikia Gamma reguliavimo funkcija. Šiuo atveju „už-
rakinamos“ kraštinės vertės (0 lieka 0, 255 lieka 255), o vidurinės reikš-
mės proporciškai „paslenkamos“ į pasirinktą pusę. Taigi, jei padidinate 
Gamma reikšmę, 0 lieka 0, 255 lieka 255, 124 gali tapti 138, o 32 gali 
„persikelti“ į 48, tačiau 245 gali tapti 250, bet niekada neįgis 255 reikš-
mės. Tokiu būdu tonų pasiskirstymas išlieka nepakitęs, tik „pasislenka“ į 
kurią nors pusę [6].
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3.9.5. retušavimas

Kartais tenka redaguoti senas, sugadintas ar blogai nuskenuotas 
nuotraukas. Grafikos redagavimo programos suteikia platų retušavimo 
įrankių pasirinkimą.

„Klonavimo“ įrankis

Adobe Photoshop

Paint Shop Pro

Tai įrankis, geriausiai tinkantis retušavimui. Dažnai senose ar ne-
tyčia sugadintose nuotraukose trūksta tam tikrų fragmentų, kurių nebeį-
manoma atkurti. Tačiau kitoje nuotraukos vietoje paprastai būna panašių 
fragmentų, kuriuos galima „klonuoti“ ir perkelti į pažeistas vietas. 

Paint Shop Pro grafikos redagavimo pakete Cloning Brush įrankį 
galima naudoti tik 24 bitų ir Greyscale paveiksliukams. Adobe Photoshop 
programoje tokių apribojimų nėra ir analogišką Cloning Stamp įrankį ga-
lima naudoti visiems paveiksliukams [6].

3.9.6. kiti retušavimo bei redagavimo įrankiai

Adobe Photoshop programoje yra keletas atskirų retušavimo      
įrankių: 

1. Tepimo įrankis (angl. Smudge)  . Sudaro įspūdį lyg brauktu-
mėte pirštu per dar neišdžiūvusius dažus.

2. Įrankis „kempinė“ (angl. Sponge)  . Padidina spalvos so-
drumą (angl. Saturation). Taikant šį įrankį juodai baltam (angl. 
Greyscale) paveiksliukui, padidinamas arba sumažinamas kontras-
tas.

3. Paryškinimo įrankis (angl. Sharpen)  . Padidina paveiktų 
taškų ryškumą, sufokusuoja vaizdą.
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4. Suliejimo įrankis (angl. Blur)  . Išfokusuoja vaizdą, sušvel-
nina aštrius kontūrus, padaro vaizdą labiau „išplaukusį“.

5. Ekspozicijos pailginimo įrankis (angl. Burn). Patamsina pa-
veikslėlį (fotografijoje šis efektas išgaunamas padidinant ekspozi-
ciją fotografinių atspaudų darymo metu).

6. Ekspozicijos sutrumpinimo įrankis (angl. Dodge). Pašviesina 
paveikslėlį (fotografijoje šis efektas išgaunamas sutrumpinant eks-
ponavimo laiką fotografinių atspaudų darymo metu).

7. Paint Shop Pro grafikos redagavimo pakete panašūs retušavimo 
įrankiai pateikiami kaip vieno įrankio Retouch Brush (retušavimo 
teptukas) režimai.

Pagrindiniai Retouch Brush įrankio režimai:
Lighten RGB – ryškumo padidinimas.
Darken RGB – ryškumo sumažinimas.
Soften – sušvelnina aštrius kampus ir kontūrus, „suminkština“ kon-

trastą.
Sharpen – išryškina kontūrus ir padidina kontrastą.
Emboss – paveiksliuką padaro „iškilų”: pirmo plano objektai atro-

do pakilę nuo fono (efektas išgaunamas prislopinant spalvas ir paryški-
nant kontūrus juoda spalva).

Smudge – „braukimas pirštu per neišdžiūvusius dažus“. Imama 
pradinė spalva ir įtraukiamos kitos, pasitaikiusios braukimo zonoje.

Push – panašus į Smudge, tik „braukiant pirštu“ neįtraukiamos 
naujos spalvos, tepama tik pradinė.

Dodge – pašviesina detales, kurios yra šešėlyje (priešingas Burn).
Burn – patamsina detales, kurios yra šešėlyje (priešingas Dodge).
Saturation Down – sumažina sodrumą (keičia HSL– Hue, Satura-

tion, Lightness – reikšmes).
Saturation Up – padidina sodrumą (keičia HSL – Hue, Saturation, 

Lightness – reikšmes).
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PASTABA. Lighten RGB, Darken RGB, Soften, Sharpen, Emboss, 
Smudge ir Push režimus galima taikyti juodai baltiems (Greyscale) ir 24 
bitų paveiksliukams, kitus režimus galima taikyti tik 24 bitų paveiksliu-
kams.

Norint išgauti tinkamiausią rezultatą iš turimų paveikslų, yra išski-
riami šie pagrindiniai vaizdų redagavimo žingsniai:

▪ iškirpti, pasukti ir padidinti/sumažinti;
▪ sutvarkyti „išbyrėjusius“ pikselius, dulkių efektą su klonavimo 
įrankiu;
▪ praplėsti tonavimo diapazoną naudojant spalvinių lygių korekci-
jos funkciją;
▪ suteikti kontrastingumo naudojantis spalvinių kreivių (angl. Cur-
ves) funkcija;
▪ pakoreguoti vidutinius spalvų tonus su kreivių funkcija;
▪ pakoreguoti spalvas su kreivių funkcija;
▪ padidinti „aštrumą“ naudojant Unsharp Mask filtrą;
▪ palyginti pradinį ir galutinį vaizdus ir įvertinti gautą rezultatą [6].
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SavIkONTrOLėS UžDUOTyS 

Sąvokų testas

1. ................................... – tai vaizdų pertvarkymas kitiems vaizdams 
gauti, triukšmų filtravimas, vaizdo kokybės gerinimas, naudingos infor-
macijos stiprinimas, nenaudingos slopinimas.

2. .................................... – tai atskirų objektų vaizdavimas atkarpomis, 
nurodant jų kryptį ir ilgį (vektoriais).

3. .................................... grafiniai duomenys pateikiami abstrakčios dis-
krečiosios erdvės, vadinamos, rastru, elementų aibe.

4. .................................... – tai vaizdo detalizavimo lygis, taškų (pikselių), 
skiriamų ilgio vienetui, skaičius.

5. .................................... – tai bitų, skirtų vieno taško spalvinėms reikš-
mėms nusakyti, skaičius.

6. .................................... – tai priemonės (matematiniai modeliai), skirtos 
tiksliai, konceptualiai ir kokybiškai aprašyti spalvą standartinėmis mate-
matinėmis išraiškomis ir vienodai tą pačią spalvą atgaminti vaizduokliuo-
se, spausdintuvuose, skaitytuvuose.

7. .................................... – tai matematinės lentelės, kurios apibrėžia 
ekrane atvaizduojamo pikselio spalvą.

8. .................................... – tai duomenų glaudinimo būdas vaizdo failų 
dydžiui sumažinti.
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Praktinės užduotys 

1. Nuskenuokite paveikslėlį ir pritaikykite jam toninio balanso 
funkciją.

Kaip rasti šią funkciją skirtingose programose:
Adobe PhotoShop – Image/Adjust/Auto Levels 
Paint Shop Pro – Colors/Histogram functions/Stretch
Picture Publisher – map/tonal balance/auto clip

2. Išsirinkite nuotrauką su defektais ir panaudodami klonavimo 
įrankį ištaisykite visus trūkumus.

„Klonavimo“ įrankio veikimas: pažymite vietą, kurią norite kopi-
juoti (Photoshop: Ctrl+kairysis pelės klavišas, Paint Shop Pro: Shift+
kairysis pelės klavišas arba dešiniojo pelės klavišo paspaudimas), nuve-
date kursorių į reikiamą vietą, paspaudžiate kairįjį pelės klavišą ir brau-
kiate reikiama kryptimi. Toje vietoje, nuo kurios yra kopijuojama, atsi-
randa kryžiukas, kuris juda kartu su kursoriumi. Atidžiai stebėkite, kad į 
kopijuojamą zoną nepatektų nepageidaujamų fragmentų!
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4. 3D MODELIavIMaS Ir vIrTUaLIEJI PaSaULIaI

4.1. Trimatis modeliavimas

Objektai trimatėje grafikoje, kaip ir dvimatėje, sudaromi iš grafi-
nių primityvų: atkarpų, daugiakampių, apskritimų. Trimatėje grafikoje šie 
objektai išdėstomi trimatėje koordinačių sistemoje, o dvimatėje grafikoje – 
dvimatėje.

3D modelis – tai matematinė bet kokio trimačio objekto (realaus 
arba įsivaizduojamo) išraiška 3D programinės įrangos aplinkoje. Skir-
tingai nei 2D vaizdas, 3D modeliai gali būti peržiūrėti specializuotose 
programinės įrangos paketuose iš bet kurio kampo, ir gali būti sumažinti, 
pasukti arba laisvai keičiami [14].

3D modeliavimas – tai procesas, kurio metu kuriami trimačiai 
objektai animacijai ar kitiems tikslams. Tai bet kokio trimačio objekto 
matematinės išraiškos perteikimas specializuota programine įranga.

3D modelius galima išgauti ne tik 3D modeliavimo programinėmis 
priemonėmis. Jau yra sukurti techniniai įrenginiai – 3D skaitytuvai (angl. 
3D scanners), kurie tiesiai į kompiuterį nuskaito realaus objekto duome-
nis, ir taip yra išgaunamas jo 3D modelis (30 pav.).

30 pav. 3D skaitytuvas ir jo nuskaitytas objektas[8].
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3D nuskaitymo metodas laiko atžvilgiu yra taupesnis, tikslesnis, 
išsamesnis, tačiau brangesnis, nei paprastas 3D modeliavimas, be to, rei-
kia turėti objektą, kurį norima nuskaityti. 3D modeliavimo metu galima 
sumodeliuoti bet kokį objektą, netgi įsivaizduojamą; suteikiama visiška 
darbo proceso kontrolė, tačiau modeliavimas reikalauja daugiau laiko ir 
nėra toks detalus ir tikslus kaip 3D nuskaitymas [10].

4.2. Trimatės koordinačių sistemos

Bet koks matematinis ob-
jekto aprašymas prasideda api-
brėžiant erdves ir jose išskiriamas 
koordinačių sistemas. Trimačio 
modeliavimo programinėse įran-
gose yra naudojamos trimatės ko-
ordinačių sistemos, kurios sudary-
tos iš trijų koordinačių ašių x, y, z. 
Trimačio modeliavimo aplinkoje 
yra naudojamos kelios koordina-
čių sistemos: pagrindinė absoliučioji arba pasaulinė koordinačių sistema 
(angl. Word coordinates), o kitos – vietinės arba objekto koordinačių sis-
temos (angl. Object coordinates).

4.2.1. Pasaulinė koordinačių sistema 

Absoliučiąja (angl. Absolute system) galima padaryti bet kurią mo-
delinėje erdvėje įmanomą koordinačių sistemą. Trimatės scenos modelis 
yra formuojamas įsivaizduojamoje erdvėje už monitoriaus ekrano (arba 
vaizdo lango, angl. viewport), o po to projektuojamas į stačiakampį ekra-
ną (arba langą). Patogu bent dvi koordinačių ašis išdėstyti ekrano plokštu-
moje, o trečią nukreipti į stebėtoją arba nuo jo. Dažniausiai absoliučiosios 
koordinačių sistemos x ašis susiejama su ekrano pločio dimensija (ašis nu-
kreipiama stebėtojo požiūriu į dešinę), o y ašis – su ekrano aukščio dimen-
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sija (ašis nukreipiama į viršų arba į apačią). Trimatėje kompiuterinėje gra-
fikoje yra naudojamos kairinės arba dešininės koordinačių sistemos [3].

32 pav. Dešininė koordinačių sistema [3].

33 pav. Kairinė koordinačių sistema [3].

4.2.2. vietinės koordinačių sistemos

Tai objekto vietinė koordinačių sistema kuri yra naudojama atlie-
kant įvairius veiksmus su pačiu objektu, pvz., transformacija, perkėlimas, 
pasukimas ir t.t.

34 pav. Kubas ir jo vietinė koordinačių sistema [3].
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4.2.3. Homogeninės koordinatės

Tai dirbtinė erdvė, skirta atlikti matematinio modelio skaičiavi-
mus. Matematinis modelis į ją įkeliamas ir paprastai apskaičiuojamas, o 
po to viskas perkeliama į pradinę erdvę.

Pvz. Trimatės erdvės taškas (x,y,z) atitinka 
homogeninių keturmačių erdvių taškus (x/w,y/w,z/
w,w), kur w – bet koks nelygus nuliui realusis 
skaičius.

Kai w=1, tai (x,y,z) atitinka tašką (x,y,z,1).

4.3. 3D modeliai praktikoje

3D modeliai palengvino įvairių sričių specialistų darbą. Anksčiau, 
kol nebuvo sukurtos trimatės kompiuterinės grafikos programinės prie-
monės, multimedijos produktų kūrėjams teko pasitenkinti dvimate kom-
piuterine arba ranka piešta grafika.

3D modeliai ir jų vizualizuoti vaizdai yra plačiai taikomi šiose sri-
tyse:

▪ internetinė rinkodara;
▪ architektūra;
▪ industrinis dizainas;
▪ medicina;
▪ kompiuteriniai žaidimai;
▪ inžinerija.

Internetinės rinkodaros srityje įvairių prekių 3D modeliai pakeičia 
realiuosius objektus. Neretai, pildant internetinės parduotuvės asortimen-
tą pritrūksta geros ir aukštos kokybės prekių fotografijų. Administratoriui 
nereikia vykti pas prekių tiekėją ir fotografuoti prekės. Jam užtenka ir 
trimačio modelio, kuris savo vaizdo detalumu, kokybe bei kitais parame-
trais nenusileidžia realios prekės fotografijai.

Prieš gerą dešimtmetį architektai savo pastatų vizijoms perteikti 
pradėjo naudotis trimatėmis pastatų vizualizacijomis (35 pav.). Anksčiau 
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projektai būdavo pateikiami tik dvimačiame brėžinyje, o dabar klientui 
pageidaujant pridedama ir realistiška vizualizacija, kuri pateikia ne tik 3D 
pastato vaizdą, bet ir pastato kompoziciją realioje erdvėje. 

Dėl 3D modelių yra sutaupoma įvairių medžiagų. Įvairiose indus-
trijose nebūtina pagaminti prekės, kad būtų pamatytas realus jos vaizdas. 
Tam pasitelkiama trimatė grafika (pvz., automobilių gamyboje visi pro-
jektai pateikiami skaitmenine forma). 

Taip pat yra sukurta įvairių mokomųjų klipų medicinai. Dabar jau 
nebereikia pasitelkti vien vaizduotę, kad įsivaizduotum kaip žmogaus or-
ganizme vyksta vienoks ar kitoks procesas. Taigi, matome, kad 3D mo-
deliavimas atlieka labai svarbų vaidmenį tiek industrijos, tiek ir švietimo 
srityje. 

4.4. Modelių tipai

Ištisinis (angl. Solid) modelis. Atvaizduoja objekto apimtį, teks-
tūrą, tūrį. Modelis yra sudaromas iš vientisų figūrų blokų, kurie yra tar-
pusavyje derinami arba atimami vienas iš kito. Taip pat šitie blokai gali 
būti kuriami pritaikant 3D operacijas 2D objektams ir/arba pridedant ar 
atimant primityvus.

35 pav. Trimatė pastato vizualizacija [12]. 36 pav. Industrinis 3D modelio 
panaudojimo pavyzdys [15].
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Karkasiniai modeliai (angl. 
Shell/boundary model). Šie modeliai 
atvaizduoja objekto kontūro linijas. 
Su jais yra paprasčiau dirbti nei su 
ištisiniais modeliais. Dėl šios priežas-
ties šie modeliai dažniausiai yra nau-
dojami filmuose ir žaidimuose.

Karkasiniai modeliai turi savo 
daugiakampių tinklelį (angl. Polygon 
mesh). Tai yra daugiakampį objektą 
apibrėžiančių viršūnių, kraštinių ir plokštumų rinkinys. Plokštumos daž-
niausiai yra sudarytos iš trikampių, keturkampių arba kitų iškilių daugia-
kampių. Šis daugiakampių tinklelis atvaizduoja tik patį paviršių, bet ne 
objekto tūrį [14]. Kuriant tokį tinklelį, reikia laikytis vienos taisyklės – 
daugiakampiai turi būti iškilieji (38 pav.). Jei tinklelis sudarytas su įgaub-
taisiais daugiakampiais, tuomet pats modelis gali būti nekorektiškas ir 
gali būti sudėtinga atlikti kitus modeliavimo veiksmus.

38 pav. Iškilieji ir įgaubtieji daugiakampiai (pagal [9]).

4.5. Ištisinis modeliavimas

Ištisiniai modeliai yra sudaryti iš objekto tūrio ir paviršiaus infor-
macijos. Modelio paviršius atvaizduoja objekto išorės ir vidaus ribą. Mo-
deliuojant reikėtų laikytis taisyklės, kad visi paviršiai turi liestis su kitu 
paviršiumi.

Iškilusis 
daugiakampis

Įgaubtasis
daugiakampis
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Keletas ištisinio modeliavimo tipų:
▪ modeliavimas primityvais;
▪ konstruktyvi ištisinė geometrija 
(angl. Constructive Solid Geometry (CSG));
▪ ypatybėmis pagrįstas modeliavimas.

39 pav. Modeliavimo primityvais pavyzdys [11].

Konstruktyvios ištisinės geometrijos (CSG) modeliavimas yra 
lankstesnis ir galingesnis modeliavimo būdas. Šis metodas naudoja Būlio 
operacijas: sąjunga, skirtumas ir sankirta.

41 pav. Būlio operacijos [11].40 pav. Konstruktyvios 
ištisinės geometrijos (CSG) 
modeliavimas [11].
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Taikant ypatybėmis pagrįsto modeliavimo metodą, 3D modelis yra 
sudaromas naudojant įvairias objektų ypatybes, tokias kaip skylė, plyšys, 
kvadratas ir t. t. Kiekviena ypatybė gali būti nepriklausoma arba susieta 
su kita ypatybe. Kiekvienos ypatybės geometrija yra kontroliuojama kei-
čiamų apribojimų bei dimensijų.

ypatybėmis pagrįsto modeliavimo metu atliekant įvairias 3D ope-
racijas yra išgaunamas dvimatis skerspjūvis arba profilis.

Pagrindiniai 4 modeliavimo veiksmai yra šie:
▪ išstūmimas;
▪ sukimas;
▪ pastūmimas;
▪ derinimas.

Šiuos terminus kiekviena 3D modeliavimo programinė įranga gali 
įvardinti skirtingai, tačiau principas lieka tas pats.

Išstūmimas (angl. Extrude). Tai tiesinis postūmis, kai nurodytas 
profilis yra išstumiamas tiesia linija statmena profilio plokštumai. Objek-
to skerspjūvis yra pastovus – koks buvo pradžioje, toks lieka ir pabaigoje.

42 pav. Išstūmimo operacijos tipai [11].

Pasukimas (angl. Revolve). Profilis yra pasukamas apie nubrėžtą 
ašį 0–360 laipsnių kampu. Objekto skerspjūvis išlieka pastovus.

43 pav. Pasukimo operacijos būdai [11].
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Pastumti ir derinti (angl. Sweep & Blend). Šios operacijos metu 
profilis yra pastumiamas įvairios formos trajektorija. Profilis gali kisti.

44 pav. Operacijos pastumti ir derinti būdai [11].

Be paminėtųjų 3D modeliavimo operacijų yra ir kitokių operacijų, 
kurios yra aukščiau paminėtųjų operacijų kombinacija.

45 pav. 3D operacijų ir Būlio operacijų kombinacijos pavyzdys [11].
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3D operacijų ir Būlio operacijų kombinacija. Šio modeliavimo 
metu yra tarpusavyje derinamos išstūmimo, sukimo, pastūmimo, derini-
mo operacijos. Paprastai šis metodas naudojamas norint išgauti kampuo-
tus, sudėtingų formų trimačius objektus (45 pav.).

4.6. Modeliavimo procesas

Įsisavinus 3D operacijų įmantrybes ir 
panaudojimo galimybes reikia susipažinti su 
pačiu modeliavimo procesu. Šiam procesui 
gali būti taikomos pagrindinės technikos:

▪ modeliavimas daugiakampiais 
(angl. Polygonal Modeling);

▪ modeliavimas netolygiaisiais racio-
naliaisiais beta splainais;

▪ modeliavimas sudėtiniais paviršiais;
▪ 3D skulptūravimas.

Modeliavimas daugiakampiais. Mo-
deliavimo procese naudojamus daugiakam-
pius sudaro plokštumos. Kiekviena daugia-
kampio plokštuma gaunama sujungus tris ar 
daugiau taškų, vadinamų viršūnėmis. Viršūnių padėtis nustato plokštumos 
dydį ir formą. Linija jungianti dvi atskiras viršūnes, vadinama briauna. 
Modeliuojant šia technika yra gaunamas jau anksčiau aprašytasis daugia-
kampių tinklelis.

Modeliuojant daugiakampiais galima išskirti šias savybes:
▪ gaunamas vientisas geometrijos vienetas;
▪ daugiakampių detalumas ribotas, todėl modelis atrodo kampuotas;
▪ daugiakampius geriau apskaičiuoja kompiuteris ir todėl naudoja 
mažiau atminties.

Šio proceso metu išgauti trimačiai modeliai dažniausiai naudojami 
kompiuteriniuose žaidimuose arba kituose projektuose, kuriuose būtina, 
kad kompiuteris naudotų kuo mažiau atminties grafikos apskaičiavimams.
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47 pav. Daugiakampių tinklelyje naudojamos figūrų savybės [9].

Modeliavimas netolygiaisiais racionaliaisiais beta splainais, arba 
NURBS (angl. Non-Uniform Rational B-Splines). Šių splainų geometrija 
pagrįsta Bezjė kreivėmis, kurios brėžiamos tarp dviejų valdančių taškų pa-
gal lygtis su kubiniais daugianariais. NURBS paviršiai apibrėžiami krei-
vėmis, vadinamomis izoparametrinėmis, sukurtomis su valdančiuoju taš-
ku. Tarp šių izoparametrinių kreivių kuriamas paviršius tampa perdanga, 
kuri prisiderina prie izoparametrinėmis kreivėmis apibrėžto paviršiaus 
išlinkimo.

48 pav. Bezjė kreivė (iliustracija iš autorių archyvo).

Šis būdas yra skirtas modeliuoti kreivėms ir tolygiems paviršiams.
Modeliavimas NURBS dažniausiai naudojamas kuriant organinius 

objektus, tokius kaip gyvūnai, žmonės, taip pat itin detalius automobilius. 
Šios organinės figūros paprastai kuriamos iš NURBS paviršių, vadinamų 
fragmentų, audinio.

Modeliavimas sudėtiniais paviršiais. Šie paviršiai suvienija ge-
riausias modeliavimo daugiakampiais ir NURBS savybes, suteikdami 
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galimybę tuo pačiu metu išnaudoti daugiakampių kūrimo paprastumą ir 
NURBS geometrijos glotnumą bei organines formas.

Objektas pradedamas modeliuoti kaip daugiakampis, vėliau gru-
būs daugiakampių paviršiai išlyginami naudojant NURBS matematiką.

3D skulptūravimas. Ši technika naudoja tokius 3D modeliavimo 
programinės įrangos įrankius, kurie realiai atitinka skulptoriaus įrankius. 
Modelis yra „minkomas“ tarsi molis. Tokia technika yra išgaunami aukš-
tos rezoliucijos modeliai, kurie dažniausiai naudojami kurti kinematogra-
fijos efektus ir objektus.

49 pav. 3D skulptūravimo etapai [13].

4.6.1. Spalvinimas ir tekstūros pritaikymas

Sukurti 3D modeliai turi įgyti savo išvaizdą: spalvas, tekstūrą, fak-
tūrą bei kitas realaus atvaizdavimo savybes. Taigi, procesai, einantys po 
modeliavimo, yra spalvinimas bei tekstūros pritaikymas.

Spalvinimas – tai terminas, apibūdinantis objektui pritaikomų ti-
kroviškai atvaizduojamų spalvos, paviršiaus nelygumų, skaidrumo, at-
spindžio, švytėjimo ir panašių atributų rinkinį.
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50 pav. Spalvinimo ir tekstūros taikymo pavyzdžiai 
(iliustracijos iš autorių archyvo).

Spalvinimo procedūrų sąvokos, naudojamos įvairiose 3D modelia-
vimo programinėse įrangose, yra panašios. Aptarsime jas.

− Supanti spalva (angl. Ambient color) – ši spalva turi įtakos ats-
palvio atributui Color, scenoje kuriant labiau apsupančią šviesą. 
Dėl supančios spalvos objektai atrodo plokštesni, kadangi Am-
bient color atributas juos nudažo.

− Sklaidos spalva (angl. Diffuse Color) – sklaida valdo šviesos at-
spindėjimą nuo paviršiaus visomis kryptimis. Kai šviesa paliečia 
paviršių, ji išsisklaido ant paviršiaus ir jį apšviečia. Kuo didesnė 
parametro reikšmė, tuo paviršius šviesesnis, nes nuo jo atspindi-
ma daugiau šviesos. Metalai turi mažas šio parametro reikšmes.

− Atspindinti spalva (angl. Specular Color) – tai šviesos spalva ant 
blizgaus paviršiaus. Juoda spalva nieko neatspindi, balta sukuria 
šviesų atspindį.

− Atspindėjimas (angl. Reflection) – tai atspindžio kiekis, matomas 
paviršiuje. Kuo didesnė reikšmė, tuo intensyvesnis atspindėjimas 
nuo objekto bus atvaizduojamas. 

− Glossiness – žvilgėjimas, spindėjimas. 
− Self-illumination – objekto švytėjimas iš vidaus.
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− Bump – nelygumai.
− Refraction – šviesos lūžis.
− Displacement – išstūmimas. Grublėto paviršiaus objektui sutei-

kimas.

51 pav. Kai kurių spalvinimo galimybių pavyzdžiai 
(iliustracijos iš autorių archyvo).

4.6.2. apšvietimas

Apšvietimas yra itin svarbus aspektas realistiniams ar stilizuotiems 
vaizdams kurti. Tai nepaprastas modelių šviesinimas. Apšvietimas lemia 
atmosferą ir yra vienas iš pagrindinių elementų, kuriant estetinę kokybę 
ir kompoziciją. Techniškai įterpti apšvietimą lengva, bet išgauti norimą 
rezultatą reikia daug patirties ir gero spalvų pajautimo.

Dažniausiai naudojamas tripusis apšvietimas – viena šviesa pa-
grindinė, kita išskiria objektą iš fono, trečioji, švelnesnė, naudojama sce-
nai užpildyti.

Pagrindinė šviesa scenoje yra svarbiausia. Jos tikslas – parodyti 
objektų formas ir kontūrus tame paviršiuje, į kurį ji krinta. Paprastai švie-
sa būna pasukta 10o-50o kampu nuo centrinės kameros ašies ir ją būtina 
žymėti pirmiausia [2].

Užpildanti šviesa naudojama standartiniam trikampiam apšvieti-
mui. Viena iš pagrindinių jo užduočių – sumažinti kontrastingumą, paryš-
kinti kai kurias detales objekto ar personažo šešėlyje. Šie šviesos šaltiniai 
naudingiausi, kai skleidžia švelnią šviesą, yra priešingoje kameros ašies 
pusėje ir yra pasukti 30o-70o nuo pagrindinės šviesos [2].
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52 pav. Tripusis apšvietimas (pagal [2]).

Galinis apšvietimas – trečia šviesos rūšis, atliekanti dvi pagrindi-
nes funkcijas. Pirma, ji vaizdui suteikia gilumo jausmą ir atskiria prieki-
nio plano objektus nuo galinio plano objektų. Galinė šviesa svarbi tuo-
met, kai galinis planas tampa sudėtingas ar sodrus. Galiniai šviesos šal-
tiniai taip pat efektyviai naudojami kaip artistinės priemonės, suteikian-
čios vaizdui iliustracinį turinį ir pabrėžiančios objektų kontūrus. Galiniai 
šviesos šaltiniai, nepaisant to, kaip yra išdėstyti, ar už objekto, ar virš jo, 
yra taikomi ir į kamerą, todėl dažnai jų intensyvumas būna didesnis nei 
pagrindinio ir užpildančiojo šviesos šaltinių [2].

Tam tikrais atvejais yra naudojamas praktinis apšvietimas – tai vi-
dinis scenos šviesos srautas. Taip galima pridėti papildomą šviesos srau-
tą, apšviesti foninius objektus, tokius kaip stalinė lempa, televizorius ir 
t.t. Šio apšvietimo naudojimas priklauso nuo scenos objektų įvairovės ir 
jų išdėstymo plano.

4.7. Tikroviškas atvaizdavimas

Tikroviškas atvaizdavimas (angl. 3D rendering) – tai 2D vaizdų 
iš 3D modelių, turinčių savo geometriją, spalvas, tekstūras, žiūrėjimo 
taškus, apšvietimą, šešėliavimo informaciją, generavimo procesas. Šio 
galutinio proceso metu yra sukuriamas 2D paveikslas arba animacija iš 
paruoštos scenos. Generavimo procesas panašus į sustatytų objektų foto-
grafavimą, kai modeliai yra galutinai sustatomi į savo pozicijas, pritaiko-
mas apšvietimas, suderinamas kameros pasukimo kampas [9].
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Tikroviškas atvaizdavimas yra skirstomas į realaus ir nerealaus 
laiko tikrovišką atvaizdavimą. Realaus laiko tikroviškas atvaizdavimas 
yra apskaičiuojamas ir pateikiamas realiuoju laiku apytiksliai nuo 20 iki 
120 kadrų per sekundę. Šis atvaizdavimas yra naudojamas interaktyviajai 
multimedijai, tokiai kaip žaidimai ir simuliacijos. Pagrindinis tikslas yra 
ne fotorealistiškas atvaizdavimas, o greitis. Sparčiai besivystantis kom-
piuterių apdorojimo greitis ir galia leido pasiekti netgi aukštesnio lygio 
tikrovišką atvaizdavimą realiuoju laiku [9].

Nerealaus laiko tikroviškas atvaizdavimas yra skirtas neinterakty-
viai multimedijai, tokiai kaip filmai, animacija arba montažai. Atvaizda-
vimas yra labai lėtas, tačiau išgaunami aukštos kokybės vaizdai. Priklau-
somai nuo scenos ir atvaizdavimo metodo sudėtingumo, atvaizdo kadro 
generavimas gali užtrukti nuo kelių sekundžių iki kelių dienų.

Tikroviškas atvaizdavimas naudoja šias technikas:
▪ Rastrinio vaizdo kūrimas (angl. Rasterization );
▪ Daugiakampiais grindžiamas tikroviškas atvaizdavimas (angl. 
Polygon-based Rendering);
▪ Atvaizdavimas linija po linijos (angl. Scanline Rendering);
▪ Šešėlių ir pasiskirsčiusios šviesos tikroviško atvaizdavimo algo-
ritmas (angl. Radiosity);
▪ Spindulių trasavimas (angl. Ray Tracing).

Rastrinio vaizdo kūrimo metu yra cikliškai pereinama per kiekvie-
ną primityvą (trikampį ar daugiakampį), nustatoma kuris vaizdo pikselis 
jam priklauso, ir priklausomai nuo to modifikuoja šiuos pikselius. Pa-
prastai tai greitesnis metodas, nei atvaizdavimas pagal kiekvieną tašką, 
todėl, kad didžiojoje paveikslėlio dalyje gali nebūti jokių primityvų. Šis 
metodas ignoruoja sritis, kuriose nėra primityvų. Tokiu būdu yra pageri-
namas darbinės atminties (angl. Cache) suderinamumas ir sumažinamas 
nereikalingas darbas išnaudojant faktą, jog atskiro primityvo taškai susi-
lieja generuojamame paveikslėlyje [9].

Scanline atvaizdavimo principas yra eilutė po eilutės, o ne dau-
giakampis po daugiakampio ar taškas po taško. Visi atvaizduojami dau-
giakampiai yra surūšiuojami nuo viršaus pagal y koordinatę. Nustatoma, 
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kuris daugiakampis atsiranda pirmiausia. Toliau kiekviena paveikslėlio 
eilutė yra apskaičiuojama nustatant nuskaitomos eilutės sankirtą su dau-
giakampiais [9].

Radiosity atvaizdavimui yra naudojamas tam tikras globalaus ap-
švietimo algoritmas. Jis apskaičiuoja subtilias šviesos variacijas scenoje 
ir sąveikas su visais objektais esančiais joje [7]. Šis algoritmas dažniau-
siai naudojamas architektūrinėse vizualizacijose, kai yra reikalingas ti-
kroviškas erdvėje išsiskleidusių šviesos atspalvių spektras (53 pav).

53 paveikslėlio kairiojoje dalyje yra pavaizduotas kambario ap-
švietimas gautas naudojant tiesioginio apšvietimo (angl. Direct Illumina-
tion) tikrovišką atvaizdavimą. Šioje scenoje yra išdėlioti trijų tipų apšvie-
timo taškai: už lango patalpintas taškinio apšvietimo (angl. Spot Lighting) 
šviesos srautas, krentantis ant kambario grindų ir sukuriantis šešėlius; su-
pantis apšvietimas (angl. Ambient Lighting) – be šio apšvietimo bet kuri 
kambario vieta, į kurią nepatenka tiesioginė šviesa, būtų atvaizduojama 
juoda spalva; įvairiakpryptis apšvietimas (angl. Omnidirectional Ligh-
ting) neatvaizduoja krentančių šešėlių ir padeda sumažinti supančio ap-
švietimo sukuriamą daiktų plokštiškumą. Dešiniajame pavyzdyje matosi 
akivaizdus skirtumas, kai tas pats kambarys yra tikroviškai atvaizduoja-
mas naudojant Radiosity algoritmą. Buvo panaudotas tik vienas šviesos 
šaltinis – dangaus, esantis už kambario langų, pro kuriuos krentanti šviesa 
švelniai atsispindi ant sienų ir grindų. Raudona kilimo spalva įgauna šil-
tesnį atspalvį atsispindėdama ant sienų. Šešėlių kampai tampa nebe tokie 
aštrūs kaip kairiajame pavyzdyje.

Spindulių trasavimo te-
chnika paveikslėlis generuoja-
mas apšviečiant pikselius pa-
veikslėlio plokštumoje. Išgau-
namas aukštos kokybės foto-
realistiškumas, tačiau tai rei-
kalauja didelių apskaičiavimo 
kaštų [9].53 pav. Tiesioginio apšvietimo ir šešėlių 

bei šviesos pasiskirstymo tikroviško atvaiz-
davimo palyginimas [9].
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4.8. Trimatės grafikos kūrimo priemonės 

yra du pagrindiniai API, skirti trimatės grafikos programavimui: 
OpenGL (angl. Open Graphics Library) ir Microsoft DirectX. Rinkoje 
yra labiau paplitusi Microsoft technologija DirectX, ypač žaidimų kūrime 
ir tose sistemose, kuriose reikalaujamas rimtas aparatūrinis spartinimas. 
OpenGL sistema plačiau naudojama CAD sistemose, mokslinei vizuali-
zacijai, skrydžių simuliacijai, žaidimuose.

4.8.1. OpenGL 

Teigiamos savybės:
▪ galima naudoti įvairiose operacinėse sistemose;
▪ gerai išnaudoja pritaikytos aparatūros spartinančiąsias galimybes;
▪ turtinga funkcijų biblioteka;
▪ palaiko praplečiamumą (angl. Extentions);
▪ nemokamas;
▪ labai stabilus.

Neigiamos savybės: 
▪ sudėtingas funkcijų panaudojimas;
▪ sunkokai randami sudėtingesnės užduoties pavyzdžiai;
▪ ne visos grafinės kortos palaiko aparatinį OpenGL spartinimą;
▪ paprastesniam panaudojimui būtinos papildomos bibliotekos;
▪ sudėtingesnis įvesties įrenginių naudojimas [4].

4.8.2. DirectX 

Tai API rinkinys, skirtas multimedijos užduočių vykdymui, ypač 
kūrimui tų žaidimų, kurie vėliau bus žaidžiami naudojant Microsoft pro-
duktus tokius kaip Windows, Xbox ir Xbox 360. DirectX yra bibliotekų 
kolekcija skirta žaidimų programavimui Microsoft Windows operacinei 
sistemai, tačiau ji naudojama ne tik žaidimams, bet ir daugelyje vaizdą 
bei garsą apdorojančių bei išvedančių programų.
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Teigiamos savybės: 
▪ paprastas naudojimas;
▪ daug funkcijų, skirtų darbo supaprastinimui;
▪ labai gerai išnaudoja pritaikytos aparatūros spartinančiąsias ga-
limybes;
▪ didžioji dauguma grafinių kortų palaiko aparatūrinį DirectX spar-
tinimą;
▪ integruotas į MS operacines sistemas;
▪ yra daug patogių programavimo įrankių, nesudėtingai palaikan-
čių DirectX bibliotekas;
▪ labai daug dokumentacijos ir pavyzdžių;
▪ platus panaudojimas, kuris verčia DirectX nuolatos tobulinti;
▪ palaiko daugiau nei vieną grafikos sąsają (angl. Multiple graphics 
adapters);
▪ yra CAD sistemų, kurios turi failų formatą, tiesiogiai pritaikytą 
DirectX aplinkai;
▪ patogiai palaiko daug skirtingų įvesties įrenginių;
▪ nemokamas.

Neigiamos savybės: 
▪ palaiko tik vieną operacinę sistemą (MS Windows);
▪ daug skirtingų grafinių sąsajų. 

Šiuo metu didžioji dauguma vizualizacijos sistemų yra pritaikytos 
dirbti MS Windows operacinėje sistemoje todėl, kad ši OS yra mokama 
ir dėl to pilnai palaikoma bei pastoviai atnaujinama. Be to, MS Windows 
operacinei sistemai yra pritaikyta labai daug papildomų įrankių bei pro-
gramų, reikalingų vizualizacijos darbui užtikrinti [4].

4.9. virtualieji pasauliai

Tikriausiai retas interneto vartotojas nenaudoja kurios nors nuoto-
linio bendravimo ir bendradarbiavimo priemonės, kurių taikymo sričių 
skaičius sparčiai auga, o jų įvairovė nuolat keičiasi ir tobulėja. Trimačiai 
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virtualieji pasauliai (angl. 3D Online Virtual Worlds, toliau darbe – virtu-
alieji pasauliai) yra viena iš tokių nuotolinio bendravimo ir bendradarbia-
vimo priemonių išraiškos formų. Šiuose pasauliuose naudotojai, „persi-
kūniję“ į trimatį pasaulio gyventoją (angl. Avatar) bendrauja tarpusavyje, 
keliauja, formuoja naudotojų grupes, tiria virtualiąsias erdves, kuria vir-
tualią nuosavybę ir ja prekiauja.

Galima apibrėžti, jog virtualusis pasaulis – tai imituojama interak-
tyvi aplinka, kurią realiu laiku gali pasiekti daug naudotojų [1].

Išskiriamos šešios visiems trimačiams virtualiesiems pasauliams 
būdingos charakteristikos: 
1. Bendra erdvė. Daugeliui naudotojų leidžiama vienu metu „dalyvauti“ 

virtualiajame pasaulyje. 
2. Grafinė vartotojo sąsaja. Vizualizuojama trimatė, „panardinanti“ er-

dvė. 
3. Tiesioginis ryšys. Sąveika vyksta realiu laiku. 
4. Interaktyvumas. Leidžiama naudotojams kurti ir keisti erdvės turinį. 
5. Nenutrūkstantis egzistavimas. Virtualiojo pasaulio egzistavimas ne-

nutrūksta tuomet, kai naudotojai atsijungia. 
6. Socializacija ir bendruomeniškumas. Skatinamas įvairių socialinių 

grupių kūrimas [1].
Virtualiesiems pasauliams sukurti yra naudojama labai daug mul-

timedijos technologijų. Visa trimatė erdvė atskleidžiama per grafinius 
objektus, tekstą bei garsą. Pavyzdžiui, interaktyviame žaidime, kuriame 
žaidėjas kuria savo gyvulininkystės ūkį, grafika yra susiejama su garsais: 
karvės mūkia, traktorius burzgia, bitės dūzgia ir t. t. Didelis dėmesys yra 
skiriamas grafikos objektams, nes dažnai nuo pasirinktų trimačių perso-
nažų išvaizdos priklauso ir bendravimo sėkmė socialiniame virtualiame 
pasaulyje. 
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SavIkONTrOLėS kLaUSIMaI

1. Kodėl kompiuteriniams žaidimams kurti dažniausiai yra naudojamas 
modeliavimas daugiakampiais?

2. Įvardinkite modeliavimo daugiakampiais pagrindines savybes.

Sąvokų testas

1. ................................ – tai matematinė bet kokio trimačio objekto (re-
alaus arba įsivaizduojamo) išraiška 3D programinės įrangos aplinkoje.

2.  ................................ – tai įrenginiai, kurie tiesiai į kompiuterį nuskaito 
realaus objekto duomenis, ir taip yra išgaunamas jo 3D modelis.

3.  ................................ – tai dirbtinai sukuriama erdvė, skirta atlikti ma-
tematinio modelio skaičiavimams.

4.  ................................ – tai toks modelis, kuris atvaizduoja objekto ap-
imtį, tekstūrą, tūrį. Modelis yra sudaromas iš vientisų figūrų blokų, kurie 
yra tarpusavyje derinami arba atimami vienas iš kito.

5.  ................................ – tai yra daugiakampis objektas, tam tikras api-
brėžiančių viršūnių, kraštinių ir plokštumų rinkinys.

6. Kiekviena daugiakampio plokštuma gaunama sujungus tris ar daugiau 
taškų, vadinamų  ................................ .

7.  ................................ – viena šviesa yra pagrindinė, kita išskiria objektą 
iš fono, trečioji, švelnesnė, naudojama scenai užpildyti.

Testas

1. Kokias operacijas naudoja konstruktyvios ištisinės geometrijos mode-
liavimo metodas?

a) Derinimo;
b) ištisinio modeliavimo;
c) Būlio operacijas;
d) ypatybėmis pagrįsto modeliavimo.
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2. Kokie yra pagrindiniai modeliavimo veiksmai?
a) Išstūmimas, sukimas, pastūmimas, derinimas;
b) atimtis, sudėtis, dalyba;
c) mastelio keitimas, retušavimas, skulptūravimas, spalvinimas;
d) tekstūros pritaikymas, derinimas, sukimas.

3. Kokia modeliavimo technika padaryti modeliai dažniausiai naudojami 
kompiuteriniuose žaidimuose?

a) 3D skulptūravimas;
b) modeliavimas netolygiaisiais racionaliaisiais beta splainais;
c) modeliavimas sudėtiniais paviršiais;
d) modeliavimas daugiakampiais.

4. Kurią modeliavimo techniką naudojant, modelis yra „minkomas“ tarsi 
molis?

a) 3D skulptūravimas;
b) modeliavimas netolygiaisiais racionaliaisiais beta splainais;
c) modeliavimas sudėtiniais paviršiais;
d) modeliavimas daugiakampiais.

5. Kuri tripusio apšvietimo šviesa yra svarbiausia 3D modelio apšvietime?
a) Užpildanti šviesa;
b) pagrindinė šviesa;
c) galinio apšvietimo šviesa. 

6. Kur yra naudojamas tikroviško atvaizdavimo realiuoju laiku procesas?
a) Kompiuteriniuose žaidimuose;
b) simuliacijose;
c) animacijoje;
d) kino filmų industrijoje.
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5. GarSaI Ir Jų aPDOrOJIMaS

Kompiuterių eros pradžioje vienintelis garsas, kurį galėjome iš-
girsti iš kompiuterio, buvo pyptelėjimas, kuris dažniausiai reikšdavo pra-
nešimą apie klaidą. Dabar jau kompiuteriu galima groti begalinį garsų 
srautą, įskaitant muziką, pasakojimą, garso efektus ir originalius įvykių 
įrašus, tokius kaip prezidento kalba arba roko koncertas. Garso elementas 
multimedijos projektuose gali būti labai svarbus faktorius siekiant užsi-
brėžtų tikslų.

5.1. Garso pagrindai

Norint suprasti garso reikš-
mę multimedijos projekte, būtina 
suvokti pagrindinius garso princi-
pus ir žinoti sąvokas.

Garsas gali būti apibūdina-
mas kaip bangų judėjimas ore ar 
kitoje aplinkoje (stimulas) arba 
kaip klausos mechanizmo suža-
dinimas, suvokiamas kaip garsas 
(jutimas). Kalbant yra išskiriamos vibracijos, kurios sukuria garso ban-
gas. Šios pasikartojančios garso bangos sukuria garso signalą, kuris turi 
savo dažnį, amplitudę ir harmoningą garso turinį.

Amplitudė – tai atstumas tarp bangos viršūnės ir lomos (54 pav.). 
Garso bangos amplitudė apibrėžia jos intensyvumą, matuojamą i (dB). 
Kuo aukštesnė bangos viršūnė, tuo garsesnis garsas. Decibelas (dB) yra 
mažiausia amplitudės variacija, kurią gali išgirsti žmogaus ausis [2].

Dažnis – tai virpesių skaičius per sekundę. Garso bangos dažnis 
nusako savo žingsnį. Kuo didesnis atstumas tarp bangų viršūnių, tuo že-
mesnis garsas. Garso dažnis yra matuojamas hercais (Hz). Garso bangų 
„raštas“, kuris atsiranda kas sekundę, yra lygus vienam hercui. Jei „raš-
tas“ pasikartoja 1000 kartų per vieną sekundę, tai yra lygu 1000 Hz arba 
1 kilohercui (KHz) [2].
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4 lentelė. Garso parametrų vienetai [3].

Fizinė vertė Simbolis Matavimo 
vienetas Formulė

Dažnis f=1/T Hz=1/s f=c/λ

Bangos ilgis λ m λ=c/f

Laiko periodas arba ciklo 
trukmė T=1/f s T=λ/c

Bangos sklidimo greitis c m/s c=λxf

5.2. Garso sąvokos

Infragarsas – garsas, kurio bangų dažnis yra žemesnis už žmogaus 
girdos apatinę ribą (20 Hz girdimumo slenkstis).

Ultragarsas – garsas, kurio bangų dažnis viršija girdos viršutinę 
ribą (20 000 Hz skausmo slenkstis).

Viršgarsinis – sąvoka, vartojama apibūdinti greičiui, didesniam už 
garso greitį.

Žmogaus ir gyvūnų girdimi garso ruožai
▪ Žmogaus girdimo garso ruožo dažniai: 20 – 20 000 Hz
▪ Afrikos dramblių: 16 – 12 000 Hz
▪ Naminių kačių: 100 – 32 000 Hz
▪ Naminių šunų: 40 – 46 000 Hz
▪ Šikšnosparnių: 1000 – 150 000 Hz
▪ Graužikų: 70 – 150 000 Hz [1].

5.3. Garso laukas

Garso lauku vadinama tampriosios aplinkos erdvė, paprastai – 
oras, kurioje sklinda garso virpesiai (bangos). Ore garsas sklinda 340 m/s 
greičiu, o pliene gali sklisti 5200m/s greičiu [1]. 
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Pagrindiniai garso lauko parametrai yra šie:
Garso slėgis – skirtumas tarp momentinių slėgio verčių kuriame 

nors taške statinio slėgio atžvilgiu, aplinkai susispaudžiant ir išsiplečiant. 
Matuojamas paskaliais (Pa) [1].

Garso intensyvumas (garso jėga) – garso energijos srautas, aplin-
kos pernešamas sklidimo kryptimi per ploto, statmeno lauko sklidimo 
krypčiai, vienetą per laiko vienetą [1].

Akustinė varža – tai aplinkos ploto vieneto pasipriešinimas garso 
energijos sklidimui. Susijusi su oro tankiu ir garso greičiu [1].

Garso energijos tankis – parodo garso energijos tankį garso lauko 
tūrio vienete ir yra universali energinė garso lauko charakteristika [1].

5.4. klausa ir garso virpesių jutimas

Žmogus gali atskirti aukšto 
ir žemo dažnio garsus. yra dvi te-
orijos, kurios paaiškina šias žmo-
gaus savybes.

Vietos teorija teigia, kad 
skirtingo aukščio garsą girdime 
todėl, kad skirtingo garso bangos 
aktyvina skirtingas sraigės pagrin-
dinės membranos vietas. Paaiški-
na, kodėl žmogus girdi aukšto dažnio garsus [1].

Dažnio teorija teigia, kad pagrindinė ausies membrana vibruoja 
kartu su ateinančia garso banga. Todėl nerviniai impulsai į smegenis siun-
čiami tokiu pat dažniu kaip ir garso bangos. Taip aiškinamas žemo dažnio 
signalų suvokimas [1].

Tikriausiai kyla klausimas, kaip žmogus suvokia garso signalą er-
dvėje ir laike? Tai paaiškinti nėra sudėtinga. Binaurinis efektas nulemia 
žmogaus girdėjimą abiem ausimis (55 pav.). Dėl šio efekto žmogus gali 
lokalizuoti garso šaltinį. Ši savybė vadinama krypties suvokimu. Lokali-
zacija aiškinama dviejų veiksnių poveikiu: binaurinių signalų, veikiančių 
klausytojo kairę ir dešinę ausį, atėjimo laiko ir intensyvumo skirtumu [1].
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5.5. virtualusis garso šaltinis ir jo lokalizavimas

Klausant garsiakalbių sistema atkuriamo stereofoninio garso, jei 
klausytojas yra garsiakalbių sistemos simetrijos ašyje, o kairiojo (K) ir 
dešiniojo (D) kanalų garsiakalbių išspinduliuojami signalai K ir D ne-
siskiria laike (t = 0) ir pagal akustinius lygius (N = 0) bei gauti iš vieno 
ir to paties garso šaltinio M, tai abiejų garsiakalbių skambesys susilie-
ja į vientisą garsų paveikslą, kuris klausytojui atrodo esąs garsiakalbių 
bazės linijos centre O. Tas garsų vaizdas yra virtualus (menamas). Jis 
gali pasireikšti, jei garsiakalbių išspinduliuojami signalai esti statistiškai 
susiję (koreliuoti tarpusavyje). Silpnėjant koreliacijai tarp kanalų signa-
lų, virtualus garso šaltinis (VGŠ) lokalizuojasi vis neapibrėžčiau, jo ma-
tmenys didėja ir, sumažėjus normuotai koreliacinei funkcijai B(∆τ) iki 
0,05 – 0,15, VGŠ suskyla į du tikruosius garso šaltinius. Jie suvokiami ir 
lokalizuojami kaip kairysis garsiakalbis ir dešinysis garsiakalbis [1].

56 pav. VGŠ padėtis, susijusi su į abi ausis patenkančių signalų lygiu ir faze 
(iliustracija iš autorių archyvo).
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5.6. Stereofoninio efekto zona

Stereofoninio skambėjimo pranašumas prieš monofoninį esmingai 
susijęs su klausytojo vieta garso atkūrimo sistemos garsiakalbių išdėsty-
mo atžvilgiu. Palyginti mažame plote šis pranašumas vertinamas 85 % 
atvejų. Ši zona paprastai vadinama pilno stereofoninio efekto zona. Šioje 
zonoje išlieka kokybiškai teisinga VGŠ lokalizacija, maži erdviniai ste-
reopanoramos iškraipymai, VGŠ pasislinkimas nuo tikrosios padėties ne-
viršija 10 % nuo garsiakalbių bazės ilgio. Klausytojui tolstant nuo garsia-
kalbių simetrijos ašies, stereoefekto pranašumas silpnėja. Jis išlieka tol, 
kol klausytojas suvokia ansamblį erdvėje išsiskirsčiusį bent į tris grupes. 
Kai suvokiamų krypčių skaičius sumažėja iki vieno, stereogarso pranašu-
mas išnyksta. Šį dėsningumą galima paaiškinti tuo, kad lemiamą reikšmę 
suvokiant stereofoninį efektą turi VGŠ susidarymo mechanizmai, jų lo-
kalizacija erdvėje [1].

57 pav. Stereofoninis efektas [1].
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Klausymo patalpos dalis, kurioje stereofoniniam efektui panašu-
mas suteikiamas 60–85 % atvejų, vadinamas dalinio stereofoninio efekto 
zona. Už šios zonos didžiausi stereopanoramos iškraipymai klausytojų 
jaučiami vietose, esančiose priešais akustinės sistemos garsiakalbius. 
Atstumas tarp garsą atkuriančių garsiakalbių vadinamas baze. Bazės plo-
tis atkūrimo gale nebūtinai turi būti lygus bazei įrašo (atlikėjų) vietoje. 
Klausytojui geriausiai būti ašinėje linijoje tarp garsiakalbių, kai atstumas 
iki jų lygus bazei [1].

5.7. Garso sugėrimas, difrakcija ir refrakcija

Patalpų akustika apibūdina garso elgseną erdvėje [3].
Garso studijų įrengimui yra naudojamos akustinės plokštės, kurios 

sugeria bei paskirsto garso sklidimą.
Garso bangos sklisdamos erdvėje ir sutikusios kliūtį nuo jos atsi-

spindi. Atspindžio kryptis priklauso nuo paviršiaus formos ir garso ban-
gos kritimo kampo, bet kampinis reflektorius atspindi garso bangas tiesiai 
atgal, nesvarbu kokiu kampu jos krinta [1].

58 pav. Patalpos akustika [3]. 59 pav. Garso atspindėjimas nuo kampinio 
reflektoriaus [1].
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Garso difrakcija – tai procesas, kurio metu garsas keičia sklidimo 
kryptį. Difrakcijos pobūdis susijęs su kliūties akustiniu dydžiu, t. y. jos 
matmenų santykiu su garso bangos ilgiu [1].

Garso refrakcija – tai garso sklidimo krypties kitimas pasikeitus 
garso sklidimo greičiui, pvz., pereinant iš tankesnės aplinkos į ne tokią 
tankią. Garso bangų refrakcijos virš žemės (vandens) paviršiaus pobūdis 
priklauso nuo temperatūros gradientų, vėjo krypties, žemės sandūrų ir t.t. 
[1].

60 pav. Garso difrakcija [1].

Garso bangų difuzija – tai garso slėgio pasiskirstymas tam tikroje 
erdvėje. Jei garso slėgis erdvėje pasiskirstęs vienodai, sakoma, kad yra 
geras difuzinis garso laukas.

Pakartotinis garso atspindėjimas ir difrakcija patalpoje sudaro pa-
lankias sąlygas gerai garso difuzijai ir tolygiam garso energijos pasiskirs-
tymui [1].

Gera garso difuzija yra svarbi koncertų salėse, klasėse, studijoje.

5.8. Didžiausias slėgio lygis 

Klausos pojūčiui įvertinti buvo pasiūlytas matavimo vienetas belas 
(=10dB); jo mažesnė dalis (dešimtoji) – decibelas (dB). Garso intensyvu-
mo pokytis 1 dB sukelia klausos pojūčio pokytį dydžiu, artimu ribiniam 
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pojūčio pokyčiui. Parametrai, matuojami decibelais, garso technikoje va-
dinami lygiais. Naudojami santykiniai ir absoliutieji, akustiniai ir elektri-
niai lygiai [1].

Garso slėgis p, garso intensyvumas I ir garso energijos tankis e 
nusakomi akustiniais lygiais:

Np = 20 lg(p/p0)
Elektriniai lygiai skirstomi į galios, įtampos ir srovės lygius:
NP = 10 lg(P/P0)
NU = 20 lg(U/U0)
NI = 10 lg (I/I0)
Muzikoje maksimalūs signalo lygiai dažnai viršija vidutinį lygį 15 

dB ir daugiau. Taigi elektroninės aparatūros kanalas turi be iškraipymų 
apriboti 15 dB ir daugiau.

Įrašant signalus dažniausiai imamas 20 dB maksimalus lygis [1].

5.9. Minimalus signalo lygis 

Minimalus signalo lygis (angl. Foot Room) – tai minimalus lygis, 
reikalingas triukšmų lygiui viršyti, mažiausio lygio girdimas signalas 
(muzika).

Atstumas tarp minimalaus ir maksimalaus vidutinio lygio vadina-
mas dinaminiu diapazonu (DD) [1].

Minimalus lygis reikalingas tam, kad triukšmai būtų negirdimi, o 
maksimalus – kad nebūtų apribojami signalų maksimumai [1].

5.10. Lygio matuokliai

Garsinių signalų lygio matuokliai būna pikiniai, kvazipikiniai, vi-
dutinių ir maksimalių verčių [1].

Kvazipikinis lygis – tai garsinio signalo įtampos amplitudžių gaubia-
masis lygis, išmatuotas su paklaida, kurią lemia prietaiso greitaveika [1].

Nominalus lygis – toks ištisinio sinuso, 1000 Hz dažnio signalo 
įtampos lygis lygio matuoklio įėjime, kuriam esant matuoklio rodmenys 
lygūs 0 dB (100 %) [1].
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5.11. Garsinių signalų apdorojimas

Garsinių signalų apdorojimu vadinamas signalų pakeitimas, sie-
kiant ištaisyti dažnio iškraipymus, pakeisti garso tembrą, pridėti specialių 
garso efektų, sumažinti triukšmus, suspausti signalų dinaminį diapazoną 
iki ribų, kurias sąlygoja signalų perdavimo kanalai [1].

Dažnius apdoroja (reguliuoja DACh) įvairių filtrų deriniai: toly-
daus charakteristikos pakėlimo ir sumažinimo filtrai, „nupjovimo“ filtrai, 
„buvimo čia“ filtrai, vienodintuvai (grafiniai korektoriai), parametriniai 
vienodintuvai [1].

Žinoma, norint apdoroti garsinius signalus, juos pirma reikia įra-
šyti. Nuo to, kokie signalai, analoginiai ar diskretieji, bus apdorojami, 
priklauso ir techninė bei programinė įranga.

61 pav. Garsinių signalų apdorojimo technika ir įranga (pagal [2]).
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5.12. automatiniai lygio reguliatoriai

Jie naudojami kvazimaksimaliai normuotai signalo vertei išlaikyti, 
įrašymo įrenginiams nuo perkrovų apsaugoti, vidutinei signalo galiai pa-
didinti, triukšmams sumažinti ir pan.

Neinerciniai: apriboja signalų momentines vertes, viršijančias nu-
statytą lygį, veikimo metu smarkiai iškraipo signalo formą, todėl naudo-
jami tik kaip apsauginės priemonės.

Inerciniai: jų perdavimo koeficientas keičiasi priklausomai nuo 
įėjimą pasiekusio signalo amplitudės, tačiau pasikeičia ne iš karto po si-
gnalo pokyčio ėjime [1].

5.13. Garso režisieriaus pultai

Šie garso režisieriaus (daugiafunkciniai) pultai yra skirti pirmi-
niams signalams apdoroti, paruošti ir programai sudaryti.

Funkcijos:
▪ reguliuoti pirminių šaltinių garsinių signalų lygį ir juos sumaišyti 
(įėjimo kanalas);
vreguliuoti šaltinius, sugrupuotus tam tikram lygiui 
(grupinis kanalas);
▪ reguliuoti bendrą išėjimo signalo lygį (išėjimo kanalas);
▪ keisti spektrą;
▪ stiprinti signalus;
▪ keisti akustinį diapazoną;
▪ iš pavienių fragmentų sudaryti transliavimo programas;
▪ įvairiais matavimo prietaisais ir klausymo įrenginiais atlikti gar-
sinių signalų vizualinę ir girdos kontrolę [1].

5.14. Triukšmo slopinimo sistemos

Triukšmas yra netvarkingas garso srovės svyravimas, sukeliantis 
netvarkingus oro slėgio kitimus.
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Triukšmas skirstomas į:
▪ struktūrinį – kai tarp garsą skleidžiančio šaltinio ir šalia esančių 
kūnų yra tiesioginis kontaktas;
▪ orinį – kai nėra kontakto;
▪ smūginį – nuo smūgių į grindis, perdangas ir pan.

5.14.1. Triukšmų sumažinimo būdai

Pagrindinis tikslas – sumažinti triukšmų ir trikdžių įtaką, pagerinti 
signalų subjektyviąją kokybę (signalo ir triukšmo santykį), sumažinti į 
garso signalą patenkančius papildomus triukšmus.

Sunkiau slopinti triukšmus, kurie koreliuoja su naudinguoju signa-
lu – moduliacinį triukšmą, detonaciją.

Slopinant triukšmą, informacija turi būti koduojama taip, kad su-
bjektyvusis iškraipymo pojūtis būtų kaip galima silpnesnis. Tam naudo-
jamas signalo šaltinio perteklinės informacijos faktorius, psichoakustiniai 
ir klausos efektai. 

Dalį perteklinės informacijos, prarandamos perduodant, galima 
atkurti. Signalą suspaudžiant (plečiant ir spaudžiant), klausai pastebimi 
iškraipymai pakeičiami iškraipymais, kuriuos klausa jaučia mažiau. Tai 
signalų pereinamieji, pakilimo ir nusileidimo procesai [1].

5.14.2. Triukšmo slopinimo įrenginiai

Jie yra skirti signalo ir triukšmo santykiui pagerinti perdavimo ka-
naluose.

▪ Statiniai – jų parametrai priklauso nuo įėjimo signalo ir darbo 
procese išlieka nepakitę.
▪ Dinaminiai – keičia parametrus veikiami pro juos praeinančių 
signalų; jų perdavimo koeficientas yra laiko funkcija.
▪ Plėstuvė-spaustuvė – triukšmo slopinimo sistema.
▪ Triukšmo slopintuvas „Dolby A“.
▪ DNL tipo triukšmo slopintuvai [1].
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5.15. Geriau skambančio erdvinio garso sistemos

Erdvinis garsas reiškia vienmačio (monofoninio kairiojo ir deši-
niojo) garso išplėtimą į dvimatį ar trimatį garsą.

Erdvinio garso formatai:
▪ 5.1 surround, DVD-Audio, Super Audio CD, Ambisonic, Dolby 
5.1 Surround, DTS, DVD, MP3 surround ir kt.

Erdvinio garso kūrimo būdai:
▪ garsiakalbiai išdėstomi aplink klausytoją;
▪ psichoakustinis garso lokalizavimo metodas 3D garso laukui su-
kurti ausinėse;
▪ atkurti užrašyto garso lauko bangų frontus klausymo erdvėje (Hu-
gens principas: refrakcija, difrakcija);
▪ daugiakanalės sistemos;
▪ binaurinės sistemos;
▪ matricinės sistemos, adaptuojančios atkūrimo kanalus [1].

5.16. Garso įrašų rengimas

5.16.1. Maišymas ir panoramos išskleidimas

Maišymu vadinamas garsinių signalų, įrašytų įvairiuose takeliuose 
ar ateinančių iš įvairių šaltinių, sumavimo tam tikromis proporcijomis 
procesas [1].

Sumaišius signalus turi būti nustatytas optimalus visų signalų (ins-
trumentų, balsų, efektų) garsumo lygių balansas. Optimalumo sąlygos:

▪ vieno garso šaltinio neturi slopinti kiti;
▪ akompanimentas neturi užgožti dainininkų balsų;
▪ fonogramoje turi išlikti visi būdingi ir meniniu požiūriu vertingi 
atskirų balsų skambėjimo ypatumai;
▪ įrašo dažniniai amplitudės bei netiesiniai iškraipymai turi būti 
minimalūs.



MULTIMEDIJOS  TECHNOLOGIJOS143

Panoramos išskleidimas – tai virtualaus garso šaltinio padėties ste-
reopanoramoje reguliavimas [1].

Galutiniam rezultatui gauti signalai turi būti įrašyti į du takelius, 
atitinkančius kairįjį ir dešinįjį kanalus.

Panoramos išskleidimo tikslas – sukurti garso šaltinių išsidėstymo 
įvairiuose erdvės taškuose efektą [1].

5.16.2. Stereofoninių įrašų ypatumai

Įrašų studijoje mikrofonai statomi prieš muzikos instrumentus, 
prieš dainuojančiuosius ir vienas viršuje, skirtas surinkti atsispindėjusius 
garsus.

Įrašomi atskiri takeliai mušamiesiems, kitiems instrumentams, dai-
nuojantiesiems. Vėliau jie apdorojami, maišomi ir, kai gaunamas norimas 
rezultatas, jis įrašomas dviejų kanalų stereofoniniu magnetofonu [1].

5.16.3. MIDI trekų maišymas

Maišymo kuriant kompozicijas (songus), į kurias įeina MIDI (angl. 
Musical Instrument Digital Interface) ir WAVE failai, problema gali būti 
padalyta į tris uždavinius:

▪ maišymas MIDI failų įrašymo ir redagavimo procese;
▪ maišymas WAVE failų įrašymo ir apdorojimo procese;
▪ MIDI kompozicijų ir WAVE takelių sutraukimas į bendrą 

kompoziciją (songą).

Songas – tai skaitmeninio garso, MIDI pranešimų sekos ir papil-
domos informacijos, formuojamos muzikiniu redaktoriumi, visuma [1].

5.16.4. MIDI standartai

MIDI turi 16 kanalų. Tai vienas iš muzikos informacijos suglaudi-
nimo metodų. Faile MIDI formate paprastai yra tokio pobūdžio informa-
cija: „tokiu instrumentu groti tokią natą tokį kiekį sekundžių“. MIDI – 
tai greičiau ne garso įrašymo (užrašymo) metodas, o komandų, kurias 
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siunčia muzikos instrumentas, įrašymo (užrašymo) būdas. Todėl MIDI 
failai ženkliai trumpesni įrašant muziką betarpiškai. Juose yra nuorodos į 
natas, o ne muzikos kaip tokios įrašą. MIDI failų vardai yra su išplėtimu 
MID. Tačiau toks informacijos apie garsus pobūdis netenkina nei tech-
ninės įrangos kūrėjų, nei vartotojų. Kai su MIDI suderinama garso korta 
gauna MIDI failą, korta reikiamų garsų ieško lentelėje pagal nuorodas. 
Kiekvienam instrumentui suteikiamas kodas (nuoroda), pavyzdžiui, dide-
lio būgno kodas – 55. Patobulintame standarte General MIDI galima ap-
rašyti apie 200 muzikos instrumentų. Instrumentų skaičius įvairiose kor-
tose nevienodas, pavyzdžiui, IBM Audiovation Adapter – 128, Advanced 
Gravis Ultra Sound – 192. MIDI failai gali būti atliekami ir su garso kor-
tomis kuriose yra DM sintezatoriai, ir su bangų (WAVE) sintezatoriais. 
Palyginus pigiose garso kortose paprastai būna sintezatoriai Yamaha OPL 
su ribotu vienu metu atkuriamu balsų skaičiumi (polifonija) – iki 20 [1].

5.16.5. Garso redaktoriai

Garso failų redaktoriai – tai tam tikros taikomosios programos, 
skirtos:

▪ įrašyti pavyzdį iš bet kokio garso šaltinio signalo, prijungto prie 
garso plokštės linijinio įėjimo;
▪ matyti pavyzdžio grafinį vaizdą (oscilogramą arba spektrą) ekrane;
▪ atkurti pavyzdžio garsą;
▪ redaguoti pavyzdžio garsą ir jį įrašyti;
▪ analizuoti garsą.

Muzikos redaktoriumi garso režisierius gali apdoroti garsus (keis-
ti bangų formą: moduliuoti, stiprinti, sumaišyti kanalus ir t. t., filtruoti, 
panaudoti specialius efektus) pagal jų skambesį arba pagal jų grafinius 
vaizdus – atskirai dešiniojo ir kairiojo kanalų [1].

Populiariausios garso redaktorių programos yra Cool EDIT, Auda-
city, Guitar Pro.
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SavIkONTrOLėS kLaUSIMaI 

1. Kokios medžiagos yra geresnės garso laidininkės?

Sąvokų testas

1. ..................................... – tai atstumas tarp bangos viršūnės ir lomos.

2. ..................................... – tai virpesių skaičius per sekundę. 

3. ..................................... – garso energijos srautas, aplinkos pernešamas 
sklidimo kryptimi per ploto, statmeno lauko sklidimo krypčiai, vienetą 
per laiko vienetą. 

4. ..................................... teigia, kad skirtingo aukščio garsą girdime to-
dėl, kad skirtingo garso bangos aktyvina skirtingas sraigės pagrindinės 
membranos vietas. Paaiškina, kodėl žmogus girdi aukšto dažnio garsus.

5. ..................................... – tai garso sklidimo krypties kitimas pasikeitus 
garso sklidimo greičiui, pvz., pereinant iš tankesnės aplinkos į ne tokią 
tankią.

6. ..................................... – tai minimalus lygis, reikalingas triukšmų ly-
giui viršyti, ir mažiausio lygio girdimas signalas (muzika).

7. ..................................... reiškia vienmačio (monofoninio kairiojo ir de-
šiniojo) garso išplėtimą į dvimatį ar trimatį garsą.
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6. vaIzDO FOrMavIMO, PErDavIMO                           
Ir SaUGOJIMO PrINCIPaI

6.1. vaizdo signalų prigimtis

Prieš pradedant nagrinėti multimedijos produktų sudedamosios da-
lies, vaizdo įrašų, savybes, būtina susipažinti su pagrindinėmis vaizdo 
sąvokomis ir jo prigimtimi.

Vaizdas yra šviesos spindulių projekcija, patenkanti į akies tin-
klainę. Dėl šviesos savybės atsispindėti nuo objektų mes galime matyti 
objektus, jų formą, spalvą, medžiagą. Šviesa laikoma elektromagnetine 
radiacija žmogaus akiai matomame spektre. Šviesa turi ir dalelėms, ir 
bangoms būdingų fizikinių savybių. Viena svarbiausių žmogaus vizuali-
niam pasaulio suvokimui šviesos charakteristikų yra jos spalva [2].

Šviesos spalvą įtakoja elektromagnetinės bangos ilgis (dažnis). 
Žmogaus matoma šviesa yra nuo 380 nm iki 740 nm arba 400 iki 790 
THz. Didėjant dažniui, šviesos spalva kinta nuo raudonos iki violetinės. 
Baltai šviesos spalvai išgauti yra sumaišomos skirtingų dažnių matomo 
spektro bangos. Tikriausiai niekas nėra matęs juodos šviesos, nes tokios 
ir negali būti.

62 pav. Matomos šviesos bangų spektras (iliustracija iš autorių archyvo).
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Vaizdo šviesumas yra susijęs su šviesos intensyvumu. 
Matomos šviesos intensyvumas taip pat priklauso nuo: 
▪ apšvietimo šaltinio pozicijos;
▪ objekto pozicijos, formos, medžiagos;
▪ optinės aplinkos.

Esant silpnam apšvietimui, žmogus prastai skiria spalvas, dėl to 
tokiomis sąlygomis visi objektai atrodo nespalvoti [2].

6.1.1. Optinės medžiagų savybės

Objektai iš skirtingų medžiagų šviesą gali veikti trejopai: 
▪ Atspindėti 
▪ Absorbuoti 
▪ Laužti 

Skirtingo dažnio šviesos bangas medžiaga gali veikti skirtingai [2].

63 pav. Skirtingų medžiagų poveikis šviesos dažnio bangoms [2].

6.1.2. Šviesos greitis

Manoma, kad šviesos greitis vakuume yra nekintantis (konstanta) 
ir apytiksliai lygus 300 000 km/s. Šviesos greitis įvairiose šviesai laidžio-
se medžiagose yra mažesnis. Pats šviesos greitis nekinta. Šviesos dalelių 
absorbavimas ir pakartotinis išspinduliavimas užima šiek tiek laiko – 
gaunamas sulėtėjusios šviesos efektas [2].
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6.1.3. analoginis ir diskretus signalas

Vaizdai buvo įrašinėjami ir kaupiami dar prieš informacinių tech-
nologijų erą kaip analoginis signalas.

Analoginis vaizdas neturi griežtai apibrėžtos raiškos, tačiau išdi-
dinami vaizdo fragmentai nuo tam tikros mastelio ribos pradeda lietis – 
praranda detalumą. 

Skaitmeninio vaizdo raiška yra griežtai apribota vaizdo matricos 
matmenų. Skaitmeninis vaizdas gali būti replikuojamas neprarandant 
kokybės, priešingai nei analoginis vaizdas. Skaitmeninėse laikmenose 
saugoma vaizdo informacija yra saugesnė, kadangi tokios laikmenos yra 
atsparesnės įvairiems aplinkos poveikiams: drėgmei, karščiui, šalčiui. Be 
to, tokias laikmenas yra žymiai patogiau nešiotis, nes jos yra mažesnių 
matmenų nei analoginiams vaizdams saugoti skirtos laikmenos, pvz., 
juostos [2].

6.1.4. vaizdo fiksavimas

Žmogui matyti vaizdus padeda rega, kurios procese dalyvauja akys 
ir smegenys. 

Regos aktas yra sudėtingas, ne visiškai ištirtas neurofiziologinis 
procesas. Regos aktas susideda iš keturių svarbiausių etapų:

1. Spinduliai, atsispindėję nuo daikto, į kurį žiūrime, akies optinių 
terpių (ragenos, lęšiuko) veikiami, lūžta ir susikerta fotoreceptoriuose. 
Vadinasi, tinklainėje susidaro tikras, bet atvirkščias (inversinis) daikto 
vaizdas.

2. Veikiant šviesos energijai, fotoreceptoriuose (kūgeliuose ir stie-
beliuose) vyksta sudėtingas procesas, kuriame skiriamos trijų rūšių reak-
cijos:

a) retinomotorinės reakcijos reguliuoja fotoreceptorių apšvietimo 
intensyvumą. Šių reakcijų esmė yra labai sudėtingi stiebelių, kūge-
lių ir pigmentinio epitelio ataugų judesiai;
b) fotocheminės reakcijos: veikiant šviesai, regos purpuras – jo-
dopsinas kūgeliuose ir rodopsinas stiebeliuose – suskyla į sudėti-
nes dalis: proteiną ir retineną (karotinoidų grupės dažomąją me-
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džiagą), iš kurio pasigamina vitaminas A. Tamsoje jam susijungus 
su proteinu, vėl susidaro regos purpuras;
c) elektrinės reakcijos: vykstant fotocheminėms reakcijoms, tin-
klainėje keičiasi jonų būklė, atsiranda biologinės srovės, kurios 
sukelia nervinius impulsus fotoreceptoriuose.
3. Impulsai, atsiradę fotoreceptoriuose, perduodami nervinėmis 

skaidulomis į smegenų žievės regos centrus.
4. Žievės centruose nervinio impulso energija virsta regos pojūčiu 

[6].

64 pav. Žmogaus akies sandara [2].

6.2. analoginių signalų fiksavimas

Analoginių signalų fiksavimo era prasidėjo kino filmų industrijoje. 
Svarbus išradimas, turėjęs įtakos kino atsiradimui, buvo celiulioi-

dinė juosta, ant kurios buvo galima užfiksuoti paveikslėlių seriją. Ši juos-
ta tapo judančių vaizdų fiksavimo bei projektavimo pagrindu. Kinetogra-
fas – tai pirmoji kino kamera, kuri buvo naudojama fiksuoti analoginiams 
vaizdo signalams. Kinetoskope žiūrint per didinamąjį stiklą buvo galima 
stebėti apšviestą judančią juostą ir taip matyti užfiksuotus kadrus.

Kino filmų kūrimui buvo naudojamas gerai žinomas faktas, kad 
žmogui stebint 24 statinių vaizdų per sekundę dažniu besikeičiančius ka-
drus, smegenys interpretuoja juos kaip vientisą dinaminį vaizdą. Senajame 
kine buvo naudojamos išryškintos foto juostos ir projektorius (65 pav.).
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            65 pav. Senieji vaizdo projektoriai naudoti kino teatruose [11].

Išsiplėtojus analoginio kino technologijai buvo pereinama prie 
analoginės televizijos. Žmonės jau galėjo matyti ne tik kino filmus, bet ir 
įvairias laidas bei reportažus. Analoginėje televizijoje vaizdas buvo fik-
suojamas, koduojamas ir saugomas magnetinėje juostoje (kasetėje). Ra-
dijo bangomis užkoduotas vaizdo signalas atkeliaudavo į televizorių ir 
jame būdavo dekoduojamas. Taip žiūrovai galėjo matyti retransliuojamus 
analoginius vaizdus.

            66 pav. Senoji analoginė televizija [9].
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6.2.1. analoginio vaizdo formatas vHS

VHS (angl. Video Home System) – tai analoginis vaizdo formatas, 
sukurtas bendrovės JVC, ir 1976 m. pristatytas Japonijos rinkai.

Vėliau pasirodė optinių diskų formatai, kurie gebėjo ne tik vaiz-
duoti geresnės kokybės vaizdą, bet ir buvo didesnės talpos. Vienas anks-
tesniųjų – Laserdisc, kuris nebuvo populiarus, o po jo sekęs DVD for-
matas susilaukė itin didelio pasisekimo ir 2000 m. visiškai išstūmė VHS 
formatą. 

    67 pav. VHS kasetės formatas.                 68 pav. „SABA“ VHS grotuvas

VHS kasečių techniniai duomenys:
▪ Fiziniai matmenys: 187 × 103 × 25 mm.
▪ Raiška: 240 linijų, 335 × 576 (PAL/SECAM) ar 335 × 480 
(NTSC) pikselių; aukštos raiškos (HQ) – 250 linijų.
▪ Nominalus kasetės greitis: 3,335 cm/s NTSC ir 2,339 cm/s PAL 
regionui.
▪ Įrašo trukmė: iki 6 val. (galimi ir ilgesni variantai). 
▪ Magnetinės juostos ilgis: apie 430 metrų.
▪ Signalo pralaidumas: apytiksliai 3 MHz signalo pralaidumo ir 
400 MHz chromatinio signalo pralaidumo.

Didėjant įvairiems analoginio signalo reikalavimams, buvo sukur-
tos įvairios VHS formato variacijos:

▪ VHS-C (VHS Compact) – 30, 45 ar 60 min. sumažinta įrašo tru-
kmės kasetėje versija. Pirmą kartą panaudota bendrovės Panasonic 
delninėse kamerose.
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▪ S-VHS (Super VHS) – padidinta raiška ir kokybė.
▪ S-VHS-C – sumažinta talpa, kaip ir VHS-C.
▪ M-II-Format (M-Format) – profesionalus analoginis formatas su 
aukšta įrašymo kokybe, panašus į Betacam.
▪ W-VHS – analoginio signalo formatas, skirtas raiškiosios televi-
zijos (HDTV) įrašymui.
▪ D-VHS (Digital VHS) – skaitmeninis formatas, skirtas SDTV ir 
HDTV skaitmeninės informacijos įrašymui. Kasetėje telpa iki 50 
GB informacijos. Grotuvai suderinami ir su ankstesniais formatais.
▪ D-9 – skaitmeninis formatas, kuris palaiko skaitmeninio garso 
ir vaizdo kokybę, vaizdo kokybe beveik prilygsta profesionaliam 
Digital Betacam formatui.

6.3. Diskrečių signalų fiksavimas 

Šalia cheminių šviesos keitiklių technologijų ėmė rastis ir elektro-
niniai keitikliai: 

▪ Vidicon – tai vaizdo kameros vamzdis.
▪ CCD (angl. Charge-Coupled Device) – tai elektros krūvio keiti-
mo į skaitmeninį signalą įtaisas. CCD perkelia krūvį tarp prietaiso 
talpinės varžos konteinerių. 

69 pav. „Vidicon“ vaizdo kameros sandara 
[10].

70 pav. CCD įrenginys [8].
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Senesnėse vaizdo kamerose, iki 1980 m. pabaigos, buvo naudo-
jamos vaizdo kameros vamzdis arba vaizdo perdavimo vamzdis vietoj 
CCD tam, kad optinis vaizdas būtų konvertuojamas į elektrinį signalą. 
1930–1980 m. buvo naudojami kelių tipų vamzdžiai. Geriausiai žinomi 
buvo įvairių tipų katodinių spindulių vamzdžiai, arba CRT. Dažniausiai 
televizijoje ir kompiuterių monitoriuose CRT yra vadinamas paveikslėlių 
vamzdžiu.

Skaitmeninis vaizdas sudaromas iš fiksuotos rezoliucijos taškų mat-
ricos. Taškui priskiriama reikšmė, reprezentuojanti matricos elemento ap-
švietimo intensyvumą ir spalvą [2].

6.3.1. Skaitmeninis vaizdo įrašas

Vaizdo įrašas yra išsaugomas skaitmeniniais vienetais, vadinamais 
kadrais (angl. Frames). Kadras tai tarsi paveikslėlis, kuris, būdamas kitų 
paveikslėlių eilėje, gali sukurti judesio iliuziją.

Svarbiausio kadro (angl. Key-frame) koncepcija laiko kompre-
sijos atžvilgiu apibrėžia laiko informacijos išsaugojimą viename kadre 
tam tikrais intervalais. Toliau yra išsaugomi pasikeitimai nuo šio taško 
(pagrindinio kadro), naudojamas tas pats fonas tarp keleto kadrų, tačiau 
judesio iliuzija priklauso nuo kadrų kitimo dažnio. Nereikėtų kurti jude-
sio mažiau nei 15 fps, kadangi vaizdas gali atrodyti sulėtintas. Bet kokia 
nuo laiko priklausanti multimedijos rūšis apkrauna kompiuterį dideliais 
skaičiavimais.

Vaizdo įrašai, vienas labiausiai kompiuterio sistemą apkraunančių 
multimedijos elementų, reikalauja daug operatyviosios atminties bei di-
delės disko talpos. Tarkime, kad aukštos kokybės spalvotam statiniam 
paveikslėliui atvaizduoti vaizduoklyje reikia apie 1 MB kompiuterio 
atminties. Padauginkime jį iš 30 – tiek kartų per sekundę paveikslėlis 
yra pakeičiamas, kad būtų sukurtas judesio efektas, ir jau bus reikalinga 
mažiausiai 30 MB atminties parodyti 1 s vaizdo įrašo, 1,8 GB 1 minu-
tės ir 180 GB 1 valandos įrašui. Tad vaizdų perkėlimas iš kompiuterio 
atminties į ekraną tokiu kitimo dažniu pareikalautų iš kompiuterio tokių 
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pajėgumų, kokius turi tik superkompiuteris. Todėl buvo pasitelktos pa-
jėgiausios ir įspūdingiausios multimedijos technologijos bei moksliniai 
tyrinėjimai, kad vaizdo įrašų duomenis būtų galima suspausti į valdomus 
duomenų srautus. Suspaudimo ir išskleidimo technologijos naudojant ko-
dekus leidžia didžiulį kiekį vaizdinės medžiagos suspausti į neįtikėtinai 
mažus failus, kurie vis tiek gali pateikti geros kokybės vaizdus numaty-
toje platformoje.

Jei jūs kontroliuojate savo multimedijos projekto pateikimo plat-
formą, tai galite nurodyti tam tikrus programinės ir techninės įrangos pa-
tobulinimus, kurie leis dirbti su didelės raiškos pilnametražiais vaizdo 
įrašais bei su sudėtingais aukštos kokybės Surround tipo garso įrašais. 
Arba jūs galite sukurti projektą, kuris atitiktų tam tikrą suspaudimo stan-
dartą, tokį kaip MPEG2 DVD diskams groti arba MPEG4 namų kino 
sistemai. Jūs taip pat galite įsidiegti supergreitą RAID sistemą, kuri pa-
laikys didelės spartos duomenų perdavimą. Jūs taip pat galite įtraukti ins-
trukcijas į savo autorinę sistemą, kuri sukels vaizdo įrašus į operatyviąją 
atmintį, kad jie būtų atkuriami didesniu greičiu. Atkūrimo platformos 
valdymas yra didelis privalumas, tačiau realiame pasaulyje tai įmanoma 
labai retai. Taigi, kai jūs kursite savo vaizdo įrašų elementus, turėsite ap-
svarstyti daug programinės ir techninės įrangos pasirinkimų bei kompro-
misų, kurie leis vaizdo įrašą atkurti su minimaliais atkūrimo platformos 
reikalavimais.

6.3.2. Failų formatai

Microsoft Windows operacinėje sistemoje nuo seno įprasta me-
džiagą išsaugoti (įrašyti) AVI formatu, kurį apibrėžia Video for Windows 
(VFW) standartas [7]. VFW standartas turi keletą trūkumų, iš kurių di-
džiausias yra 2 GB failo dydis – t.y. riba, kurios negalima peržengti at-
kuriant failus Windows aplinkoje. Montažo plokščių gamintojai naudoja 
įvairias gudrybes ir apėjimus, kad būtų galima montuoti ir ilgesnius fil-
mus, tačiau tai nėra standartas (pvz., miroInstant, Matrox Infinite Cap-
ture). Dabar AVI standartas papildytas naujomis specifikacijomis (Open 
DML, DV type 1, DV type 2), kurios išplečia failų saugojimo formatus.
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Dirbant su medžiaga didžiausią painiavą sukelia DV type 1 ir DV 
type 2 AVI formato specifikacijos.

DV type 1 formatas (nauja VFW specifikacija, įeinanti į naująją 
Microsoft multimedijos programavimo aplinką Direct Show) nesuderin-
tas su senuoju VFW standartu, todėl su juo gali dirbti tik tos programos, 
kurios supranta tokį standarto išplėtimą. Šiuo metu su DV type1 formatu 
dirba šios vaizdo redagavimo programos: Ulead Studio 3.0, 4.0, 5.0, Ule-
ad Media Studio Pro 6.0, MGI Wave III ir IV, Sonic Foundry Vegas, Main 
Concept Main Actor. Į DV type 1 formato failą įrašomi beveik nepakeisti 
skaitmeninio srauto duomenys, perduodami iš DV vaizdo kameros. Srau-
te perduodami du 48 kHzs 16 bit garso kanalai. Microsoft siūlo naudoti šį 
formatą naujose operacinėse sistemose, nes tai tiesioginis (angl. Native) 
DV duomenų srauto kuriamas failų formatas. Failo dydį riboja operacinė 
sistema, Windows 98SE sistemoje jis yra 4 GB [7].

DV type 2 formatas pilnai suderinamas su senuoju VFW, todėl jį 
supranta visos redagavimo programos, tik reikia, kad į sistemą būtų įdieg-
tas programinis DV kodekas. Ar jis yra, galima patikrinti Control Panel > 
Multimedia > Devices > Compression Codecs. Adobe Premiere 5.1, 6.0, 
Pinnacle Studio DV, Asymetrix Digital Producer 5.5 naudoja DV type 2 
failų formatą. Ši specifikacija leidžia tame pačiame faile talpinti 4 (32 
kHz, 12 bit) arba 2 (48 kHz, 16 bit) garso kanalus [7].

6.3.3. Montažinė

Vaizdo duomenų įvedimas į kompiuterį iš skaitmeninės vaizdo ka-
meros ir analoginės vaizdo kameros bei skaitmeninių ir analoginių vaizdo 
duomenų perrašymas iš vienos vaizdajuostės į kitą iš esmės skiriasi.

Skaitmeninė DV (angl. Digital Video) formato vaizdo kamera iš 
fotoelementų matricų gaunamą signalą paverčia skaitmeniniu, jį suglau-
dina ir gali perduoti į kompiuterį ar skaitmeninį vaizdo magnetofoną. DV 
kodekas yra pačioje vaizdo kameroje. Tam, kad kompiuteris galėtų pri-
imti skaitmeninio formato duomenis, jame turi būti speciali sąsaja. Skai-
tmeninio formato duomenys perduodami impulsų sekomis, kurias lengva 
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išskirti iš triukšmo, atsirandančio signalą perduodant kabeliu ar jį įrašant 
į vaizdajuostę. Todėl, skaitmeninio formato vaizdo medžiagą perrašant iš 
vienos vaizdajuostės į kitą, vaizdo kokybė nekinta.

Analoginės vaizdo kameros į kompiuterį perduoda analoginį vaiz-
do signalą, todėl, norint jį išsaugoti kompiuteryje, pats kompiuteris turi 
turėti specialią plokštę (pavyzdžiui, miro DC30plus, DC10plus, Fast 
AVMaster, Matrox Digisuite LE), kuri analoginį vaizdo signalą keičia 
skaitmeniniu. Plokštės dažniausiai taiko MJPEG suglaudinimą (kompre-
siją). Daugelyje jų yra Zoran firmos vaizdo suglaudinimo procesoriai, 
kurie su plokštės gamintojo pateiktu kodeku gana kokybiškai suglaudina 
ir išskleidžia duomenis. Analoginį signalą išskirti iš triukšmo sunku, o 
kartais ir neįmanoma, todėl perrašant iš vienos vaizdajuostės į kitą vaizdo 
kokybė prastėja [1].

Reikia žinoti, kad skaitmeninio formato vaizdo kokybė prastėja jį 
glaudinant ir skleidžiant. Jei vaizdo medžiaga daug kartų glaudinama ir 
skleidžiama (pavyzdžiui, naudojant įvairius efektus), gaunamas prastes-
nės kokybės vaizdas.

Vaizdo filmų montažas nėra labai paprastas dalykas. Jis reikalauja 
specifinių žinių, kaip teisingai pasirinkti reikalingą aparatūrą ir programi-
nę įrangą, veiksmingai jomis naudotis [1].

6.3.3.1. vaizdo duomenų srautas ir jo kompresija

PAL sistemoje, perduodant 25 kadrus per sekundę iš 768 x 576 
taškų, viena sekundė nesuglaudintos vaizdo medžiagos kaupiklio diske 
užima 21,6 MB. Tokiam vaizdo duomenų srautui perduoti reikia labai 
spartaus perdavimo kanalo. Todėl nesuglaudinta vaizdo medžiaga naudo-
jama tik labai brangiose montažo sistemose, kai reikia ypač geros vaizdo 
kokybės (pavyzdžiui, reklamos studijose, specialiose kino filmų monta-
žinėse). Daugelyje kompiuterinių montažinių vaizdo medžiaga suglau-
dinama. Mėgėjai tenkinasi pigesnėmis, tačiau daugiau glaudinančiomis 
sistemomis, o profesionalai naudoja mažiau glaudinančias sistemas.
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Kai vaizdo medžiaga suglaudinama mažiau negu šešis kartus, akis 
buitiniame televizoriuje dar nepastebi vaizdo kokybės pablogėjimo, ly-
ginant su originalu. Labiau glaudinant, atsiranda įvairūs iškraipymai. Jie 
geriausiai matomi kontrastingose zonose ir tolygiai besikeičiančio atspal-
vio srityse. Kontrastingi kontūrai papildomi spalvotais apvadais, tolygiai 
kintančio atspalvio sritys nusidažo juostomis. Kompiuterinėse analoginio 
signalo įvesties ir išvesties plokštėse suglaudinimas yra reguliuojamas, to-
dėl galima pasirinkti kompiuterio galimybes atitinkančią vaizdo kokybę.

DV standarto skaitmeninėse kamerose vaizdo duomenų srautas 
suglaudinamas penkis kartus. Perduodant visą televizijos signalą, naudo-
jamas sudėtingas adaptyvus informacijos suglaudinimo algoritmas, opti-
mizuojantis nuolatinį 25 Mb/sek. vaizdo duomenų srautą.

DV kodekas gali būti programinis arba aparatūrinis. Pavyzdžiui, 
Sony kamerose įrengta speciali mikroschema. Vaizdą kompiuterio vaiz-
duoklyje galima matyti naudojant tiek programinį, tiek aparatūrinį DV 
kodeką [1].
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SavIkONTrOLėS kLaUSIMaI

1. Kodėl esant prastam apšvietimui žmogui visi matomi objektai atrodo 
nespalvoti?

2. Kodėl dirbant su medžiaga didžiausią painiavą sukelia DV type 1 ir DV 
type 2 AVI formato specifikacijos?

3. Apibūdinkite analoginio ir skaitmeninio signalo bei jų laikmenų skir-
tumus.

Sąvokų testas

1. .................................. – tai atstumas tarp bangos viršūnės ir lomos.

2. .................................. – analoginis vaizdo formatas.

3. .................................. – priemonė vaizdo duomenų srautui suglaudinti 
ir išskleisti.

4. .................................. – tai elektros krūvio keitimo į skaitmeninį signa-
lą įtaisas.

Testas

1. Kokios spalvos šviesos nebūna?
a) Baltos;
b) mėlynos;
c) juodos;
d) oranžinės.

2. Kas padeda žmogui matyti vaizdus?
a) Smegenys;
b) akys;
c) rega;
d) tinklainė.

3. Pažymėkite elektroninius šviesos keitiklius.



MULTIMEDIJOS  TECHNOLOGIJOS159

a) Vidicon;
b) CCD;
c) DV type 2;
d) DV type 1.

4. Kelis kartus suglaudinamas vaizdo duomenų srautas DV standarto 
skaitmeninėse kamerose?

a) 2;
b) 1;
c) 5;
d) 3.
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7. aNIMaCIJa. vaIzDO Ir GarSO aPJUNGIMaS

7.1. animacijos istorija

Animacija yra spartus kintančių dvimačių ar trimačių iliustracijos 
ar modelių vaizdo epizodų rodymas, sukuriant judėjimo iliuziją. Tai op-
tinė judėjimo iliuzija, atsirandanti dėl vaizdo užsitęsimo, kuri gali būti 
kuriama ir vaizduojama daugybe būdų.

Pirmieji bandymai judėjimo fenomenui užfiksuoti randami dar 
paleolito urvų piešiniuose: Pietų Prancūzijos Lasko urve bei Altamiros 
urvuose Šiaurės Ispanijoje buvo rasta piešinių, kuriuose gyvūnai buvo 
vaizduojami su papildomomis poromis kojų bei keliais sluoksniais kūno 
kontūrų, perpiešiamų vieno ant kito, taip galimai mėginant perteikti ju-
desį. Kiti archeologiniai radiniai, liudijantys apie mūsų protėvių judesio 
suvokimą, yra Irane rastas 5200 metų senumo dubuo su devyniais pa-
veikslėliais bei Egipto freskos, kuriose vaizduojamos imtynės.

1800-aisiais išpopuliarėjo optiniai žaislai. 1824 m. sukurtas Tau-
matropas (angl. Thaumatrope) – diskas arba kortelė, ant kurios abiejų 
pusių nupiešta po atskirą paveikslėlį. Diską sukant patraukus už dvie-
jų susuktų virvelių, paveikslėliai susijungia. Išvertus iš graikų kalbos 
„Thauma“ reiškia nuostabus, stebuklingas, o „Trope“ – tai, kas sukasi.

Panašiu principu buvo sukurti ir kiti optiniai žaislai – Fenakistisko-
pas (1982 m.) ir Stroboskopas. Šie aparatai dar būdavo vadinami Fantas-
kopu, Stebuklingu disku ir Kaleidorama.

1834 m. buvo išrastas zoetropas, kurį pavadino Daedalum (velnio 
ratas). Jis buvo konstruojamas būgne be viršutinės dalies. Į vidų aplink 
centrinę ašį įdedama ranka pieštų paveikslėlių seka. Būgno išorėje buvo 
išpjaunamos pailgos juostelės pro kurias, pasukus būgną, buvo matomi 
judantys paveikslėliai, taip sukuriant judesio iliuziją.

1877 m. sekė nauja zoetropo versija – praksinoskopas. Jame aplink 
centrinę ašį buvo įmontuoti veidrodžiai, kurie atspindėjo paveikslėlius, 
išdėliotus aplink. Praksinoskopas neturėjo išpjovų, kaip zoetropas, o vei-
drodžiuose atsispindėjęs vaizdas buvo daug aiškesnis, švaresnis.
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Optinių žaislų pavyzdys davė impulsą pirmiesiems animaciniams 
filmams. 1906 m. J. Stuart Blacktonas sukūrė pirmąjį animacinį filmą 
„Linksmų veidų juokingos išraiškos“ (angl. „Humorous Phases of Funny 
Faces“). Jame buvo vaizduojamas karikatūristas, ant mokyklinės lentos 
kreida piešiantis žmonių veidus, kurie po to netikėtai atgyja.

Pirmas spalvotas animacinis filmas „Gėlės ir medžiai“ (Flowers 
and Trees) pasirodė 1932 m. Jį išleido Disney kompanija. Vėliau šis ani-
macinis filmas buvo kritikų įvertintas Akademijos apdovanojimu, dar va-
dinamu Oskaru.

1938 m. pasižymėjo lietuviškos animacijos autorius Stasys Ušins-
kas, kuris pristatė pirmą garsinį trumpametražį lėlių filmą „Storulio sa-
pnas“. Lietuvos animacijos tėvu galime vadinti Vladislovą Starevičių, 
kuris jau 1910 m. sukūrė pirmąjį lietuvišką animacinį filmą „Elniaragių 
kova“ – pirmasis pasaulyje lėlių animacijos filmas.

1945 m. pasauliui buvo pristatytas pirmasis japonų animacinis fil-
mas „Momotaro jūros kariai“ (angl. „Momotaro’s Divine Sea Warriors“), 
kurį režisavo Mitsuyo Seo.

1990 m. galima vadinti kompiuterinės animacijos eros pradžia. 
1995 m. pasirodžiusi animacinė komedija „Žaislų istorija“ („Toy Story“)
– pirmasis vien tik kompiuteriu kurtas animacinis filmas. Jį išleido ani-
macinių filmų studija Pixar.

71 pav. Optinis žaislas Prak-
sinoskopas [8].

72 pav. Pirmasis animacinis filmas „Humorous 
Phases of Funny Faces“ [5].
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7.2. animacijos technologijos

Pasaulyje plačiausiai paplitusios trys animacijos technologijos rū-
šys: tradicinė animacija, sustabdyto kadro animacija ir kompiuterinė ani-
macija. Kiekviena ši technologija bus aptariama tolesniuose skyriuose.

7.2.1. Tradicinė animacija

Tradicinė animacija (arba klasikinė, celių, piešta ranka (angl. 
Hand-drawn)) yra animacijos technika, kur kiekvienas kadras yra piešia-
mas ranka. Ši technika buvo dominuojanti animacijos forma iki kompiu-
terinės animacijos atsiradimo.

Tradicinėje animacijoje yra pasitelkiama didelė kūrybinė grupė, 
kuri dalyvauja animacinio filmo kūrimo procese, sudarytame iš įvairių 
etapų.

Kadruotės (angl. Storyboard) – tai scenarijus, sudarytas iš vaizdų 
bei teksto, ir panašus į milžinišką komiksą. Jos piešiamos bendram ani-
macinio klipo vaizdui susidaryti prieš pereinant prie kitų etapų. 

Garso takelis (angl. Scratch track) įrašomas prieš prasidedant ti-
krajam animavimo procesui. Pirma įrašoma juodraštinė versija. Jis reika-
lingas tam, kad animacija būtų kuo tiksliau sinchronizuota su garsu. 

Animatikas (angl. Animatic, Story-reel) yra kuriamas po to, kai yra 
įrašomas garso takelis. Animatikas dažniausiai sudaromas iš kadruočių, 
kurios yra sinchronizuotos su garso takeliu. Animatikas dar yra skirsto-
mas į Video kadruotes ir fotomatikus.

Režisūrinis scenarijus (angl. Exposure Sheet, X-sheet) – tai lentelė, 
nusakanti veiksmą, dialogus, garsus kiekvieno kadro tikslumu, kurią ani-
matoriai naudoja kaip orientyrą.

Maketavimas pradedamas tuomet, kai visi dizaino darbai yra baigti 
ir patvirtinti režisieriaus. Maketavimo procesas yra tas pats kaip kadrų 
blokų nufilmavimas kino filme.

Animacijos kūrimas pradedamas režisieriui patvirtinus animatiką. 
Tradicinės animacijos procese animatoriai pradeda spalvotais pieštukais 
kadrą po kadro piešdami animacijos sekas ant pradurtų (kad būtų galima 
pritvirtinti prie stalo) permatomo popieriaus lapų. 
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Pieštuko testą paruošia pagrindinis animatorius dirbdamas su kie-
kviena scena. Tai yra preliminari išbaigtos scenos versija. Šie piešiniai yra 
nuskenuojami ar nufotografuojami ir sinchronizuojami su garso takeliu. 

Redagavimo skyrius (angl. Clean-up) iš naujo peržiūri pagrindinių 
ir asistuojančių animatorių darbus ir juos suvienodina tam, kad visas pro-
jektas atrodytų lyg pieštas vieno žmogaus.

Iš naujo peržiūrėjus visus piešinius, jie fotografuojami animacine 
kamera.

Kai animacinis personažas nupieštas, fonų dailininkas piešia fonus 
kiekvienam animacijos kadrui atskirai. Fonai dažniausiai piešiami guašu 
arba akriliniais dažais, kartais naudojama akvarelė, aliejiniai dažai arba 
spalvotos kreidelės. 

73 pav. Piešiama akriliniais dažais kitoje celės pusėje [6].

Kontūrų ir spalvinimo (angl. Ink-and-paint) (73 pav.) procesas yra 
atliekamas, kai baigiami tarpiniai epizodų piešiniai. Kiekvienas piešinys 
nuo popieriaus perkeliamas ant plonos permatomos plėvelės, vadinamos 
cele (angl. Cel). Celė – tai cheminės medžiagos celiuloido sutrumpini-
mas. Piešinio kontūrai perpiešiami arba nukopijuojami ant celės ir guašu 
ar panašaus tipo dažais atvirkščioje pusėje nuspalvinami.

Fotografijos procesas atliekamas piešinius perkėlus ant celių. Vi-
sos kadrų celės sudedamos viena ant kitos ir dedamos ant paruošto fono. 
Norint išvengti netikslumų (kad celės nesujudėtų), ant viršaus uždedamas 
stiklas ir tuomet paruoštas kadras fotografuojamas animacijos kamera, 
dar kitaip vadinama rostrum kamera. 
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Pieštuko testas yra atliekamas, kai 
po fotografijos proceso kadrai yra susuka-
mi į Leica ritę. Tuomet jau paruošta galu-
tinė animacijos juosta ryškinama, apdoro-
jama, uždedami garsai ir garso takelis.

Vėliau tradicinį kontūravimo ir 
spalvinimo metodą pakeitė skaitmeninis 
kontūravimas ir spalvinimas. Skaitmeni-
niame procese piešiniai neperkeliami ant 
celių, o skenuojami į kompiuterį ir ten 
spalvinami, apdorojami naudojant įvairias 
kompiuterinės animacijos programas. 

Kompiuteriai ir skaitmeninės ka-
meros taip pat gali būti naudojami tra-

dicinės animacijos gamyboje, taip palengvinant animatorių darbą. Šiais 
laikais piešiniai nuskaitomi ir spalvinami kompiuteriu. Šis būdas daug 
efektyvesnis už tradicinį, nes užima mažiau laiko ir suteikia daugiau ga-
limybių kurti [4].

7.2.2. Sustabdyto kadro animacija

Sustabdyto kadro (angl. Stop-motion) animacijoje dažniausiai nau-
dojami realūs daiktai, kurie yra fiksuojami (fotografuojami) kadras po 
kadro, ypač daug dėmesio skiriant objektų dydžiams ir masteliui, sten-
giantis kuo tiksliau ir nuosekliau apskaičiuoti judesio bei pasirinktos 
distancijos santykį, eksperimentuojant su apšvietimu bei specialiaisiais 
šviesos efektais. yra įvairių sustabdyto kadro animacijos rūšių.

Seniausia iš jų – lėlių animacija. Dirbdamas šiuo principu anima-
torius ne tik kontroliuoja judesį, bet ir pats gamina lėlę, stato aplinką. 
Žymiausi lėlių animacijos filmai: „Elniaragių kova“ (Lucanus Cervus, 
Lietuva, 1910) ir „Lapės pasaka“ (The Tale of the Fox, Prancūzija, 1937).

Kaip vieną iš tradicinės animacijos lėlėmis atmainų galima įvar-
dinti Puppettoon animaciją, išrastą vengrų kilmės amerikiečių režisie-
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riaus Džordžo Palo. Šioje technikoje pagrindinį vaidmenį atlieka statiš-
kos lėlės, kurios skirtinguose kadruose yra keičiamos identiškomis vietoj 
to, kad transformuotųsi pačios. Taigi puppetoon animacinei serijai sukurti 
reikia daug to paties tipo veikėjų įsikūnijimų.

Taip pat labai populiari sustabdyto kadro animacijos rūšis yra mo-
lio arba plastilino animacija (75 pav.). Figūros lipdomos iš molio arba 
kitos lengvai formuojamos medžiagos ir fotografuojamos taip pat kaip lė-
lių animacijoje. Nuo figūros dydžio ir sudėtingumo priklauso, ar ji viduje 
turi metalinį karkasą, ar ne. Vieni garsiausių plastilino animacijos perso-
nažų – Wallace ir Gromit, sukurti animatoriaus Nicko Parko iš Aardman 
Animations studijos.

Iškirpta (angl. Cut out) animacija – joje naudojami dvimačiai 
objektai, dažniausiai iškirpti iš popieriaus ar medžiagos. Vienas iš gerai 
žinomų tokios animacijos pavyzdžių yra amerikiečių televizijos serialas 
„Pietų parkas“ (South Park, JAV, 1997 m.).

Siluetinė animacija – kaip ir iškirptoje animacijoje, pasitelkiant 
apšvietimo pagalbą, yra matomi tik veikėjų siluetai (Princai ir princesės, 
Prancūzija, 2000) (76 pav.).

76 pav. Epizodas iš animacinio filmo „Princai ir 
princesės“.

75 pav. Molio animacija 
(iliustracija iš autorių ar-
chyvo).
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Modelių animacija buvo sukurta taip, kad galėtų būti įkompo-
nuojama į realaus veiksmo kadrus. Scenų karpymas, specialieji matiniai 
efektai ir scenos pasidalijimas su gyvais veikėjais yra dažnai pasitelkiami 
metodai realybės iliuzijai tarp tikrų aktorių ir lėlių sukurti. Ko gero, vie-
nas geriausių pavyzdžių yra „Žvaigždžių karai V: imperija puola“ (Star 
Wars: Episode V – The Empire Strikes Back, JAV, 1980).

Objekto animacija apima reguliarių negyvų objektų naudojimą 
vietoje specialiai sukurtųjų. Šioje technikoje dažniausiai pasitelkiamos 
nenupieštos grafinės priemonės – nuotraukos, laikraščių iškarpos, žurna-
lai – kuriomis kartais manipuliuojama judėjimo iliuzijai sukurti.

Brickfilm žanras remiasi „lego“ ar kitų panašių detalių naudojimusi 
stop-kadro animacijai kurti. Šiuo metu tokio tipo animacija susilaukia vis 
didėjančio susidomėjimo, nes yra lengvai prieinama, ypač su YouTube 
pagalba.

Pikseliacija (angl. Pixilation) – šioje sustabdyto kadro animaci-
joje pagrindiniai personažai yra gyvi žmonės. Šis būdas leidžia sukurti 
daugybę siurrealistinių situacijų ir efektų, kurių pasigendama tikrame 
gyvenime. Žymiausias pikseliacijos principu atliktas animacinis filmas 
„Kaimynai“ (Neighbours, Kanada, 1952 m.), kurį sukūrė režisierius Nor-
manas McLarenas [4].

7.2.3. kompiuterinė animacija

Kompiuterinė (skaitmeninė) animacija – tai procesas, kurio metu, 
pasitelkiant kompiuterinės grafikos programas, kuriami animuoti vaizdai.

Kompiuterinė animacija pasižymi ypač švariomis linijomis ir tiks-
liu, apskaičiuotu judesiu. Kompiuterinė animacija skirstoma į dvimatę ir 
trimatę.

7.2.3.1. Dvimatė kompiuterinė animacija

Dvimatė kompiuterinė animacija naudoja kompiuterinėmis grafi-
kos ir animacijos programomis sukurtus dvimačius objektus, kurie yra 
derinimo būdu sudedami į vieną kadrą. Dvimatėje animacijoje gali būti 
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naudojami ne tik dvimačiai geometriniai objektai, bet ir tekstas, įvairūs 
skaitmeniniai vaizdai, fotografijos. Grafika kuriama naudojantis 2D ras-
trine arba vektorine grafika. 

2D kompiuterinė grafika daugiausia naudojama aplikacijoms, 
kurios buvo sukurtos tradicinėms leidybos ir piešimo technologijoms – 
spausdinimui, kartografijai, techniniams brėžiniams, reklamai. Dvimatės 
kompiuterinės animacijos pagalba dažniausiai personažų kūno dalys at-
skiriamos ir judinamos viena nepriklausomai nuo kitos. Dvimatei kom-
piuterinei animacijai taip pat priskiriama ir Flash animacija, kuri kuriama 
naudojantis Adobe Flash programa. Šia programa skirtingos personažo 
dalys paišomos ant skirtingų sluoksnių ir vėliau atskirai judinamos.

7.2.3.1.1. animacijos kūrimas Flash technologija

Ankstesnė kompiuterinė animacija buvo kuriama pasitelkus GIF 
rinkmenas. Tačiau tokias animacijas buvo gana sunku kurti ir atnaujinti. 
Žinoma, GIF grafika animacijoms kurti yra mažiau naudojama dėl savo 
nemenkų trūkumų, tokių kaip didelis atminties poreikis (GIF yra tarsi 
sudarytas iš atskirų nejudančių nuotraukų, todėl bendras atminties užėmi-
mas lygus visų nuotraukų atminties užėmimo sumai). Ši problema buvo 
išspręsta panaudojus vektorinę grafiką. Flash technologijoje yra sukuria-
mi pradinis ir galutinis kadrai, o tarpinius kadrus sugeneruoja pati pro-
grama, keisdama objektų spalvą, dydį, pasukimo kampą, judėjimo kryptį 
ir greitį. Esant tokioms galimybėms, nebereikia kurti atskirai kiekvieno 
kadro, kuris užima nemažai atminties. Tokiu metodu kuriamos animaci-
jos nereikalauja didelių atminties resursų [1]. 

Flash programa turi nemažai įrankių skirtų objekto judinimui, ta-
čiau suteikti judesiui tikroviškumo nėra lengva. Kai objektas yra sudėtin-
gos struktūros, patartina jį skaidyti į atskirus paprastesnius objektus – taip 
animavimas bus daug lengvesnis. Pavyzdžiui, norint sukurti koją, suku-
riami šlaunies, blauzdos, pėdos ir kojos pirštų simboliai, tada simbolių 
kopijos sujungiamos įsivaizduojamų sąnarių vietose (77 pav.) [1].
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Išskaidant sudėtingą objektą į paprastesnius, atsiranda kita pro-
blema: paprastų objektų gali atsirasti be galo daug, reikėtų kiekvieną jų 
kopijuoti atskirai skirtinguose animacijos kadruose, bei atsižvelgti į viso 
objekto padėtį, kad vaizdas kistų dinamiškai. Toks objektų kopijavimas 
užima nemažai laiko ir pastangų. Šis tradicinis animavimo būdas vadina-
mas tiesiogine kinematika. Tokia funkcija, įdiegta Flash programoje nuo 
CS4 versijos leidžia sujungti šias dalis taip, kad jos mechaniškai judėtų 
kaip koja su kaulais ir sąnariais. Toks paslankus modelis vadinamas kar-
kasu. Kai karkasas scenoje jau suformuotas, patempus vieną kojos dalį, 
pavyzdžiui, kelį, likusios dalys susilenks per sąnarius kaip tikroji koja. 
Toks laiką taupantis animavimo būdas vadinamas atvirkštine kinemati-
ka (sutr. AK). Tokiems veiksmams valdyti yra naudojamas kaulo (angl. 
Bone) ir siejimo (angl. Bind) įrankiai. Flash programoje kaulai išdėstomi 
hierarchine tvarka. Pirmasis sukurtas karkaso kaulas vadinamas pirminiu, 
kitas – pavaldžiuoju pirmajam. Kiekvienas į karkasą įtraukiamas kaulas 
vertinamas kaip pavaldusis ankstesniajam. Tad kaulą su visais kitais jam 
pavaldžiais kaulais galima perkelti nejudinant pirminio. Šalinant kaulą, 
kartu šalinami jo pavaldieji kaulai. Koreguojant pažymėto kaulo pasuki-
mo (angl. Rotation), pertvarkymo X (angl. X Translation) arba y (angl. Y 
Translation) ašies kryptimi nustatymus, paveikiamas sąnarys, jungiantis 
šį kaulą su jo pirminiu kaulu. Kadangi paskutinis hierarchijos kaulas ne-
turi pavaldžiojo, jo sąnario nustatymų pakeisti negalima [1]. 

77 pav.  Kairėje pavaizduotas animacinio 
veikėjo kojos modelis, dešinėje kojos dalių 
simboliai. Simboliai redaguojami atskirai, 
vėliau sujungiami į bendrą kojos modelį 
[1].

78 pav. Užbaigta atvirkštinės 
kinematikos animacija [1].
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Tarpiniai kadrai esti dvejopi – formos keitimo ir judesio. Abiejų 
rūšių kadrai veikia panašiai, bet skirti įvairių tipo objektams: formos kei-
timo tarpiniai kadrai naudojami trajektorijoms, kurias galima koreguoti, 
animuoti, o judesio tarpiniai kadrai dažniausiai naudojami simbolių kopi-
joms animuoti (78 pav.) [1].

7.2.3.1.2. Garso ir animacijos realizavimas 

Flash technologijos pagalba sukūrus animacinių veikėjų judesius 
bei nuskaičius išorines audio rinkmenas galima realizuoti vientisą klipą. 
Reikia atkreipti dėmesį, kada patogiau animaciją aprašyti funkcijomis 
programiškai, o kada piešti kintamus objektus įrankių juostoje esančiais 
įrankiais. Jei norime, jog animacija sudomintų auditoriją, jai būtinai rei-
kia muzikos ar garso efektų. Nors Flash programa garsus redaguoti ir 
galima, tačiau kūrimo ar įrašymo funkcijos nėra, todėl, norint filmą pa-
pildyti muzika ar efektais, garsus teks įrašyti pasitelkiant kitas progra-
mines įrangas. Bet kokiu atveju prireiks garsų rengimo programos, kad 
galėtume pritaikyti trukmę, garsumą ir kokybę. Garsų rengyklės gali būti 
tiek nemokamos (Audacity – atvirojo kodo programa, kurią galima par-
sisiųsti iš www.sourceforge.net), tiek kainuoti kelis tūkstančius dolerių 
(digidesign‘s Pro Tools renkasi dauguma profesionalų). Geras tarpinis 
pasirinkimas – Adobe Soundbooth, nauja Creative Suite programa, galinti 
eksportuoti su ActionScript suderinamus failus. Importavus garso failus, 
kitkuo pasirūpins Flash. Galime leisti garso takelius iš karto, įvairiais 
būdais sinchronizuoti garsą su animacija ir net pritaikyti efektus, tokius 
kaip tildymas bei panoraminis garsas [1].

Galutinis rezultatas priklauso nuo a) objektų kiekio: kuo daugiau 
objektų, veikiančių atskirai, tuo patrauklesnis bendras vaizdas, b) vaizdo 
kokybės: reikėtų naudoti kuo daugiau vektorinės grafikos, nes importuoto 
paveiksliuko rastrinė grafika kintant objektui gali prarasti kokybę – gali 
išryškėti kvadratėliai, c) animacijos apkrovos: reikėtų parinkti tiek objek-
tų, kad bendras vaizdas būtų įspūdingas, tačiau nepersistengti, nes tokiu 
atveju per didelis objektų ar apdorojamų funkcijų skaičius gali sulėtinti ir 
strigdinti animaciją [1].
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7.2.3.2. Trimatė kompiuterinė animacija

Trimatė kompiuterinė animacija yra skaitmeniniu būdu modeliuo-
jama animatoriaus, kuris pirmiausia sukuria išorinį 3D tinklelį, kuriuo 
bus manipuliuojama siekiant norimai figūrai suteikti trimatį vaizdą. Tin-
klelis gali turėti daug ašių, prisidedančių prie vidinės skaitmeninio ske-
leto struktūros, vadinamos armatūra (angl. Armature). Taip pat galimas 
ir kitų metodų, pavyzdžiui, matematinių funkcijų (gravitacijos, dalelių 
modeliavimo) pritaikymas.

3D animacija taip pat reikalauja didesnių kompiuterio resursų ir 
sudėtingesnių programų, nei dvimatė. Laikui bėgant, kompiuteriai atpigo 
ir jais tapo paprasčiau kurti filmus, nei tradicinės, ranka pieštos anima-
cijos būdu. Vieni geriausiai žinomų trimatės animacijos filmų: „Šrekas“ 
(Shrek, JAV, 2001 m.), „Nerealieji“ (The Incredibles, JAV, 2004 m.).

Kompiuteriu kuriama animacija turi du tikslus:
▪ kompiuteris tikslingai naudojamas kaip pagrindinė animacijos 
kūrimo technika, išlaikant grafinių elementų (tiek aplinkos, tiek 
personažų) vienovę;
▪ kompiuteriu kuriami realistiniai vaizdai, kurie dėl sudėtingumo 
arba nerealumo negali būti nufilmuoti gyvai filmuose. Šiuo atveju 
kompiuterinė animacija tampa tik tarpinis vaizdų perteikimo bū-
das, papildantis filmą.
Kompiuterinė animacija iš esmės yra 3D modelių, naudojamų 

tradicinėje, stop motion animacijoje, ir pokadrinės animacijos dvimačių 
iliustracijų samplaika. Ši animacijos kūrimo technika greit išpopuliarėjo 
dėl kelių esminių skirtumų, kurie skiria ją nuo kitų animacijos kūrimo 
technikų.

Kompiuteriu kurta animacija yra daug lengviau suvaldoma, nei, 
pavyzdžiui, filmuose naudojami spec. efektai, masinės žmonių scenos, 
kuriems reikia apmokytų kaskadininkų, dekoracijų, aktorių, išskirtinės 
filmavimo aikštelės ir t.t., kad būtų įmanoma įveikti fizikinius dėsnius ar 
nufilmuoti kokybišką sceną. Arba norint nufilmuoti efektingus stop mo-
tion animacijos kadrus reikalingos miniatiūros, kurių sudėtinga gamyba 
stabdo visą kūrybos procesą. Kai tuo tarpu kokybiškiems kompiuterinės 
animacijos vaizdams sukurti pakanka vieno profesionalaus animatoriaus.
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Sukurti judėjimo iliuzijai, elementas, rodomas kompiuterio ekrane, 
yra nuolat keičiamas kitu labai panašiu elementu. Dažniausiai jie keičiasi 
24 arba 30 kadrų per sekundę greičiu. Ši technika analogiška judėjimo 
iliuzijai, sukuriamai televizijoje arba filmuose.

Kompiuterinėje 3D animacijoje modeliai yra riginami, t.y. atitin-
kamuose taškuose sužymimos judėjimo ašys – taip 3D objektui įkvepia-
ma gyvybė ir suteikiamas skeletas natūraliems judesiams atvaizduoti. 
2D animacijoje atskiri objektai (iliustracijos) piešiami sluoksniais (angl. 
Layers), kurie persidengia, sudarydami vieną visumą. Atskiriems ele-
mentams taip pat gali būti pritaikomas virtualus skeletas judesių koordi-
nacijai ir plastikai išlaikyti.

Tuomet animuojamos atskiros elemento, aplinkos detalės – vokai, 
akys, burna, rūbai, debesys ir pan.

3D animacijoje, kaip ir realioje kinematografijoje, yra naudojamos 
kameros, tik čia jos yra virtualios. Išmanyti kameros naudojimo subtily-
bes 3D aplinkoje yra būtinybė, kadangi tai, kas matoma per jas, ir bus 
surenderinama galutiniame animacijos etape [3]. 

Filmavimas, kaip ir kalba, turi savo gramatiką ir taisykles (79 pav.). 
Pagrindinis statybinis filmo komponentas yra kadras. Kai yra kombinuo-
jama kelių kadrų grupė, tuomet gaunamas dublis (angl. Shot). Dublių gru-
pė sukuria sceną ir, galiausiai, scenų seka sukuria patį filmą [3]. 

79 pav. Filmavimo komponentų palyginimas su kalbos komponentais [3].

Raidė

Žodis

Sakinys

Paragrafas

Istorija

Kadras

Dublis

Scena

Epizodas

Filmas

Filmavimo gramatika
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 Viską tiksliai suanimavus, sustačius kameras į atitinkamas vie-
tas ir sutvarkius jų nustatymus, galutinis klipas yra renderinamas – visų 
objektų ir sluoksnių visuma išsaugoma kompiuteryje pasirinkta kokybe, 
norimu suspaustu formatu. 3D animacijoje kadrų visuma gali būti rende-
rinama tik pabaigus objektų modeliavimą, o 2D vektorinėje animacijoje 
renderinti galima tiek kartų, kiek reikia galutinei visumai pamatyti [3].

7.2.3.2.1. virtualių animacinių personažų kūrimo metodai

Dažniausiai 3D kompiuterinės animacijos sistemose animatorius 
sukuria supaprastintos anatomijos personažą, kuris iš pradžių primena 
tiesiog skeletą ar figūrą, sudėliotą iš pagaliukų. Kiekviena personažo 
skeleto segmento pozicija vadinama animacijos kintamuoju, arba Avaru 
(angl. Avar).

Žmonių ir gyvūnų personažuose daugelis skeletinio modelio da-
lių atitinka tikrus kaulus, tačiau skeletinė animacija naudojama ir veido 
mimikoms animuoti. Kompiuteris ne visuomet perteikia skeletinį modelį 
tiesiogiai (jis yra nematomas). Skeletinis modelis (80 pav.) naudojamas 

80 pav. Skeletinis modelis [7]. 81 pav. Gyvo žmogaus veiksmo užfiksa-
vimo metodas [9].
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perteikti konkrečią personažo pozą, kuri yra perkeliama į galutinį pa-
veikslėlį. Taigi, keičiant animacinių kintamųjų reikšmes, yra sukuriamas 
judesys, kuriuo personažas juda tolygiai nuo kadro iki kadro.

yra keletas skirtingų būdų, kaip sukurti realų judesį naudojant ani-
macinių kintamųjų reikšmes.

Keyframing. Animatoriai tam, kad nustatytų kintamuosius kiekvie-
nam kadrui, tiesiog nustato esminius taškus ir kompiuteriu interpoliuoja 
tarp jų. 

Veiksmo užfiksavimo (angl. Motion Capture) metodas naudoja 
gyvą veiksmą. Tikras aktorius vaidina sceną, kuri vėliau yra animuoja-
ma. Jo judesiai yra nufilmuojami, o vėliau viskas perkeliama į animuotą 
personažą (81 pav.).

Kiekvienas iš šių metodų turi savo privalumų ir nuo 2007 m. tiek 
žaidimų, tiek animacinių filmų kūrime jie abu yra dažnai naudojami. 
Keyframe animacija gali išgauti tokius judesius, kurių realiai būtų neį-
manoma atlikti, o tuo tarpu naudojant veiksmo užfiksavimą galima atkurti 
tam tikro aktoriaus, gyvo žmogaus subtilybes.

Taigi, veiksmo užfiksavimas yra tinkamas tuomet, kai yra reikalin-
gas įtikinamas, realus elgesys, o personažo tipas turi viršyti tai, kas gali 
būti sukurta naudojant tradicinius kostiumus (angl. Costuming) [4].

7.2.4. Personažų ir objektų kūrimas kompiuteriu

3D kompiuterinė animacija sujungia 3D objektų modelius ir už-
programuoja keyframed judesį. Modeliai konstruojami iš geometrinių 
figūrų 3D koordinačių sistemoje. Objektai yra lipdomi tarsi iš plastilino, 
pradedant nuo esminių formų iki specialių detalių. Kaulų animacijos sis-
tema yra sukurta taip, kad galėtų deformuoti CGI modelį (angl. Compu-
ter-generated imagery)  (pvz., pagaminti vaikščiojančių žmonių modelį). 
Proceso, vadinamo takelažu (angl. Rigging), metu virtualiai marionetei 
suteikiami įvairūs valdikliai, skirti kontroliuoti judesį. Animacinis vaiz-
das gali būti sukurtas naudojant veiksmo užfiksavimą (angl. Motion Cap-
ture), keyframing funkciją, arba naudojant abu šiuo modelius.
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Tam, kad į animaciją būtų galima perkelti 3D modelius, gali prireikti 
tūkstančių valdiklių, pavyzdžiui Vudžio personažui iš filmo „Žaislų isto-
rija“ sukurti buvo naudojama 700 specializuotų animacinių valdiklių [4].

7.2.5. kompiuterinės animacijos kūrimo įranga

Kompiuterinė animacija gali būti kuriama kompiuterine - anima-
cine įranga. Kartais net ir pati įspūdingiausia animacija gali būti sukurta 
su gana paprastomis programos, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
galutinio produkto sugeneravimas dirbant paprastu namų kompiuteriu 
gali užtrukti labai ilgai. Būtent dėl to tie žaidimų animatoriai, kurie nori 
žaidimus sugeneruoti namuose, yra linkę naudoti mažos rezoliucijos, re-
alias aplikacijas. Tokiais atvejais fotorealistinė animacija būna visiškai 
nepraktiška.

Profesionalūs filmų, televizijos ir žaidimų animatoriai kuria fotore-
alistinę bei labai detalią animaciją. Žinoma, tokio lygio animaciją sukurti 
namų sąlygomis užtruktų 10 000 metų. Kad taip neatsitiktų, dažniausiai 
naudojami labai galingi darbo kompiuteriai (ang. Workstation). Šie kom-
piuteriai turi nuo 2 iki 4 procesorių ir, nors atrodo, kad jie yra nedaug 
galingesni už namų kompiuterius, jie yra skirti būtent generavimui. Daž-
niausiai vienu metu tą patį filmą generuoja didelis skaičius darbo kom-
piuterių, kurie sukuria tam tikrą generavimo ūkį (angl. Render Farm). 
Dirbant šiais kompiuteriais, paprastai kompiuteriu animuotas filmas yra 
generuojamas nuo vienerių iki penkerių metų. Profesionalai taip pat nau-
doja skaitmenines kameras, judesio užfiksavimo, mėlynuosiuos ekranus 
(angl. Bluescreens), filmų redagavimo įrangą bei kitus animacijos kūrimo 
įrankius.

7.2.6. žmogaus veido kūrimas

Realistiškas žmogaus veido bruožų sukūrimas yra vienas iš sudė-
tingiausių procesų. Kompiuterinė veidų animacija – sudėtingas ir kom-
pleksiškas procesas, kuris įtraukia daugelį animacijos būdų. 
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Veido emocijų kodavimo sistema (sudaryta iš 46 skirtingų veido 
emocijų, tokių kaip „prikasta lūpa“ ar „prisimerkimas“), kuri vėliau tapo 
populiaria pavyzdine sistema, buvo sukurta 1976 m. (82 pav.). Tačiau dar 
2001 m. MPEG-4 įtraukė dar 68 naujas veido išraiškas lūpoms, nasrams 
ir kitoms veido dalims, taip smarkiai padidindama mikro išraiškų skaičių.

82 pav. Veido emocijų kodavimo sistema.

Tam tikrais atvejais, siekiant sukurti tokius veidus kaip Avataro, 
yra naudojamas „PAD4 emotional state“ modelis. Jis animacijoje laiko-
mas aukšto lygio modeliu, o MPEG - 4 FAP5 – žemo lygio modeliu. Vidu-
tinio lygio modeliu laikoma PEP6, kai yra naudojama dviejų lygių struk-
tūra: „PAD - PEP“ kartografavimas ir „PEP - FAP“ transliacijos būdai.

7.3. kitos animacijos technologijos

Smėlio animacija kuriama, kai ant lygaus paviršiaus po fotoapa-
ratu formuojamas piešinys iš smėlio ir fotografuojamas po kadrą. Norint 
sukurti ypatingą, efektingą įspūdį, smėlis animuojamas ant stiklo ir iš 

4 Pleasure, Arousal, Dominance
5 Facial Animation Parameters
6 Partial Expression Parameters
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apačios apšviečiamas lempa. Tokia animacija gali būti demonstruojama 
gyvai kokio nors renginio metu (tai gana populiaru šiomis dienomis).

Ant kino juostos piešta animacija yra įdomi technika tuo, kad ani-
matorius gali rinktis ne tik juostą, bet ir kaip ant jos piešti, raižyti, dažyti 
ar netgi klijuoti. Animacija kuriama dviem būdais: ant tuščios kino juos-
tos arba ant juodos (išryškintos) kino juostos.

Cel-shaded animacija – skirta imituoti tradicinę animaciją, nau-
dojant CG (angl. Computer Graphics) programinę įrangą, kai tonavimui 
naudojamas mažesnis spalvų kiekis. 

Machinima – animaciniai filmai, sukurti fiksuojant vaizdus iš vir-
tualaus žaidimų (ir ne tik) pasaulio.

Judesių fiksavimas (angl. Motion Capture) naudojamas, kai gyvi 
aktoriai dėvi specialius kostiumus, leidžiančius kompiuteriams nukopi-
juoti jų judesius ir perduoti juos kompiuteriniams CG veikėjams. 

Dažų ant stiklo animacija – animacinis filmas kuriamas manipu-
liuojant lėtai ant stiklo džiūnančiais aliejiniais dažais. 

Fotorealistinė animacija – naudojantis pažangia renderinimo sis-
tema siekiama hiperrealistiškai perteikti animacijos herojus ir jų aplinką.

Verčiama knyga (angl. Flip Book) susideda iš kiekviename pusla-
pyje pateiktų šiek tiek besiskiriančių nuotraukų arba piešinių, kurie, grei-
tai verčiant puslapius, sukuria veiksmo iliuziją [4].
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SavIkONTrOLėS kLaUSIMaI 

Sąvokų testas

1. ......................................... – yra spartus kintančių dvimačių ar trima-
čių iliustracijos ar modelių vaizdo epizodų rodymas, sukuriant judėjimo 
iliuziją. 

2. ......................................... – yra animacijos technika, kurioje kiekvie-
nas kadras yra pieštas ranka.

3. ......................................... – yra scenarijus, sudarytas iš vaizdų bei teks-
to, ir panašus į milžinišką komiksą.

4. ......................................... – tai kiekviena personažo skeleto segmento 
pozicija. 

5. ......................................... – tai realaus judesio kūrimo metodas, kai yra 
naudojamas gyvas aktoriaus veiksmas.

Testas

1. Machinima tai: 
a) animaciniai filmai, sukurti fiksuojant vaizdus iš virtualaus žaidi-
mų (ir ne tik) pasaulio; 
b) 3D modelių renderinimo programinė įranga;
c) celiulioido plėvelė, ant kurios piešiami personažai;
d) judesių fiksavimo sistema.

2. MPEG-4 FAP yra:
a) žemo lygio emocijų išraiškos modelis;
b) aukšto lygio emocijų išraiškos modelis.

3. Kas tai yra armatūra 3D animacijoje?
a) Metalo konstrukcija;
b) pastato karkasas;
c) vidinė skaitmeninio skeleto struktūra;
d) veido kodavimo kintamasis.
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8. TEkSTaS. MULTIMEDIJOS PrIEMONėS            
TEkSTUI aPDOrOTI

8.1. Trijų pagrindinių multimedijos elementų svarba

Kaip jau žinome, multimedija yra sudaryta iš kelių elementų: 
teksto, grafikos, garso ir animacijos. Norint atskleisti temos aktualumą, 
jausmus, intonaciją, neužtenka naudoti vien tik tekstą arba kurį nors kitą 
vieną multimedijos elementą. Grafika ir animacija suteikia produktams 
savitą dimensiją ir yra pagrindinis multimedijos technologijų patrauklu-
mo variklis, tačiau multimedijos produktų sėkmė ar nesėkmė priklauso ne 
tik nuo to, koks yra vizualus išpildymas. 

Tekstas yra svarbiausias elementas ne tik multimedijos produktuo-
se, bet ir kitose srityse. Tekstą derinant su kitais elementais naudotojo ži-
nios yra dar labiau praplečiamos. Tekstu gali būti papildomi paveikslėliai, 
grafikai ar animacija. 

Tekstas yra gana plačiai naudojamas pasaulinėje masinio komu-
nikavimo sferoje. Jis yra spaudos leidinių, žurnalų, knygų, laikraščių ir 
skelbimų bendrasis elementas. Todėl tekstas arba hipertekstas yra laiko-
mas svarbiausiu elementu multimedijoje. Taip pat tekstas atlieka efekty-
vaus informacijos platinimo terpės vaidmenį [5].

8.2. Teksto apibrėžimas ir jo svarba

Tekstas ir simboliai buvo naudojami jau prieš 6000 metų Mesopo-
tamijoje, Egipte, Šumere ir Babilone, kur pirmieji reikšmingi žymenys 
buvo išskaptuojami purvo (molio) plokštelėse ir patiesiami saulėje, kad 
išdžiūtų ir sukietėtų. Šiame periode tik teisėjai ir kunigai turėjo teisę skai-
tyti ir rašyti tokius simbolius ir piktogramas.

Šiomis dienomis tekstas ir galimybė jį skaityti yra kelias į žinių ir 
mokslo pasaulį. Skaitymas ir rašymas tapo daugumos moderniųjų kultūrų 
pagrindiniais įgūdžiais.
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Tekstas gali būti apibrėžiamas kaip raidžių, kurios sudaro žodžius 
arba sakinius, kombinacija. Šie sakiniai yra skirti paaiškinti ir aptarti 
temą, kuri yra suvokiama kaip tekstinė informacija [5].

Informacinėse technologijose tekstas yra skaitomų simbolių seka, 
kuri sudaryta iš tam tikros abėcėlės ir žodžių, o pastarieji gali būti užko-
duoti kompiuteriui suprantamu formatu, tokiu kaip ASCII formatas [5].

Kaip jau minėta, tekstas yra svarbiausias multimedijos elementas. 
Be teksto informacija, kurią norite perteikti, gali būti prarasta per jūsų 
naudojamų kitų multimedijos elementų, pvz., grafikos, garso arba vaizdo 
interpretaciją. Atsižvelgiant į tai, reikėtų paminėti, kad reikia laikytis ir 
kai kurių kultūrinių normų, nes tekstas yra geriausia ir saugiausia ko-
munikacijos terpės forma, kuria naudojantis yra tiksliausiai perduodamos 
žinutės išvengiant nesusipratimų.

Kuriant programą arba multimedijos pristatymą, tekstas dažniau-
siai rašomas naudojantis teksto įrankiais, rastais autoriniuose paketuose 
bei pristatymo kūrimo priemonėse. Tačiau paketuose, tokiuose kaip Ado-
be Director arba Authorware, tekstiniai dokumentai gali būti importuo-
jami tiesiogiai ir redaguojami galutinėje programoje. Daugelis tekstinių 
dokumentų formatų priklauso nuo teksto redagavimo programų [5]. Pa-
vyzdžiui, MS Windows teksto rašymo programa WordPad naudoja failus 
su plėtiniu *.rtf, o MS Word išsaugo dokumentus *.doc plėtiniu.

Šie failų formatai nėra palaikomi daugelio autorinių paketų ir pri-
statymų rengimo priemonių. 5 lentelėje pavaizduoti failų formatai, kurie 
gali būti importuojami į populiarius autorinius paketus tokius kaip Adobe 
AuthorWare ir Director.
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5 lentelė Teksto plėtiniai, kurie gali būti importuojami į kai kuriuos autorinius 
paketus [5].

Failo tipas Paaiškinimas Plėtinys

Raiškusis tekstas 
(angl. Rich text)

▪ Šis formatas prieinamas per „išsaugo-
ti kaip...“ funkciją daugelyje populiarių 
teksto rengyklių programose. Tai simbo-
lių formatavimo failas, kuris palengvina 
duomenų apsikeitimą tarp programų ir 
Internetu.

▪ Išsaugant į RTF failą, yra išsaugomi 
visi formatavimo elementai, tokie kaip 
teksto stilius (pastorinimas, kursyvas, 
pabraukimas), teksto lygiavimas ir 
šriftai. Kitaip tariant, kai failas bus im-
portuotas į kitą programą, RTF tekstas 
atrodys lygiai taip pat, kaip buvo sufor-
matuotas teksto rengimo programa pir-
mą kartą.

.rtf

ASCII (angl. 
American Standard 
for Information 
Interchange) teksto 
formatas

▪ Šis teksto tipas yra sukurtas kaip visų 
kompiuterių standartinis tekstas. Jei 
šiuo failo tipu bus išsaugomas bet koks 
tekstas, tai jis praras visus savo formata-
vimo parametrus.

▪ Tekstiniai failai yra išsaugomi kaip ne-
formatuotas tekstas ir tai galima pada-
ryti per „Išsaugoti kaip...“ funkciją, kuri 
yra pasiekiama visose teksto redagavi-
mo programose. Tai yra numatytasis 
teksto formatas MS Windows Notepad 
programose.

.txt
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8.3. Tekstas kaip multimedijos elementas

Tekstas yra svarbus multimedijos pristatymų elementas, nes juo 
galima perteikti daug informacijos. Tačiau tekstas neturėtų būti naudoja-
mas kaip ekskliuzyvas, be jokių kitų multimedijos elementų kombinaci-
jos. Jis turi būti naudojamas su kitais multimedijos elementais tam, kad 
pristatymas būtų kokybiškas [5].

Tekstas gali pakelti pristatymo estetinį vizualumą, jei jis pateikia-
mas dar ir grafiškai patobulintas. Štai kas lemia teksto vizualinį patrau-
klumą:

▪ tarpusavyje derančių teksto stilių, šriftų, dydžio naudojimas;
▪ tai, kaip tekstas yra atvaizduojamas ekrane.

Paprastas tekstas
Šio tipo teksto naudojimo pavyzdžių yra daug. Teksto redagavimo 

programų sukurti tekstiniai failai gali būti importuojami į multimedijos 
autorines programas. Jei programa reikalauja ilgo teksto dokumento, tai 
jis gali būti importuojamas RTF arba ASCII formatu ir įterpiamas į pri-
statymą. Dabar jau ir dauguma populiarių autorinių paketų, tokių kaip 
Adobe Director, Adobe Flash turi savo teksto redagavimo įrankius. Tad 
tokioms programoms tekstas gali būti pateikiamas ir be jokių formatavi-
mo likučių [5].

83 pav. Teksto pateikimas [5].
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Tekstas išdėstytas paragrafais
Paragrafas – tai teksto blokas, dažniausiai susidedantis iš daugiau 

nei vieno sakinio. Jis yra naudojamas multimedijos programose, kuriose 
reikia struktūrinio išdėstymo. Paragrafinio teksto formatavimui naudoja-
ma daug metodų. Jie yra aprašomi žemiau.

Lygiavimas prie kairės lapo paraštės: tekstas lygiuojamas prie kai-
riojo lapo krašto neperžengiant paraštės ribų. Pavyzdys:

Lygiavimas prie dešinės lapo paraštės: tekstas lygiuojamas prie 
dešiniojo lapo krašto neperžengiant paraštės ribų. Pavyzdys:

Tekstas tekstas tekstas. Tekstas ilgame sakinyje. 
Tekstas lygiuojamas prie kairės lapo paraštės. Tai yra 

pastraipos formatas. Tekstas tekstas tekstas Tekstas 
tekstas tekstas. Tekstas tekstas tekstas. Tekstas tekstas 
tekstas Tekstas tekstas tekstas Tekstas tekstas tekstas 

Tekstas tekstas tekstas Tekstas tekstas tekstas.

Tekstas tekstas tekstas. Tekstas ilgame sakinyje. Tekstas 
lygiuojamas prie kairės lapo paraštės. Tai yra pastraipos 
formatas. Tekstas tekstas tekstas Tekstas tekstas tekstas. 
Tekstas tekstas tekstas. Tekstas tekstas tekstas Tekstas 
tekstas tekstas Tekstas tekstas tekstas Tekstas tekstas 
tekstas Tekstas tekstas tekstas.
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Centruotas išdėstymas: tekstas eilutėse centruojamas tarp lapo pa-
raščių. Pavyzdys:

Paskirstytasis išdėstymas: tekstas lygiuojamas paskirstytai tarp 
lapo paraščių. Abi kraštinės paraštės lieka vienodos visose teksto eilutė-
se. Pavyzdys:

Palyginus visus pateiktus teksto išdėstymo pavyzdžius, lengviau-
siai skaitomi yra kairiojo lygiavimo ir paskirstytojo išdėstymo tekstai. 
Juos yra rekomenduojama naudoti įvairiuose dokumentuose. Centravi-
mas labiausiai tinka antraštėms ir citavimui. Dešinysis lygiavimas nau-
dojamas specialiems efektams išgauti, taip pat tokį tekstą galima talpinti 
po paveikslėliais [5].

Tekstas tekstas tekstas. Tekstas ilgame sakinyje. Tekstas 
lygiuojamas prie kairės lapo paraštės. Tai yra pastraipos 
formatas. Tekstas tekstas tekstas Tekstas tekstas tekstas. 
Tekstas tekstas tekstas. Tekstas tekstas tekstas Tekstas 
tekstas tekstas Tekstas tekstas tekstas Tekstas tekstas 

tekstas Tekstas tekstas tekstas.

Tekstas tekstas tekstas. Tekstas ilgame sakinyje. Tekstas 
lygiuojamas prie kairės lapo paraštės. Tai yra pastraipos 
formatas. Tekstas tekstas tekstas Tekstas tekstas tekstas. 
Tekstas tekstas tekstas. Tekstas tekstas tekstas Tekstas 
tekstas tekstas Tekstas tekstas tekstas Tekstas tekstas 
tekstas Tekstas tekstas tekstas.
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Suženklintas arba sunumeruotas tekstas
Multimedijos pristatymuose tekstas neturėtų būti per ilgas. Reikėtų 

išskirti svarbiausius punktus ir juos suženklinti. Suženklintas tekstas – tai 
toks sakinys, kuris paaiškina sąvokas arba pagalbos ženklus. Toks tekstas 
suženklinamas naudojant įterpiamuosius grafinius ženklelius, simbolius, 
raides arba skaičius [5].

84 pav. Suženklintas tekstas apriboja informacijos kiekio perteklių (iliustracija 
iš autorių archyvo).

▪ Slenkantis tekstas
Kai kurių autorinių priemonių pagalba didelės apimties tekstui yra 

suteikiama speciali savybė – leidžiama jį paslinkti tam tikrame teksto 
laukelyje. Tokie teksto laukeliai yra naudojami įvairiuose multimedijos 
produktuose [5].

85 pav. Slenkančio teksto pavyzdys [5].
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▪ Tekstas su navigacijos elementais
Multimedijos aplikacijos dažnai naudoja interaktyvius elementus, 

kurie leidžia naudotojui kontroliuoti teksto peržiūrą. Tokiems navigacijos 
elementams yra priskiriami įvairūs mygtukai, grafiniai objektai bei teks-
tas. Labai dažnai tokiais navigacijos tikslais yra naudojamas hipertekstas. 
Paspaudus tokį tekstą su nuoroda, galima nušokti iš vienos dokumen-
to vietos į kitą, arba pereiti į kitą dokumentą. Taip pat toks tekstas gali 
skleisti garsus arba turėti animacinius efektus. Navigacinis tekstas yra 
labai plačiai naudojamas internete [5].

86 pav. Hiperteksto pavyzdys (iliustracija iš autorių archyvo).

▪ Animacija ir specialieji efektai
Specialiųjų efektų ir grafikos pagalba tekstą galima paversti dra-

matiškesniu, įdomesniu, linksmesniu bei patrauklesniu. Programiniai pa-
ketai Adobe Director, Adobe Flash, Pixar Tapestry gali priversti tekstą 
judėti, suktis, didėti išnykti ir t.t. Šiomis programinėmis funkcijomis ga-
lima kuriamus logotipus padaryti neįprastai įdomius naudojant 2D ir 3D 
animaciją [5].
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87 pav. Teksto su specialiaisiais efektais pavyzdys (iliustracija iš autorių archyvo).

8.4. vizualusis teksto pateikimas: šriftas

Kompiuteryje rašomas tekstas yra renkamas klaviatūra. Kokią iš-
vaizdą įgis renkama raidė, priklauso nuo naudojamo šrifto.

Kompiuterinis šriftas – tai programinė priemonė, nusakanti, ku-
ris kodas kokiu rašmeniu bus pakeistas išvesties įrenginyje. Taigi, ta pati 
kodų seka pavaizduota skirtingais šriftais gali atrodyti skirtingai. Pvz., 
kaip atrodys šešioliktainė Unikodo kodų seka: 004D 016B 0073 0173 
0020 017E 0065 006D 0117 002E pavaizduota įvairiais šriftais 6 lentelėje 
[2].

6 lentelė. Kodų seka, pavaizduota įvairiais šriftais.

Šriftas Regimasis teksto vaizdas

Arial Kompiuterinis šriftas

Times New 
Roman

Kompiuterinis šriftas

Wingdings 3 Kompiuterinis riftas

Webdings Kompiuterinis riftas
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Šriftą sudaro aibė simbolių piešinių, turinčių bendrų stiliaus bruo-
žų. Paprastai į šriftą įeina raidės, skaitmenys ir skyrybos ženklai, bet tai 
gali būti ir kitokių simbolių rinkinys. Kiekvieną kompiuteriniame šrifte 
aprašytą ženklą apibūdina šie svarbiausi jo atributai [2]:

1) vardas, pvz., Latin capital letter A;
2) kodas, pvz., 0041;
3) vaizdas, pvz., A.
Vardas ir kodas vienas kitą visada atitinka vienareikšmiškai, tačiau 

tas pats ženklo vaizdas gali atitikti daug kodų/vardų (88 pav.).

88 pav. Tas pats ženklo vaizdas atitinka tris kodus/vardus [2].

Grafema – tai skiriamųjų grafinių požymių rinkinys, leidžiantis at-
pažinti kad ir kaip pavaizduotą konkretų ženklą, atskirti vieną ženklą nuo 
kito. Alografas (angl. Glyph) – tai konkretus tam tikros grafemos piešinys 
[2]. Pvz.:

Šriftų šeima – tai aibė panašių šriftų, kurie skiriasi tik linijų storiu 
(angl. Weight), orientacija, pločiu ir pan., bet nesiskiria stiliumi (dizainu). 
Pvz., Times yra šriftų šeima, o Times Roman, Times Italic ir Times Bold 
yra konkretūs šios šeimos šriftai. Kai kurios šriftų šeimos gali būti labai 
gausios, pvz., Helvetica [2].

Šriftai pagal išvaizdą yra skirstomi į keletą kategorijų. Galima iš-
skirti kelias pagrindines rūšis, tarp kurių juntami didžiausi skirtumai: loty-
niški (angl. Serif), neserifiniai (angl. Sans-serif), rašysenos (angl. Script), 
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gotikinio (angl. Blackletter), dekoratyvinio (angl. Display), lygiapločio 
(angl. Monospace) ir puošybinio (angl. Decorative) šriftų. Istoriškai pir-
mieji šriftai buvo gotikinio stiliaus, po to atsirado serif, tada sans-serif, o 
vėliau ir visi kiti.

Pagal simbolių realizavimo būdą šriftai skirstomi į rastrinius bei 
vektorinius.

8.4.1. rastriniai šriftai

Rastriniuose šriftuose kiekvienas 
simbolis yra atitinkama tvarka išdėstytų 
taškų matrica. Dėl tos priežasties šie šriftai 
yra griežtai fiksuotų dydžių, o kiekvienam 
dydžiui reikalinga atskira byla. Dėl savo pri-
gimties rastriniai šriftai naudojami ekrane 
grafinėje bei tekstinėje aplinkoje [3].

Spausdinimui šie šriftai nenaudotini, 
kadangi ekrano ir spausdintuvo rezoliucija 
dažniausiai labai skiriasi (ekrano būna apie 
100 taškų colyje, o spausdintuvo nuo 180 iki 
1400, o profesionaliuose dar daugiau) [3].

Kai kurios programos, pvz., biuro paketai OpenOffice ir AbiWord 
naudoja tik vektorinius šriftus. Rastriniai šriftai naudojami gana siauroje 
srityje ir dažniausi standartiškai būna įdiegti į Linux OS [3]. Jie taip pat 
buvo naudojami kai kuriose Windows operacinės sistemos versijose bei 
įterptosiose sistemose. Šie šriftai dažniausiai turėdavo specifinę paskirtį, 
susijusią su mažu kompiuterių atminties resursų panaudojimu.

Pagal failų formatą rastriniai šriftai gali būti šių tipų:

▪ Sukompiliuotas nešiojamasis formatas (PCF);
▪ Alografo rastrinis platinimo formatas (BDF);
▪ Serverio bendrasis formatas (PBK);
▪ DEC Windows šriftas (DWF);
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▪ Sun X11/NeWS formatas (BF AFM) Microsoft Windows rastrinis 
šriftas (FON);
▪ Amiga šriftas, ColorFont, AnimFont;
▪ ByteMap šriftas (BMF);
▪ Kompiuterio ekrano šriftas (PKP);
▪ Supakuotasis rastrinio šrifto failas skirtas TeX DVI tvarkyklėms 
(PK).

8.4.2. vektoriniai šriftai

Vektoriniuose šriftuose vaizdui formuoti naudojami kontūrai, su-
daryti iš sujungtų tiesių ir kreivių atkarpų. Tiesės ir kreivės aprašomos 
matematinėmis lygtimis, kontūro apriboti plotai užliejami spalva. Vek-
torinių šriftų atvaizdavimas ekrane yra sudėtingesnis ir užima daugiau 
laiko, tačiau lengva keisti šrifto dydį [1].

Pagal failų formatą vektoriniai šriftai gali būti kelių tipų: pirmiau-
siai buvo kompanijos Adobe sukurti Type1 ir Type3 tipo šriftai, juose nau-
dojamos kubinės Bezjė kreivės (90 pav.). Vėliau kompanija Apple sukūrė 
TrueType tipo šriftus (kaip alternatyvą Type1 šriftams), juose naudojamos 
kvadratinės Bezjė kreivės (91 pav.). Kompanijos Adobe ir Microsoft su-
kūrė OpenType tipo šriftus, kurie turi savyje Type1 arba TrueType šriftų 
kontūrus bei aibę metaduomenų, leidžiančių atsižvelgiant į kontekstą ko-
reguoti atstumus, vieną simbolį pakeisti kitu ir pan.

90 pav. Kubinė Bezjė kreivė, naudojama Type1 šriftuose [1].
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91 pav. Kvadratinė Bezjė kreivė, naudojama True Type šriftuose [1].

8.5. Simbolių skaitmeninis pateikimas: simbolių kodai

Kompiuterio atmintyje rašto ženklai pakeičiami skaičiais. Keiti-
mas vadinamas kodavimu, o skaitiniai konkrečių rašmenų atitikmenys – 
jų kompiuteriniais kodais. Kompiuterinis rašto ženklų kodavimas savo 
prigimtimi panašus į rašto keitimą kokiais nors kitais ženklais, pvz., Mor-
zės abėcėlės ar Brailio rašto ženklais [2].

8.5.1. aSCII koduotė

Kad kompiuteriai galėtų keistis elektroniniais (skaičiais koduotais) 
dokumentais, būtina rašmenų kodus suvienodinti ir standartizuoti. Bene 
pirmasis toks standartas yra ASCII (angl. American Standard Code for 
Information Interchange) (7 lentelė) [2].
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7 lentelė. ASCII simbolių kodai [2].

Šis kodas naudoja tik 7 baito bitus, t. y. skaičius nuo 0 iki 127. 
Kodai nuo 32 iki 126 naudojami rašmenims koduoti, o nuo 0 iki 31 ir 127 
yra valdantieji kodai. Rašmenų kodai apima ne tik mažąsias ir didžiąsias 
raides, bet ir skaitmenis bei skyrybos ženklus.

Kai kurios ASCII koduotės savybės [2]:
1) skaitmenims, didžiosioms raidėms ir mažosioms raidėms skirti 

ištisiniai intervalai, padidinus kodo reikšmę vienetu gaunama kitas skai-
tmuo ar raidė;
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2) didžiųjų ir mažųjų raidžių kodai skiriasi tik vienu bitu;
3) paskutiniai keturi skaitmenų kodo bitai yra to skaitmens skaitinė 

reikšmė [2].

8.5.2. 8 bitų kodai

Kompiuteriams ėmus plisti į ne anglakalbę Europą, atsirado po-
reikis rašto ženklams turėti daugiau standartinių kodų. Buvo sumanyta 
panaudoti ir aštuntąjį bitą ir taip gauti 128 naują kodą. Taip atsirado visa 
aibė koduočių (kodų lapų, angl. Code Pages (CP)), pritaikytų įvairioms 
šalims (kalboms). Visų jų pirmieji 128 kodai (t. y. ASCII kodai) sutampa. 
Toks kodavimas dažniausiai vadinamas išplėstiniu (angl. Extended) AS-
CII kodavimu [2]. 

Verta paminėti, kad į ASCII koduotę patenka tik 23 lietuvių kalbos 
raidės, likusios 9 – ne, nors raidės š, Š, ž, Ž yra ir Vakarų Europai skirtose 
koduotėse [2].

Sparčiai gausėjant kodų įvairovei, iškilo būtinybė ją susisteminti. 
Bene svarbiausia čia paminėti kompanijas IBM, Microsoft ir ISO (angl. 
International Organization for Standardization). Kompanija IBM sukūrė 
aibę koduočių, skirtų operacinei sistemai MS DOS. Lietuvių, latvių ir estų 
kalbai skirta koduotė MS DOS Baltic RIM (00775) (dar vadinama IBM 
775, OEM 775, o Windows programoje Character Map žymima DOS: 
Baltic). Windows operacinei sistemai skirtas koduotes kūrė visos minėtos 
kompanijos, ir jos buvo pavadintos ANSI (angl. American National Stan-
dards Institute) koduotėmis. 

Koduotės dažnai vaizduojamos 16x16 dydžio matricomis. Pavyz-
džiui koduotės 1257 (Baltic) ANSI dalis pavaizduota 92 paveikslėlyje.
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92 pav. Koduotės 1257 (Baltic) ANSI dalis matricos 16x16 pavidalu [2].

8.5.3. Unikodas

Viena iš problemų, su kuria susiduriama koduojant 8 bitais, tai 
koduočių gausa. Skirtingose koduotėse tas pats kodas gali būti priski-
riamas skirtingiems simboliams. Atsirado poreikis kiekvienam simboliui 
priskirti unikalų kodą. Pagrindinis unikalų kiekvieno simbolio kodavimą 
reglamentuojantis standartas yra ISO/IEC 10646. Šio standarto vystymu, 
taikymu praktiniams tikslams ir pan. užsiima konsorciumas The Unicode 
Consorcium, kuris leidžia standartą The Unicode Standard, suderinamą 
su ISO/IEC 10646. Nors minėti standartai leidžia koduoti 2, 3 ir 4 baitais, 
tačiau šiuo metu kompiuteriuose realiai naudojami tik 2 baitai, t. y. 65535 
skirtingos reikšmės. Kasdienėje kalboje žodis Unikodas paprastai supran-
tamas kaip simbolių kodavimas dviem baitais. Šiuo metu 8 bitų koduočių 
dar neatsisakyta, tačiau prie kiekvieno simbolio įprasta nurodyti ir jo Uni-
kodo atitikmenį (92 pav.) [2].
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8.5.4. UTF-8

Pats Unikodo standartas tik numato konkrečias pozicijas įvairiems 
simboliams, bet ne realų kodavimą fizinėje atmintyje. yra sukurta keletas 
Unikodo įgyvendinimo mechanizmų, kurių vieni pritaikyti taupesniam 
saugojimui, kiti – suderinamumui su senomis koduotėmis ar sistemomis. 
Išsamiau panagrinėsim UTF-8 (angl. Unicode Transfer Format). UTF-
8 – tai kodavimo būdas, leidžiantis bet kurį Unikodo simbolį užrašyti 
kintamo ilgio (nuo 1 iki 4 baitų) seka. Šioje koduotėje anglų abėcėlės 
raidės koduojamos 1 baitu, išplėstinės lotynų abėcėlės raidės (įskaitant ir 
lietuvių) – dviem baitais, japonų, kinų – trimis ir t. t. [2].

Koduotės UTF-8 privalumai:
▪ ASCII simboliai koduojami taip pat, todėl jie teisingai atvaizduo-
jami senesnių programų, kurios nepalaiko Unikodo;
▪ dauguma simbolių koduojama vienu baitu;
▪ vieno simbolio kodas niekada nėra kito simbolio kodo dalis;
▪ pirmas kodo baitas nusako, kiek baitų užima simbolio kodas.

Trūkumai: daug vietos užima Azijos šalių kalbų kodai, pagal ko-
duotos eilutės ilgį negalima nustatyti nekoduotos eilutės ilgio [2].

8.6. Teksto dydis ir kategorija

Prie multimedijos produkto sėkmės ne maža dalimi prisideda teksto 
stiliaus ir šrifto korektiškumas. Nors tekstas yra paprasčiausias multime-
dijos elementas, ir juo dažnai piktnaudžiaujama, teksto dydžio, šrifto, sti-
liaus naudojimas turi būti suderintas su multimedijos projekto dizainu [5].

Teksto dydis neatspindi tiesioginio simbolio aukščio ir pločio. Taip 
yra dėl to, kad įvairių šriftų abėcėlės „k“ raidžių dydis gali skirtis nau-
dojant skirtingus šriftus, o didžiųjų „K“ raidžių dydis gali likti vienodas. 
Tačiau teksto redagavimo programa automatiškai išsprendžia tokias pro-
blemas.

Teksto dydis dažniausiai yra matuojamas taškais. Vienas taškas yra 
lygus 0,0138 colio. Kitaip tariant, 72 taškai telpa į vieną colį. Dydis nuo 
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10 iki 12 dažniausiai yra naudojamas atvaizduoti turiniui ekrane. Be to, 
dydžio pasirinkimas yra glaudžiai susijęs su tiksline grupe, kuri naudos 
multimedijos produktą. Pavyzdžiui, seniems žmonėms multimedijos pa-
teiktyse turėtų būti naudojamas didesnis teksto dydis [5].

Šriftai gali būti suskirstyti į 3 pagrindines kategorijas (93 pav.). 

93 pav. Šriftų kategorijos (iliustracija iš autorių archyvo).

Universalus šriftų skirstymas į serifinius ir neserifinius šriftus yra 
daromas pagal tai, ar raidės turi serifus. Serifas – tai dekoratyvus užlinki-
mas raidės linijos pabaigoje (94 pav.). Serifinio šrifto pavyzdžiai yra Ti-
mes, New Century Schoolbook, Bookman ir Palatino, o neserifiniai šriftai 
yra Verdana, Arial, Optima, ir AvantGarde.

94 pav. Serifinė, neserifinė ir dekoratyvioji raidės (iliustracija iš autorių archyvo).

Spausdintame lape lengviausiai yra skaitomas tekstas su serifiniu 
šriftu, nes taip skaitytojas greičiau užfiksuoja žvilgsnį teksto eilutėje. 
Neserifiniai šriftai dažniau yra naudojami antraštėms ir paryškinamiems 
žodžiams išskirti. Tačiau skaitmeninis kompiuterijos pasaulis nėra toks 
pats kaip spausdintinis, 72 dpi monitoriaus rezoliucija neprilygsta spaus-
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dintiems dokumentams. Galima teigti, kad mažų raidžių neserifinis šriftas 
yra tinkamiausias skaityti tekstui ekrane. Pateikiant ekrane didelės apim-
ties tekstą, reikia kruopščiai atrinkti šriftus, kurių maži dydžiai būtų len-
gvai įskaitomi (pvz., Tahoma arba Verdana). Times New Roman šrifto 9 
taškų dydžio tekstas gali atrodyti per daug suspaustas, sunkiai įskaitomas 
ir varginti akis. Didelis, paryškintas serifinis šriftas naudojamas antraš-
tėms gali atrodyti elegantiškai ir charakteringai. Svarbu naudoti tinka-
miausius šriftus jūsų pristatymo sistemai, nesvarbu, kad tekstas ir grafika 
skiriasi nuo atspausdinto popieriuje. 
Taip yra todėl, kad principas „spausdinama tai, kas sukuriama kompiute-
rio ekrane“, WYSIWYG (angl. What You See Is What You Get), yra dau-
giau tikslas, negu absoliutus faktas [4].

8.7. Teksto naudojimo multimedijos produktuose gairės

Kartais nutinka taip, kad tekstu negalima greitai perteikti infor-
macijos. Pavyzdžiui, kai yra duotos tik 3 sekundės auditorijos dėmesiui 
pritraukti, tekstu tą padaryti yra per sudėtinga užduotis. Nepasaint to, vis 
tiek konteksto svarba negali būti atmetama [5].

Toliau pateikiamos gairės, kaip sėkmingai naudoti teksto elemen-
tus multimedijos pristatymuose.

8.7.1. Minimalus tekstas

Ilgo teksto skaitymas vargina. Multimedijos produktuose reikėtų 
vengti ilgo teksto demonstravimo, jei tai nėra būtina. Tačiau tokiuose pro-
duktuose kaip enciklopedijos ilgas tekstas yra būtinas. Kokį teksto kiekį 
pateikti, apsprendžia pats produkto tipas. Jei skaitytojui nebūtina žinoti 
detalios informacijos, jei produktas yra tik informacinio pobūdžio, nerei-
kėtų pateikti teksto, kurio tikrai vartotojas neskaitys. Net ir pats multime-
dijos išvaizdos sprendimas nusako, kiek teksto būtina panaudoti. Įvairūs 
grafikos ir navigacijos elementai padeda suskaidyti teksto perteklių į ma-
žesnius gabalėlius ir jį pateikti dalimis [5].
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8.7.2. Šriftų ir stilių suderinamumas

Tikriausiai nedažnai susimąstote, kad šriftų ir stilių parinkimas 
multimedijos produktuose nėra lengvai įgyvendinamas uždavinys. Taip 
yra todėl, kad šriftai ir stiliai priklauso nuo turinio pobūdžio, objektyvio-
sios dalies, koncepcijos ir auditorijos, kuri tekstą skaitys. Jei pasirink-
tumėte vieno šrifto ir vieno stiliaus nuobodų teksto pateikimą, vargu ar 
prikaustytumėte skaitytojo dėmesį [5].

Taigi, šriftai ir stiliai yra naudojami atkreipti dėmesį į informaciją, 
kurią norima pateikti, pagerinti skaitomumą, perteikti nuotaiką. Be abejo, 
visa tai turi būti suderinama su programa, kuri pateiks tekstą. Reikia už-
tikrinti, kad naudojami šriftai ir stiliai bus palaikomi visose operacinėse 
sistemose [1].

Kvietimas 

95 pav. Vijaya ir Monotype Corsiva šriftų panaudojimas (iliustracija iš autorių 
archyvo).

Kvietimas
 

Maloniai kvieciame Jus sudalyvauti naujojo kompiuterinio 

žaidimo  Star Fall  pristatyme 2012.02.13, pramogu parke 

V i n g i o  E n t e rta i n m e n t  Pa r k .

96 pav. Cooper Std Black ir Rosewood Std Regular šriftų panaudojimas (ilius-
tracija iš autorių archyvo).

95 paveiksle pavaizduotas šrifto ir stilių panaudojimas labiau tinka 
oficialiojo tipo kvietimams, o 96 pavyzdys – militaristinio tipo.
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8.7.3. Teksto pasirinkimas

Kurdami multimedijos produktą, įsitikinkite ar šriftas yra aiškus 
ir įskaitomas. Pavyzdžiui, dekoratyvieji šriftai yra gražūs ir patrauklūs, 
tačiau sunkiai įskaitomi. Vieni šriftai, tokie kaip Verdana, Arial, Tahoma, 
labiau tinka internetinėse svetainėse, o kiti, tokie kaip Times New Roman, 
labiau tinka spausdintinės formos leidiniams [5].

8 lentelė. Serifinių ir neserifinių šriftų palyginimas

Šrifto tipas Atvaizdavimo stilius Supratimas

Neserifiniai

▪ Švarūs, glausti, objektyvūs, 
  modernūs
▪ Per sudėtingi greitam skaitymui
▪ Tinka antraštėms

20 % - 30 % 
supratimo lygmuo

Serifiniai

▪ Senamadiški, draugiški
▪ Lengvai įskaitomi
▪ Tinka pateikiamam ilgam 
   tekstui

75 % – 80 % 
supratimo lygmuo

8.7.4. Teksto stiliai ir spalvos

Šių teksto formatavimo savybių nereikėtų pamiršti kuriant multi-
medijos produktą. Dažniausiai naudojami teksto formatavimo stiliai yra 
paryškinimas, pasvirimas ir pabraukimas. Šie stiliai vartojami siekiant 
paryškinti arba išskirti tam tikrą teksto turinį. Be to, tokie stiliai naudoja-
mi hipernuorodų išskyrimui multimedijos produktuose [5].

Tinkamai parinkta teksto ir fono spalva padaro tekstą aiškų ir įskai-
tomą. Tipografai pastebėjo, kad lengviausiai skaitomas tekstas yra toks, 
kurio raidės yra juodos, o fonas baltas. Tai padeda sukurti kontrastą tarp 
teksto ir fono. Ilgesniam skaitymui netinka juodas fonas ir baltos rai-    
dės – greičiau pavargsta akys, tekstas pradeda „raibuliuoti“. Tiesa, kartais 
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kai kurios internetinės svetainės atrodo įspūdingai, pasirinkus tokį teksto 
formatavimo sprendimą (97 pav.). Tačiau dažnai jose yra pateikiamas ri-
botas teksto kiekis.

97 pav. Juodo fono ir balto teksto realizacija interneto svetainėje 
http://www.your-majesty.com/.

8.7.5. Stilių darna

Nereikėtų pamiršti įvairiuose multimedijos produktuose naudoja-
mo teksto stilių, šriftų bei kitų formatavimo galimybių darnos ir vienti-
sumo. Viskas turi sietis ir su multimedijos produkto vizualinio pateikimo 
sprendimu. Pavyzdžiui, jei pateikiamame teksto lange yra antraštės ir 
paantraštės, jos turėtų išlaikyti vientisumą ir darną. Tekstas, perkrautas 
stilių, spalvų bei šriftų gausa vizualiai nėra patrauklus. Tai sukuria ne-
tvarkos įspūdį, ir toks „šiukšlynas“ vargu ar atliks savo tiesioginę pas-        
kirtį – perteikti informaciją [5].
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Kitas labai svarbus faktorius, kuris turi būti paminėtas kalbant apie 
teksto stilių, šriftų ir spalvų darną, – ar kompiuteryje yra įdiegti tie šriftai, 
kurie bus naudojami paleidžiamame multimedijos produkte. Pavyzdžiui, 
jei jūs savo produkte naudojate šriftą AvantGarde kaip pagrindinį šriftą, 
vaizduojantį visą turinį, tai jūs turite užtikrinti, kad ir kitų kompiuterių 
sistemose šis šriftas bus palaikomas. Kitu atveju kompiuterio operacinė 
sistema parinks tokį šriftą, kuris yra įdiegtas, ir jūsų produkto išvaizda 
gali pasikeisti neatpažįstamai. Bus pakeistos kiekvieno simbolio pozici-
jos ir dydžiai [5].

8.8. Intensyvaus teksto multimedijos programos

Tam tikrais atvejais kuriamame multimedijos produkte yra naudo-
jama labai daug teksto, pavyzdžiui, enciklopedijose ar duomenų bazių 
programose. 

yra du metodai, kuriuos naudojant galima didelį tekstą paversti 
greičiau skaitomu arba jį maksimaliai sumažinti. 

a) Alternatyvaus metodo naudojimas pranešimui perteikti.
Pavyzdžiui, galima pakeisti kai kuriuos teksto paragrafus susijusia 

grafine, vaizdine arba animacine informacija. 
b) Hipertekstas.
Šiuo būdu yra pateikiamas kelias, kuriuo būtų pasiekiama labiau 

susijusi informacija. Vartotojams būtų pateikiamas minimalus teksto 
kiekis tik tuomet, kai jis paspaudžia tam tikrą nuorodą. Ši technika yra 
plačiai naudojama tinklalapiuose, taip pat tokiuose multimedijos produk-
tuose kaip žinynai, elektroninės knygos.

8.9. Hipertekstas

Hiperteksto terminas pradžioje buvo naudojamas apibrėžti tik 
tekstiniams dokumentams, kurių atskiros dalys gali būti susietos nuoro-
domis su kitais dokumentais.

Tobulėjant kompiuterinėms informacijos saugojimo ir pateikimo 
priemonėms, į tekstą pradėta integruoti paveikslėlius, animaciją, garso 
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fragmentus, filmų ištraukas. Tokį dokumentą pradėta vadinti įvairialypės 
aplinkos – multimedijos – dokumentu.

Įvairialypiame dokumente pritaikius hiperteksto technologiją atsi-
rado terminas hipermedija. Žmonėms įpratus prie kompiuterio galimy-
bių, visas tris informacijos pateikimo rūšis pradedama vadinti tiesiog hi-
pertekstu [6].

yra išskiriamos šios pagrindinės hiperteksto savybės:
▪ hipertekstinės informacijos peržiūra vyksta elektroniniais ryšiais. 
Tą patį dokumentą vienu metu gali skaityti daug vartotojų;
▪ informacijos suradimo laikas trumpėja – informacija vartotojui 
pateikiama greitai;
▪ hipertekstiniame dokumente informacijos peržiūros eigą ren- 
kasi pats vartotojas: atskiri informacijos vienetai (tekstai, grafiniai 
objektai, garso arba vaizdo medžiaga) gali būti peržiūrimi pagal 
vartotojo poreikius;
▪ informacijos fragmentai (vienetai) gali būti bet kokios apimties [6].

Hipernuorodos (angl. Hyperlink) gali susieti skirtingus dokumen-
tus arba to paties dokumento skirtingas vietas. Dokumente jos pažymi-
mos kitokia spalva, dažnai tai būna atskiri žodžiai, frazės, paveikslėliai, 
mygtukai ar pan. [6]
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8.10. autorinės teksto programos

Pasitelkiant autorines teksto programas galima redaguoti tekstą, 
pritaikyti jam įvairius efektus, animuoti, sukurti įdomią grafiką. Jų sąra-
šas pateikiamas 9 lentelėje. 

9 lentelė. Autorinės teksto programos [5].

Teksto rašymo programos Panaudojimas

▪ Microsoft Word
▪ Word Perfect

▪ Tai populiarios teksto apdorojimo 
programos, skirtos apdoroti dideliam 
teksto kiekiui.

▪ Adobe Authorware
▪ Toolbook

▪ Naudojama produktui, kuriam 
nereikia didelio teksto kiekio
▪ Gali būti naudojamos tiesiogiai rašyti 
tekstą

▪ Adobe Photoshop
▪ Adobe Ilustrator
▪ Adobe FreeHand
▪ Fontgrapher

▪ Gali būti naudojamos patraukliai 
suformuoti tekstą įvairių efektų ir 
grafikos pagalba
▪ Gali būti naudojamos sukurti tekstą su 
įvairiais efektais – šešėliais, ryškumu, 
3D dimensijomis ir kt.

8.11. Šriftų redagavimo ir kūrimo įrankiai

Multimedijos produktas gali įgyti išskirtinę išvaizdą, jei jame bus 
panaudotas įmantrus ir niekur nematytas šriftas. Daug įvairių nemokamų 
šriftų siūlo parsisiųsti kai kurie internetiniai tinklalapiai. Tačiau jei nė 
vienas iš jų netenkina jūsų poreikių, galima pasinaudoti šriftų redaga-
vimo ir kūrimo įrankiais ir sukurti savo paties šriftą. Tokios programos 
turi funkcijas ir įrankius braižyti linijas ir pritaikyti spalvas geometrinėms 
figūroms, iš kurių sudarytos raidės.
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Šriftų kūrimas yra priskiriamas industrinio dizaino kategorijai. 
Šriftų kūrimą buvo svarbu apibrėžti, nes dizaineriai dažnai siekia užpa-
tentuoti savo autorinius darbus. Daugelis taip ir padaro.

Įmantrių šriftų kūrimui dizaineriai pasitelkia tokius šriftų redaga-
vimo ir kūrimo įrankius kaip Font Lab Studio, Fontographer, TypeTool, 
BitFonter ir t.t.

www.fontlab.com tinklalapio kūrėjai orientuojasi į šriftų kūrimo ir 
redagavimo įrankių Windows ir Macintosh platformoms platinimą. Šiais 
įrankiais galima sukurti PostScript, TrueType ir OpenType šriftus, taip pat 
modifikuoti jau esančius kompiuteryje šriftus. Dizaineriams suteikiama 
galimybė įkelti nuskaityto šrifto piešinio paveikslėlį ir jį apdoroti, taip 
sukuriant skaitmeninį šrifto variantą. 

98 pav. Fontographer programos langas (iliustracija iš autorių archyvo).

Fontographer turi piešimo įrankį, kuriuo yra kuriami profesionalūs 
ir tikslūs kontūrinių (angl. Outline) ir užpildytųjų (angl. Inline) kaligra-
finių ir rašto ženklų piešiniai naudojant tik pelę arba kitus alternatyvius 
įvesties būdus (pvz. planšetės). Fontographer leidžia kurti šriftus iš dvie-
jų jau esančių kompiuteryje šriftų. Tokiu būdu galima projektuoti plo-
nesnius arba storesnius šriftus, modifikuojant viso šrifto raidžių rinkinio 
svorį [4].
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SavIkONTrOLėS kLaUSIMaI

1. Išvardinkite visus teksto pateikimo būdus.

2. Koks raidžių kodavimas vadinamas išplėstiniu ir kodėl?

Sąvokų testas

1. ............................................. – tai programinė priemonė, nusakanti, 
kuris kodas kokiu rašmeniu bus pakeistas išvesties įrenginyje.

2. ............................................. – tai skiriamųjų grafinių požymių rin-
kinys, leidžiantis atpažinti kad ir kaip pavaizduotą konkretų ženklą, 
atskirti vieną ženklą nuo kito.

3. ............................................. – tai konkretus tam tikros grafemos pie-
šinys.

4. ............................................. kiekvienas simbolis yra atitinkama tvar-
ka išdėstytų taškų matrica.

5. ............................................. vaizdui formuoti naudojami kontūrai, 
sudaryti iš sujungtų tiesių ir kreivių atkarpų.

6. ............................................. – tai rašto ženklų pakeitimas skaičiais 
kompiuterio atmintyje.

7. ............................................. – tai kodavimo būdas, leidžiantis bet 
kurį Unikodo simbolį užrašyti kintamo ilgio (nuo 1 iki 4 baitų) seka.

8. ............................................. – tai dekoratyvus užlinkimas raidės lini-
jos pabaigoje.
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9. INTErNETaS Ir MULTIMEDIJa

9.1. Internetinės multimedijos evoliucija

Internetas išsiplėtojo iš ARPANET projekto, kuris buvo inicijuotas 
JAV gynybos struktūrų. Dabar Internetas yra kompiuterių tinklas, ku-
ris apjungia be galo didelį kiekį kompiuterių visame pasaulyje. Žinia-        
tinklis – kitaip pasaulinis voratinklis (angl. World Wide Web (WWW)) – 
tarpusavyje susietų HTML dokumentų ir juos papildančių kitokių failų, 
prieinamų internete http protokolu, visuma [1]. Tam, kad būtų prieinami 
vartotojams, šie dokumentai turi būti pateikti tam skirtuose serveriuose. 
Be to, jie gali būti papildomi kitų formatų dokumentais ar grafinėmis 
iliustracijomis. Žiniatinklio istorijos pradžia yra 1991 m. Šis hiperteksti-
nių dokumentų pateikimo būdas yra greičiausiai besivystantis multimedi-
jos pateikimo srityje [2].

1993 m. buvo išleista Mosaic naršyklė, kuri visiškai išnaudojo hi-
permedijos galimybes. Naršyklės pateikia grafinę sąsają, kuri interpretuo-
ja ir pateikia tekstą ir kitus multimedijos elementus, tokius kaip garsas, 
grafika, animacija ir vaizdo įrašai, įtrauktus į tinklalapius ir tarpusavyje 
susietus. Naršyklių kūrimas atliko svarbų vaidmenį plėtojant tinklalapius 
su susietu turiniu ir multimedijos elementais [2].

Multimedijos sąvoka buvo apibrėžta pirmame šios knygos sky-
riuje. Nagrinėjant internetinės multimedijos sąvoką reikia apibrėžti, jog 
tai yra tiesioginė (angl. Online), interaktyvi patirtis, kuri apjungia 2 arba 
daugiau medijos elementų: tekstą, grafiką, garsą, animaciją ir vaizdo įra-
šus. Pagrindinė daugumos internetinės multimedijos savybė yra interak-
tyvumas, kuris vartotojui suteikia tam tikrą turinio kontrolę (99 pav.).

Interaktyvi multimedija leidžia tiesiogiai valdyti bet kurį arba visus 
internetinio tinklalapio elementus. Interaktyvios multimedijos vartotojai 
iš pasyvių informacijos gavėjų tampa aktyviais. Vartotojas nusprendžia, 
kuris turinys, kada ir kaip turi būti pateikiamas. Šitaip, reikalaudamas 
kūrybiškumo iš paties kūrėjo ir vartotojo, interaktyvumas suteikia mul-
timedijai tam tikros srities požymius ir gylį. Pasirinkimo galimybės taip 
pat suteikia vartotojui daug laisvės.



ŽILV INAS  VAIR A ▪  DAL IA  L INKUVIENĖ208

99 pav. Multimedijos interaktyvumas (iliustracija iš autorių archyvo).

Projektuojant interaktyvų multimedijos tinklalapį, interaktyvumo 
metodai turėtų būti akivaizdūs ir intuityvūs vartotojui. Galima pasinaudo-
ti begale būdų interaktyvumo kūrimui, pasitelkiant nuorodas, mygtukus ir 
ikonėles, meniu punktus, klaviatūros komandas, teksto langelius, žymė-
jimo langelius, įvairius pasirinkimų mygtukus, išsiskleidžiančius pasirin-
kimų meniu bei „paimti, tempti ir numesti“ funkcijas [2].

Anksčiau, perduodant dokumentą iš vieno kompiuterio į kitą, ne-
buvo garantijos, kad gavėjas galės juo tinkamai pasinaudoti. Sudėtinges-
nio dokumento perdavimas nebuvo įmanomas tuo atveju, jei siuntėjas ir 
gavėjas nesinaudojo ta pačia programine įranga. Net ir naudojantis iden-
tiška programine įranga, perduodant dokumentą galėjo kilti problemų dėl 
skirtingos vaizduoklių raiškos ar kitų skirtumų. Buvo aišku, kad reikia 
rasti būdą, kaip perduoti dokumento esmę skirtingoms sistemoms, kaip 
užtikrinti technologinį neutralumą, t. y. padaryti, kad dokumentu būtų 
galima pasinaudoti nepriklausomai nuo naudojamo kompiuterio ar ope-
racinės sistemos. Būtent dokumento turinio, o ne jo išvaizdos perdavimas 
buvo pradinis tikslas.
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9.2. HTML elementai ir atributai

HTML – tai hipertekstinių dokumentų žymėjimo kalba, naudojama 
turinio pateikimui internete. 

HTML kalba sukurtas dokumentas – tai tekstas su specialiais žy-
menimis tarp ženklų „<“ ir „>“. Taip tekstas padalinamas į tokio formato 
elementus:

<žyma> Turinys </žyma>
Turinys gali būti tekstas bei kiti elementai. Žymos gali turėti para-

metrus: 
<žyma param=”reikšmė”> Turinys </žyma> [1].
Žemiau pateiktoje lentelėje aprašomi atskiri HTML kalbos ele-

mentai:

10 lentelė. HTML elementai.

HTML 
žymė

Aprašymas

<html>
Nurodo, kad tai yra HTML dokumentas, tai yra pati pagrindinė 
html žymė, ją rasite visuose puslapiuose.

<body>
Nurodo dokumento „kūną“. Jame aprašoma tai, kas matysis 
naršyklėje. Tai viena iš pačių pagrindinių žymių, ją rasite 
visuose puslapiuose.

nuo <h1> 
iki <h6>

Nurodo antraštes. Galimi 6 skirtingi dydžiai.

<p> Nurodo paragrafą.

<br />
Perkelia į naują eilutę (word programoje mygtuko „enter“ 
analogas).

<hr /> Įterpia horizontalią liniją.

<!-- -->
Nurodo komentarus, jų nesimato naršyklėje, nebent pasižiūrėjus 
puslapio kodą (angl. Source).

<table> Nurodo lentelę.
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Pagrindinės elementų grupės yra šios:

Struktūriniai. Apibrėžia teksto paskirtį. Pvz.:
<h2>Žymėjimo elementai </h2>

Pavyzdyje panaudoti <h2> elementai naršyklei nurodo, kad tai 
yra antro lygio antraštė (angl. Header). Standartinė išvaizda gali būti pa-
keista naudojant kaskadinius stilius (CSS).

Prezentaciniai. Nurodo, kaip rodyti tekstą.
<b> paryškintas </b>
<i> pasviras </i>

<tt>Teletaipo tekstas</tt>
<big>Padidintas tekstas</big>

<small>Pamažintas tekstas</small>

Hipertekstiniai. Sukuria nuorodas tarp dokumentų ar jų dalių.
<a href=“http://lt.wikipedia.org/“>Vikipedija</a> 
sukurs nuorodą į Vikipedijos puslapį.

Kiti.
<img src=“/image.gif“> įkels paveikslėlį „image.gif“.

Dauguma HTML žymių turi atidarymą ir uždarymą, pvz., <html> 
ir </html>, <p> </p> ir kt., tačiau tokie yra ne visi. yra žymių, 
kurios yra savarankiškos ir jų uždarymui nereikia atskiros žymės, pvz.:

<br />
<meta />
<img />
Labai svarbus elementas yra DOCTYPE. DOCTYPE nurodo do-

kumento tipą. Jis turi būti pats pirmas elementas dokumente, net prieš 
html žymę. Dokumento tipo aprašas (DOCTYPE) nėra HTML žymė, tai 
yra instrukcijos naršyklei su informacija apie tai, kokią HTML versiją 
naudojate kurdami šį dokumentą. Internete dažnai dokumento aprašymas 
yra trumpinamas į tris raides: DTD (angl. Document Type Definition). 
yra labai svarbu pasirinkti tinkamą DTD, nes kitu atveju naršyklė puslapį 
atvaizduos su klaidomis [5].

Norint naudoti papildomas galimybes tinklalapio išvaizdai pakeisti, 
yra naudojamas atributas, arba žymė, STYLE. Atsiradę CSS puikiai šiuos 
atributus ir žymes pakeitė.
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Naudojant HTML kalbą, būtina žinoti HTML elementų sintaksę:
▪ elementas prasideda pradine žyma;
▪ elementas baigiasi galine žyma;
▪ elemento turinys – viskas tarp pradinės ir galinės žymų;
▪ kai kurios HTML žymos neturi turinio;
▪ tušti elementai uždaromi pradinėje žymoje;
▪ dauguma HTML žymų gali turėti atributus [4].

9.2.1. Paprasčiausias HTML dokumentas

Visas HTML kodas pateikiamas elemente <html>, kuris suside-
da iš dviejų dalių. Pradžioje techninė informacija pateikiama elemente 
<head>, paskui dokumento turinys pateikiamas elemente <body>.
<html>
 <head>
    <title>Pirmasis HTML pavyzdys</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Pirmasis HTML dokumento pavyzdys</h1>
    <p>Pirmojo dokumento pirmoji pastraipa.</p>
    <p>Pirmojo dokumento antroji pastraipa.</p>
  </body>
</html>

100 pav. Aukščiau pateikto kodo rezultatas atvaizduojamas naršyklėje (ilius-
tracija iš autorių archyvo).
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Be anksčiau paminėtų elementų čia panaudoti dar trys: 
<title> – taip antraštėje nurodomas dokumento pavadinimas, 

rodomas lango antraštėje ir naudojamas automatiškai kuriant nuorodą į 
dokumentą.

<p> – pastraipos elementas. 
<h1> – skirtas kurti aukščiausio lygio pavadinimams dokumento 

tekste (heading 1). Smulkesnių skyrių pavadinimai žymimi <h2>, jų po-
skyriai – <h3>, ir taip toliau. 

9.2.2. HTML sintaksės klaidos

Rašant HTML kodą, dažnai pasitaiko įvairių sintaksės klaidų. Ta-
čiau tai naršyklėms nesukelia jokių keblumų korektiškai atvaizduoti turi-
nį. Modernesnės naršyklės lengvai ištaiso HTML netikslumus. 

Pavyzdžiui, toks kodas, nors ir yra netikslus, buvo pripažintas tei-
singu: 

<p>Miške kur eglės ošia,<p>Po pušim sena

Nors ir nepažymėta pirmosios pastraipos pabaiga, akivaizdu, kad 
jei prasidėjo antroji pastraipa, tai pirmoji pasibaigė [1].

Naršyklėms nebuvo sudėtinga priimti dokumentą nepriklausomai 
nuo to, ar didžiosios, ar mažosios raidės naudojamos HTML komandoms. 
Todėl komandas kiekvienas rašė kaip kam patinka. Paplito trys užrašymo 
sistemos: <body>, <BODY> ir <Body>.Sintaksės reikalavimai leido 
rašyti ir <BoDy> ar dar 12 šios komandos variantų [1].

Nors dėl sintaksės tikslumo ir nebuvo tokių didelių ginčų, kaip ko-
voje dėl turinio ir formos, tačiau vieni autoriai siūlė praleisti nuspėjamus 
HTML komponentus ir taip sutrumpinti dokumento apimtį,sutaupyti vietą 
serveryje bei krovimosi laiką, kiti siūlė laikytis griežtos HTML sintaksės 
[1].

HTML ir CSS kalbos vystėsi daugelį metų ir iki dabartinės savo 
struktūros nuėjo ilgą kelią. Šioms kalboms buvo sukurta nemažai standar-
tų, kurie apibrėžia įvairių HTML žymų ir CSS elementų struktūrą ir nau-
dojimą tinklalapių kūrime. HTML kalbai buvo sukurti HTML 2.0, HTML 
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3.0, HTML 3.2, HTML 4.0 standartai, o paskutinysis HTML 5 pasirodė 
2010 m. ir yra daug žadantis, kadangi savo savybėmis prilygsta Flash ir 
netgi pranoksta šią technologiją. CSS kalba buvo standartizuojama CSS2, 
CSS 2.1 standartais. CSS3 dar yra kuriama.

Kuriant tinklalapį, kartais nukrypstama nuo standartų, ir naršyklė 
tinklalapį atvaizduoja ne taip, kaip buvo tikimasi. Todėl verta testuoti tin-
klalapį su HTML – http://validator.w3.org/ ir CSS – http://jigsaw.w3.org/ 
tikrintuvais.

9.3. CSS

HTML kalba atsako į klausimą „Ką atvaizduoti?“, tuo tarpu kaska-
diniai stiliai arba CSS (angl. Cascading Style Sheets) – „Kaip atvaizduo-
ti?“ CSS stilių taisyklių atsiradimas neturėjo jokios įtakos HTML žymų 
naudojimui (nėra žymų, kurios po atsiradimo būtų mažiau naudojamos 
arba visiškai nebenaudojamos). Taisyklių atsiradimas turėjo įtakos tik 
žymų atributų, kurie skirti apipavidalinimui, naudojimui (pavyzdžiui žy-
mės img atributas border = 1 dabar dažniausiai nebenaudojamas, 
o apipavidalinimas aprašomas stilių faile, tačiau pati žymė img, kaip ir 
visos kitos, ir toliau naudojama). CSS taisyklės gali būti saugomos atski-
ruose failuose su plėtiniu *.css ir įtrauktos į HTML failą, parašytos tiesiai 
į HTML failą žymoje <style> arba į html žymos atributą style.

CSS stiliaus aprašai pradėti naudoti nuo HTML 4.0 versijos. Visos 
dabartinės naršyklės palaiko CSS stilių failus ir CSS taisykles, tačiau kal-
bai atsinaujinant kai kurios naršyklės nespėja to padaryti ir kyla problemų 
dėl palaikymo, todėl patartina savo puslapius testuoti keliose skirtingose 
naršyklėse.

Su CSS taisyklėmis galime nurodyti visą puslapio dizainą: įvai-
rius rėmelius, jų storius, spalvas, tekstų šriftus, spalvingumą, išdėliojimą, 
įvairius atstumus tarp HTML elementų ir kitą dizainui skirtą informaciją.

CSS atsiradimas buvo didžiulis žingsnis internetinio dizaino kūri-
me, nes ši technologija leidžia apibrėžti stilių bet kokiam HTML elemen-
tui ir jį priskirti prie tiek puslapių, kiek norima. Norint pakeisti viso pusla-
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pio struktūrą, užtenka pakoreguoti stiliaus failą, ir visa puslapio išvaizda 
atsinaujins. Tai sutaupo daug laiko, kodas tampa lengviau redaguojamas, 
lengviau padaryti puslapio dizaino pakeitimus.

Naudojant išorinius CSS aprašus, HTML kodas tampa lengviau 
skaitomas. Tai palengvina paieškos sistemų ir naršyklių darbą. Taigi, rei-
kėtų stengtis į patį puslapį nerašyti CSS taisyklių, o jas įtraukti pasinau-
dojant <link> žyme.

Stilių galima aprašyti:
▪ atskiruose stiliaus failuose su plėtiniu *.css ir tada įtraukti stilių 
failą į puslapį;
▪ viduje HTML failo pasinaudojant <style> žyme;
▪ viduje HTML elemento per atributą <style>.

Vienu metu gali būti naudojami visi būdai, taip pat galima naudoti 
kelis išorinius failus viename HTML dokumente.

Stiliai naršyklėje taikomi tokia prioritetų eilės tvarka:
▪ pačios naršyklės stiliaus taisyklės pagal nutylėjimą 
(angl. By default);
▪ išoriniuose stiliaus failuose esančios taisyklės;
▪ viduje HTML elemento <style> esančios taisyklės;
▪ viduje html žymos, atribute <style> esančios taisyklės.

Kitaip tariant, naršyklė, kraudama puslapį, pirmiausia pažiūri į nar-
šyklės nustatymuose esančius stiliaus aprašymus, tada į išorinius failus. 
Jei juose randa aprašus, skirtus tam pačiam elementui, kaip kad buvo ras-
ta pagal nutylėjimą, tai naudoja tuos, kuriuos rado išoriniuose failuose, 
ir žiūri toliau, ar yra kokių nors HTML elemento <style> taisyklių, jei  
yra – naudoja juos. Galiausiai yra patikrinami kiekvieno elemento atri-
butai, jie yra paskutiniai, kurie gali pakeisti prieš tai esančius aprašymus.

9.4. Tekstas tinklalapyje

Anksčiau visas tinklalapio turinys būdavo pateikiamas tik kaip 
tekstas. Nors vėliau į turinį buvo įtraukta grafika, animacija ir garsas, 
tekstas vis tiek liko tinklalapio komunikacijos varikliu, todėl, kad parašy-
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ti žodžiai yra efektyviausias būdas bendrauti. Panašiai kaip ir spaudoje, 
tinklalapyje tekstas yra naudojamas antraštėse, paantraštėse, įžanginėje 
dalyje ir pačiame turinyje. Žinoma, kai tekstas pateikiamas tinklalapyje, 
jis yra naudojamas kaip 
hipernuoroda, susiejant keleto tinklalapių turinį bei koncepcijas. Iš teksto 
sudaryti meniu punktai bei mygtukai tarnauja kaip navigaciniai įrankiai, 
padedantys vartotojui orientuotis pačiame tinklalapyje. Populiarūs inter-
netiniai produktai, tokie kaip elektroninės knygos, laikraščiai bei infor-
macinė medžiaga naudoja tekstą informacijos peteikimui ir edukaciniais 
tikslais [1].

Efektyvus teksto panaudojimas tinklalapyje priklauso nuo geros 
tipografijos. Tipografija – tai teksto pateikimo būdas, kai raiškesniam 
idėjos pateikimui yra naudojamas šriftų, stilių ir raidžių suderinamumas 
tarpusavyje. Apie šriftus, stilius bei teksto dydžius skaitykite 8 skyriuje. 

Tipografija tinklalapyje tokia pat svarbi kaip ir spaudoje. Tekstas 
turi būti lengvai skaitomas ir vizualiai išbaigtas. Tačiau jos naudojimo 
principai labai skiriasi, kadangi tinklalapio dizaineris turi sumaketuoti 
tekstą taip, kad jis būtų gerai skaitomas įvairių parametrų vaizduokliuose. 
Naudojamų naršyklių ir platformų įvairovė tinklalapių tipografijai yra ti-
kras iššūkis. HTML kalba nepatenkina tinklalapių kūrėjų poreikio pateikti 
gerą tipografiją. HTML buvo sukurta tik teksto funkcionalumui pateikti 
tarp įvairių platformų, bet ne vizualumo sukūrimui. Šį klausimą padėjo 
išspręsti XHTML (angl. Extensible HyperText Markup Language) ir kas-
kadiniai stiliai (angl. Cascading Style Sheets).

Kuriant tinklalapio tipografiją reikia suvokti, jog XHTML doku-
mente aprašyti šriftai gali nebūti įdiegti vartotojo kompiuteryje, todėl ga-
lutinis tinklalapio vaizdas gali skirtis nuo to, koks buvo suprojektuotas 
kūrėjų. Taip pat gyvybiškai svarbi šriftų dizaino dalis yra įskaitomumas. 
Kūrėjai siekia naudoti skirtingus šriftus viename tinklalapyje, kad tam 
tikrose teksto dalyse būtų sutelkiamas skaitytojo dėmesys bei perteikta 
turinio nuotaika. 

Tiek Windows, tiek ir Mac OS sistemų kompiuteriuose yra suins-
taliuoti dažniausiai naudojami šriftai (101 pav.). Tad gerai juos išmanant 
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galima sukurti gerą tinklalapio tipografiją ir be įmantrių bei sudėtingų 
šriftų.

Rekomenduojama tinklalapyje naudoti ne daugiau 2 skirtingų šrif-
tų. Kaip ir spaudoje, geriausia yra pasirinkti vieną serifinį ir vieną nese-
rifinį šriftą arba 2 skirtingus neserifinius šriftus. Bet kokiu atveju reikia 
pasitikrinti, ar naudojami šriftai tinklalapyje yra įskaitomi. Tinklalapių 
kūrėjai dažniausiai naudoja Georgia (serifinis šriftas) ir Verdana (nese-
rifinis šriftas) šriftus kaip geriau skaitomus ekrane, nei Times New Roman 
(serifinis šriftas) ir Arial (neserifinis šriftas).

101 pav. Dažniausiai naudojami šriftai kompiuteriuose [2].

Naudoti pasvirą, paryškintą ar pabrauktą tekstą tinklalapyje re-
komenduojama tik išskirtiniais atvejais, kadangi toks tekstas ne visuo-
met gali pasiekti tokį patį efektą kaip spausdintinis. Pavyzdžiui, pasviras 
tekstas geriau žiūrisi spausdintame lape nei ekrane, nes jame jis susilieja 
į keletą atskirų pikselių.

Teksto pabraukimas tinklalapyje jau turi savo reikšmę pagal nuty-
lėjimą. Toks tekstas yra suvokiamas kaip hipernuoroda, todėl nereikėtų 



MULTIMEDIJOS  TECHNOLOGIJOS217

klaidinti vartotojo pabraukiant tekstą, kuris neturi sąsajos su kitais tin-
klalapiais.

Neretai ginčijamasi dėl teksto dydžio tinklalapyje. Prieš nustatant 
teksto dydį tinklalapyje, reikia žinoti, kad skirtingų rezoliucijų ekranuose 
jis atrodys vis kitaip. Aukštos rezoliucijos ekrane tekstas atrodys smul-
kesnis ir mažesnis, nei žemos rezoliucijos ekrane. Be to, Windows plat-
formos naršyklėje tekstas atrodys dviem arba trimis taškais didesnis, nei 
Macintosh kompiuteryje. Bet kokiu atveju, reikėtų laikytis teksto dydžių 
rekomendacijų pateiktų 11 lentelėje.

11 lentelė. Rekomenduojami tinklalapio teksto dydžiai.

Teksto pozicija Dydis

Antraštė 14-48

Paantraštės
Pusė antraštinio teksto dydžio. 
Negali būti mažesnis už turinio 
tekstą.

Turinys 10-12

Jau aptarėme, kodėl reikia atidžiai rinktis šriftus prieš juos naudo-
jant tinklalapyje. Norint išvengti visų šių problemų, galima pasinaudoti 
teksto konvertavimu į grafinį paveikslėlį. Tai puikus sprendimas, ypač 
tais atvejais, kai yra naudojami logotipai, kuriuose turi būti būtent toks, 
o ne kitoks šriftas. Tačiau nereikėtų persistengti naudojant tokią grafiką, 
kadangi paveikslėliai užima daugiau atminties vietos, nei tekstas, todėl 
tai gali sulėtinti tinklalapio krovimą. Be to, kai kurie vartotojai pakeičia 
naršyklės nustatymus, kad nebūtų rodoma jokia grafika tinklalapyje. To-
kiu atveju reikėtų nepamiršti prie paveikslėlių naudoti alternatyvų tekstą.

Svarbus aspektas tinklalapio turinio pateikime yra eilutės ilgis. 
Labai ilgas eilutes yra sudėtinga ir nuobodu skaityti. Laikraščiuose yra 
naudojamas teksto skaidymas į stulpelius, nes toks tekstas skaitomas 
greičiau. Spausdintuose dokumentuose rekomenduojama naudoti nuo 30 
iki 40 simbolių eilutėje. Tinklalapyje eilutės gali būti ilgesnės. Nustatyta, 
kad tinkamiausias eilutės ilgis tinklalapyje yra 50 simbolių [2].
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9.5. Tinklalapio vaizdai

Grafiniai vaizdai yra būtini tinklalapiams, nes jie užpildo puslapio 
plotą. Paveikslėliai gali būti ir paprasti, ir sudėtingi, tačiau abiem atvejais 
grafika gali būti vertingesnė už tūkstantį žodžių. Viena lentelė, diagra-
ma, grafikas arba nuotrauka gali iliustruoti tai, kas užimtų daug puslapių 
smulkiai prirašyto teksto. Tinklalapyje esančios informacijos pateikimo 
greitis gali būti lemiamas – dar ir dėl to grafikos elementai multimedijos 
tinklalapyje yra labai svarbūs [1].

Ruošiant grafiką spaudai ir tinklalapiams, reikia atsižvelgti į skir-
tingus aspektus. Spaudoje skaitytojams nėra svarbu, ar paveikslėlis bus 
greitai atsiunčiamas, ir kokia jo kokybė. Ruošiant vaizdus tinklalapiams, 
šiam procesui įtakos turi tai, kokie vaizduokliai, naršyklės, platformos ir 
tinklo sparta pateikinės tinklalapio grafiką [1].

Tinklalapyje grafika gali būti naudojama paveikslėliams, fonams, 
mygtukams, ikonėlėms, navigacijos elementams, žemėlapiams ir lo-
gotipams atvaizduoti. Tinklalapių dizaineriai kurdami grafiką naudoja-
si įvairiais grafinių duomenų šaltiniais, tokiais kaip skaitytuvai, vaizdo 
duomenų kortelės, fotoaparatai ir vaizdo kameros, internetiniai duomenų 
šaltiniai, grafikos planšetės. Tačiau jie turi būti atsargūs rinkdamiesi kitų 
autorių grafikos darbus, kad nepažeistų autorinių teisių ir jiems netektų 
dėl to nuvilti savo klientų.

Kuriant grafinius vaizdus tinklalapiui reikia atsižvelgti į jų spalvų 
ir dydžio rezoliucijas. Detaliau apie jas yra kalbama 3 skyriuje. Siekiant 
optimizuoti paveikslėlio dydį reikia žinoti, kad naršyklės atvaizduoja tik 
216 spalvų paletę. Ji yra vadinama pritaikyta naršyklei (angl. Browser-
safe) arba pritaikyta internetui spalvų palete (angl. Web-safe color pale-
te). Jei tinklalapyje yra naudojami 16 bit arba 26 bit paveikslai ir jie yra 
atvaizduojami vaizduoklyje, kuris gali perteikti tik 8 bit spalvas, naršyklė 
paverčia paveikslo spalvas į 216 spalvų fiksuotąją paletę. Toks paverti-
mas gali pateikti nelauktų ir nepageidaujamų rezultatų [2].

Paverčiant milijonų spalvų paveikslėlį į 256 spalvų paveikslėlį, kai 
kurios spalvos yra pašalinamos. Tai atliekama papildant (angl. Dithering) 
arba susiejant juostomis (angl. Banding) paveikslėlio spalvas. Papildy-
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mas – tai toks procesas, kurio metu skirtingų spalvų pikseliai yra taip 
patalpinami vienas šalia kito paveikslėlyje, kad būtų sukurta iliuzija, jog 
jokių spalvų netrūksta. Pavyzdžiui, jei raudonos ir mėlynos spalvos pik-
seliai yra patalpinami šalia, tai jie sukuria purpurinės spalvos iliuziją. Su-
siejant juostomis spalvas yra sumažinamas spalvų kiekis be papildymo, 
tai daro įtaką vientisos spalvos sritims. Žinoma, nė vienas šių procesų 
nėra idealus, tačiau papildymas kitomis spalvomis atrodo geriau, nei su-
siejimas juostomis.
 

102 pav. Dithering ir banding metodų pavyzdžiai (iliustracija iš autorių archyvo).

Vienintelis būdas apsisaugoti nuo netikėtų rezultatų atvaizduojant 
sukurtą tinklalapį skirtingose naršyklėse ir skirtinguose vaizduokliuose 
yra išsaugoti vaizdus 216 spalvų paletėje. Ši paletė yra visų naršyklių 
atpažįstama ir puikiai atvaizduojama, tačiau tinklalapių dizaineriai ją va-
dina archaiška, kadangi naujosios vaizdo plokščių ir vaizduoklių techno-
logijos jau gali atvaizduoti milijonų spalvų paletes.

Paveikslo rezoliucija yra sudaryta iš paveikslėlio pikselių skai-
čiaus. Kuo didesnis pikselių skaičius, tuo didesnis ir pats paveikslėlio 
failas.

Norint naudoti optimaliai mažus paveikslėlių failus tinklalapyje, 
reikėtų:

▪ sumažinti spalvų rezoliuciją iki mažiausios būtinos naudojamame 
paveikslėlyje;
▪ sumažinti paveikslėlio rezoliuciją iki 72 ppi (angl. Pixel per Inch);
▪ pasirinkti ir pritaikyti tokį paveikslėlio dydį, kuris bus naudoja-
mas pabaigtame kurti tinklalapyje;
▪ apkarpyti paveikslėlį iki tokių ribų, kurias reikia atvaizduoti [2].



ŽILV INAS  VAIR A ▪  DAL IA  L INKUVIENĖ220

Atsiradus HTML5 versijai buvo suda-
ryta galimybė paveikslėlius vaizduoti naršy-
klėje ne tik rastro formatais bet ir vektoriniais 
SVG (angl. Scalable Vector Graphics) vaiz-
dais. Šie vektoriniai failai pasižymi geresne 
kokybe ir failų dydžiu. Tačiau prieš juos nau-
dojant reikia atsižvelgti į tai, ar tinklalapio 
projekte yra numatytas dažnas atnaujinimas, 
kad būtų pateikiami vis naujesni duomenys. 
Vektorinius duomenis tektų kaskart perskai-

čiuoti, kadangi vektorinis failas yra sudarytas iš matematinių skaičių. Ta-
čiau šią problemą gali išspręsti gerai parenkami įskiepiai, kurie sumažina 
failo dydį ir laiką, per kurį yra atsiunčiamas failas.

Vektorinė grafika nepriklauso nuo įrenginio, t.y. paveikslėlis visuo-
met yra atvaizduojamas teisingo dydžio ir maksimalaus spalvų kiekio, 
kurį palaiko kompiuteris. Priešingai nei rastriniai paveikslėliai, vienas 
vektorinis failas gali būti parsiunčiamas, išsaugomas ir tuomet atvaizduo-
jamas daug kartų skirtingais dydžiais tame pačiame arba keliuose tinkla-
lapiuose [3].

Internet Explorer naršyklė atpažįsta JPEG, GIF, PNG, TIFF, SVG, 
BMP grafikos failų formatus pagal nutylėjimą, o kitiems reikalingi papil-
domi įskiepiai. Naršyklėje Mozilla Firefox JPEG, GIF, PNG, SVG, BMP 
formatai palaikomi pagal nutylėjimą, kitiems formatams reikalingi papil-
domi įskiepiai.

Pagrindinė taisyklė, kurios reikėtų laikytis kuriant vaizdus interne-
to naršyklėms: JPEG paveikslus naudoti fotorealistiškiems vaizdams pa-
teikti, o GIF – linijiniams piešiniams arba vaizdams su didelėmis vienos 
spalvos sritimis.

9.6. Tinklalapio garsai

Garsas tinklalapyje yra valdomas keliais skirtingais būdais. Skai-
tmeninio garso failai bendriniais formatais MP3, WAV, AIF arba AU gali 
būti parsiunčiami į kompiuterį ir tuomet grojami. Vienu būdu jie yra gro-
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jami dar tik siunčiant patį muzikos failą – srautinis grojimas (angl. Strea-
ming Playback), kitu būdu garsas yra grojamas tik tuomet, kai jis visiškai 
parsiunčiamas – naudojant grotuvą (angl. Player). MIDI failai taip pat 
gali būti parsiunčiami ir grojami. Šie failai yra kompaktiškesni, tačiau jie 
priklauso nuo kompiuterio nustatymo, kaip kokybiškai groti MIDI fai-
lus. Kalbos failai gali būti specialiai užkoduojami į leksemos kalbą (tai 
trumpas kalbos komponentų aprašas) ir dideliu greičiu nusiunčiami į kitą 
kompiuterį, kuriame jie atkoduojami ir grojami įvairiais balsais. 

Garsai gali būti įterpti į QuickTime, Windows Media, and MPEG 
vaizdo failus. Kai kurie garsai gali būti transliuojami (naudojant IP trans-
liavimo protokolą specifikuota RFC 1112 standarte), todėl keletas varto-
tojų gali klausytis tų pačių garso duomenų srauto be jokio dubliavimo. 
Telefonai, turintys prieigą prie interneto ir naudojantys VoIP (angl. Voice 
over Internet Protocol) protokolą, taip pat perduoda paketus su garso in-
formacija [3].

9.7. animacija tinklalapyje

Animacijos naudojimas tinklalapiuose auga labai greitai, taip pat 
kaip ir jos kūrimo technologijos. Tinklalapiuose animacijos pagalba ga-
lima sukurti daug įvairių ir įdomių efektų, kurie gali pritraukti daugiau 
lankytojų. Tinklalapio animacija gali būti pati paprasčiausia, tokia kaip 
mirkčiojantis tekstas, besikeičianti antraštė, besisukantys logotipai, ani-
muotos ikonėlės, mygtukai ar dvimatės judančios figūrėlės. Animacinių 
objektų panaudojimo pavyzdžių galima rasti pačių įvairiausių: animuoti 
pasakų personažai, kalbantys virtualūs žmonės pagalbininkai, animuoti 
trumpametražiai filmukai, animuoti grafikai ir t. t. Animacija padėjo išsi-
plėtoti 3D virtualios realybės aplinkai internete.

Be to, animacija yra tinkamesnė nei vaizdo įrašai. Vaizdo įrašas 
parodo tik realų gyvenimą, realius faktus, o animacija gali paaiškinti, pa-
pildyti gana sudėtingas konceptualias mintis. Animacija dažnai yra geres-
nis instrukcinis įrankis nei vaizdo įrašas, nes ji paprasta ir greičiau suvo-
kiama. Kitas aspektas yra failo dydis – animaciniai failai užima mažiau 
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atminties ir šis dydis gali būti laisvai koreguojamas, be to, animacinio 
filmo kūrimas dažnai būna pigesnis nei filmo.

Verta paminėti animacijos panaudojimo tinklalapyje sritis, tokias 
kaip mokymai, vaikų pamokėlės, žaidimai, reklama, navigacijos supa-
prastinimas. Bet kokiu atveju, norint sukurti gerai išbaigtą animaciją, rei-
kėtų vadovautis tam tikromis gairėmis:

▪ Apmąstyti tinklalapio tikslą ir įsitikinti, kad animacija padės pri-
traukti lankytojo dėmesį ir padės suvokti turinio koncepciją. Ani-
macija turėtų papildyti, daryti poveikį, o ne menkinti norimą pa-
teikti idėją.
▪ Nuspręsti, kiek animacijos naudoti, kokius objektus animuoti, ir 
kiek ilgai truks pati animacija. Šie faktoriai priklausys nuo tinkla-
lapio tikslo.
▪ Suvokti, ar judantys objektai pritrauks dėmesį. Reikia įsitikinti, 
kad yra animuojama tai, į ką norima, kad būtų sutelkiamas dėme-
sys. Jei animuojama visai kas kita, tai vartotojas bus atitolinamas 
nuo turinio idėjos, kurią iš tikrųjų yra bandoma perteikti. 

9.8. Tinklalapio vaizdo įrašai

Vaizdo įrašai tinklalapyje yra efektyvus mokymo bei kitų sričių 
praplėtimo įrankis. Vaizdo įraše demonstruojamas veiksmas bei įrašytas 
mokytojo kalbėjimas gali būti naudojami pademonstruoti įvairias techni-
kas arba procedūras. Dauguma organizacijų vaizdo įrašus naudoja savo 
darbuotojų mokymui ir tobulinimuisi. Ši galimybė padeda sutaupyti daug 
finansinių, laiko ir kitų resursų, kurie būtų skirti mokymams organizaci-
jos viduje samdant tos srities specialistus [2].

Televizija jau pademonstravo, kokią įtaką vaizdo įrašai turi rekla-
mai ir rinkodarai. Kuriama vis daugiau tinklalapių, kurie skirti pirkti ir 
parduoti įvairias prekes arba suteikti tam tikras paslaugas [2]. Į tinklala-
pių turinį sėkmingai įterpiami vaizdo įrašai, skirti prekėms reklamuoti. 
Šie įrašai suteikia detalesnę informaciją apie prekę, leidžia vartotojui ją 
apžiūrėti iš arčiau bei iš įvairių pusių. 
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Vaizdo įrašų perdavimą gali riboti interneto pralaidumo greitis, 
tačiau vaizdo įrašų sėkmė verčia nepaisyti šio faktoriaus ir ieškoti opti-
malaus duomenų glaudinimo metodo, kuris įgalintų spartų vaizdo failų 
perdavimą kompiuterių tinklais.

Prieš pateikiant vaizdo įrašus tinklalapyje, būtina numatyti, kaip jie 
bus atkuriami. Srautiškai (angl. Streaming) pateikiami vaizdo įrašai yra 
pats geriausias būdas tai padaryti, kadangi vartotojui nereikia laukti, kol 
bus parsiųstas visas failas į kompiuterį. Tačiau, stringant interneto ryšiui, 
gali trūkčioti pats vaizdo įrašas ir sustojus vaizdui teks laukti, kol bus 
pateikiama kita vaizdo įrašo dalis. Vaizdo įrašus pateikti tinklalapyje ga-
lima ASF (angl. Advanced Streaming Format), AVI, MPEG, MOV, RM, 
WMV formatais. Kai kurie formatai buvo aptarti 2 skyriuje. 

RM (angl. Real Media) yra srautiškai pateikiamų garso ir vaizdo 
failų lyderė. Šis formatas siūlo puikią duomenų kompresiją ir srautiškai 
pateikiamų vaizdo įrašų tinklalapyje platų pritaikymą. Tačiau šių failų 
peržiūrėjimui reikia įskiepio arba RealPlayer grotuvo [2].

ASF formatas saugo garsinę ir vaizdinę informaciją ir yra specialiai 
sukurtas Internetui. Šis formatas yra labai lankstus ir pasižymi aukšto su-
spaudimo lygmeniu. Jis susideda iš garso, vaizdo, pristatymų ir sinchro-
nizuotų įvykių, kurie yra srautiškai perduodami kompiuterių tinklais. .asf 
failo turinys yra pristatomas kaip besitęsianti duomenų seka, tad tenka 
palaukti kol bus pradėtas groti visas failas. Vaizdo ir garso trukmė nėra 
ribojama ir nepriklauso nuo tinklo pralaidumo [2].
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SavIkONTrOLėS kLaUSIMaI

1. Kodėl animacijos naudojimas tinklalapyje yra geresnis būdas nei vaiz-
do įrašai?

2. Kuo skiriasi tinklalapių tipografija nuo spaudos?

3. Kodėl reikia atidžiai rinktis šriftus prieš juos panaudojant tinklalapyje?

4. Kokios taisyklės reikėtų laikytis naudojant JPEG ir GIF grafikos failų 
formatus tinklalapio vaizdams pateikti?

5. Kodėl tinklalapyje naudojama animacija yra daug tinkamesnė nei vaiz-
do įrašai?

Testas

1. Atsiradus HTML5 versijai, kokiu formatu atsirado galimybė pateikti 
grafinius vaizdus tinklalapyje?

a) Rastriniais.
b) JPG.
c) GIF.
d) Vektoriniais SVG vaizdais.

2. ASF formatas saugo:
a) garso ir vaizdo informaciją;
b) tik garso informaciją;
c) tik vaizdo informaciją;
d) tai nėra formatas, o garso ir vaizdo suspaudimo technologija.

3. Koks IP protokolo standartas yra naudojamas transliuojant garsą inter-
netu?

a) ISO 112.
b) MPEG.
c) RFC 1112.
d) MP3.
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4. Kokiais būdais tinklalapyje yra valdomas garsas?
a) Grojamas srautiniu būdu arba parsisiuntus į kompiuterį naudo-
jant grotuvą.
b) Grojamas online režimu arba realiuoju laiku.
c) Naudojant grotuvą tinklalapyje arba offline režimu.
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aTSakyMaI

1 skyrius

Sąvokų testas

1. Multimedija yra skaitmeniniu būdu manipuliuojamo.
2. Interaktyvia multimedija.
3. Multimedijos kūrėjais.
4. Multimedijos projektas.
5. Multimedijos platforma arba aplinka.
6. Nelinijiniu.

2 skyrius

Savikontrolės klausimai

1. Techninė įranga nėra amžina. Jei multimedijos produktas suderinamas 
tik su viena technine įranga, o ji po kurio laiko išimama iš rinkos, multimedijos 
produktas tampa nebenaudojamas. Yra daug klausimų, kuriuos reikia apsvarsty-
ti prieš projektuojant multimedijos produktą.

▪ Kokia techninė įranga naudojama kuriant multimedijos produktą?
▪ Kiek sistemų paleidinės pateiktį?
▪ Kokia suteikiama prieiga prie multimedijos produkto?
▪ Esamų kompiuterių ir išorinių įrenginių variacijos.
▪ Kokia techninė įranga turi būti nupirkta?
▪ TĮ privalumai ir trūkumai.

2. Jei profesionalios fotografavimo ir filmavimo technikos vartotojas to 
neišmano, surinkti statiniai ir judantys vaizdai gali būti visiškai nenaudingi ir 
netinkami ypač geros vaizdinių duomenų kokybės reikalaujančiuose projektuose.

3. Multimedijos produkto kūrimo procesą galima išskirstyti į išankstinės 
gamybos, gamybos, pogamybinės produkcijos fazes. Išankstinės gamybos fazėje 
multimedijos kūrimo komanda suplanuoja ir suprojektuoja būsimąjį produktą. 
Yra pasiskirstoma darbais ir darbų atlikimo terminais, o taip pat nusprendžia-
ma kokia programine įranga bus dirbama. Atlikus šiuos darbus jau yra galima 
pereiti į gamybos fazę, kurioje atliekami dizaino, programavimo, testavimo užda-
viniai. Šioje fazėje labai svarbu ištaisyti visas pastebėtas klaidas ir sukurti var-
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totojo poreikius atitinkantį produktą. O tuomet jau belieka pasirūpinti produkto 
pateikimo, platinimo klausimais. Tai yra atliekama pogamybinėje fazėje.

Testas

1. d)
2. b)
3. c)
4. c)
5. a)
6. c)

3 skyrius

Sąvokų testas

1. Vaizdų apdorojimas.
2. Vektorinė grafika.
3. Rastrinės grafikos.
4. Skiriamoji geba.
5. Spalvinis gylis.
6. Spalvų modeliai.
7. Spalvų paletės.
8. Vaizdų glaudinimas.

4 skyrius

Savikontrolės klausimai

1. Tokio proceso metu išgauti 3D modeliai sudaryti iš daugiakampių ir 
naudoja mažiau kompiuterio atminties grafikos apskaičiavimams.

2. ▪ gaunamas vientisas geometrijos vienetas;
    ▪ daugiakampių detalumas ribotas, todėl modelis atrodo kampuotas;
    ▪ daugiakampius kompiuteris geriau apskaičiuoja ir todėl naudoja 

mažiau atminties.

Sąvokų testas

1. Interneto naršyklės.
2. Autorinė sistema.
3. Mikrofono kryptingumo diagrama.
4. Garsiakalbiais.
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Sąvokų testas

1. 3D modelis.
2. 3D skaitytuvai.
3. Homogeninės koordinatės.
4. Ištisinis modelis.
5. Daugiakampių tinklelis.
6. Viršūnėmis.
7. Tripusis apšvietimas.

5 skyrius

Savikontrolės klausimai

1. Kietos medžiagos, tokios kaip plienas, gruntas, uolos. Žemės drebėjimų 
stebėjimui buvo sukurta sistema, kuri fiksuoja virpesius, sklindančius iš žemės 
gelmių. Garso virpesys sklinda greičiau nei pats drebėjimas pasiekia paviršių, 
todėl galima iš anksto nustatyti, kada įvyks žemės drebėjimas.

Sąvokų testas

1. Amplitudė.
2. Dažnis.
3. Garso intensyvumas.
4. Vietos teorija.
5. Garso refrakcija.
6. Minimalus signalo lygis.
7. Erdvinis garsas.

6 skyrius

Savikontrolės klausimai

1. Todėl, kad žmogaus akis prastai skiria spalvas esant silpnam apšvieti-
mui. O apšvietimas išryškina arba susilpnina objektų atspindimas šviesos bangas.

2. DV type 1 formatas (nauja VFW specifikacija, įeinanti į naująją Micro-
soft multimedijos programavimo aplinką Direct Show) nesuderintas su senuoju 
VFW standartu, todėl su juo gali dirbti tik tos programos, kurios supranta tokį 

Testas

1. c)
2. a)
3. d)
4. a)
5. b)
6. a) ir b)
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standarto išplėtimą. O DV type 2 formatas pilnai suderintas su senuoju VFW, to-
dėl jį supranta visos redagavimo programos, tik reikia, kad į sistemą būtų įdieg-
tas programinis DV kodekas.

3. Analoginis vaizdas neturi griežtai apibrėžtos raiškos, tačiau išdidina-
mi vaizdo fragmentai nuo tam tikros mastelio ribos pradeda lietis – praranda 
detalumą. Skaitmeninis vaizdas gali būti replikuojamas neprarandant kokybės, 
priešingai nei analoginis vaizdas. Skaitmeninėse laikmenose saugoma vaizdo in-
formacija yra saugesnė, nes tokios laikmenos yra atsparesnės įvairiems aplinkos 
poveikiams: drėgmei, karščiui, šalčiui. Be to, yra žymiai patogiau nešiotis tokias 
laikmenas, nes jos yra mažesnių matmenų nei analoginiams vaizdams saugoti 
skirtos laikmenos, pvz., juostos.

Sąvokų testas

1. Amplitudė.
2. VHS.
3. DV kodekas.
4. CCD.

7 skyrius

Sąvokų testas

1. Animacija.
2. Tradicinė animacija.
3. Kadruotės.
4. Avaras.
5. Veiksmo užfiksavimas.

8 skyrius

Savikontrolės klausimai

1. Animacija ir specialieji efektai. 
Tekstas su navigacijos elementais. 
Slenkantis tekstas. 
Suženklintas arba sunumeruotas tekstas. 
Tekstas išdėstytas paragrafais. 

Testas

1. c)
2. c)
3. a) ir b)
4. c)

Testas

1. a)
2. b)
3. c)
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Paprastas tekstas.
2. Kompiuteriniai raidžių kodai buvo papildyti 128 naujais kodais, kurie 

buvo pritaikyti toms šalims, kurios turėjo savo kalbai būdingas raides. 128 
pirmieji kodai sutampa.

Sąvokų testas

1. Kompiuterinis šriftas.
2. Grafema.
3. Alografas.
4. Rastriniuose šriftuose.
5. Vektoriniuose šriftuose.
6. Kodavimas.
7. UTF-8.
8. Serifas.

9 skyrius

Savikontrolės klausimai

1. Kita vertus, animacija yra tinkamesnė nei vaizdo įrašai. Vaizdo įrašas 
parodo tik realų gyvenimą, realius faktus, o animacija gali paaiškinti, papildyti 
gana sudėtingas konceptualias mintis. Animacija dažnai yra geresnis instrukta-
vimo įrankis nei vaizdo įrašas, nes ji yra paprasta ir greičiau suvokiama. Kitas 
aspektas yra failo dydis. Animaciniai failai užima mažiau atminties ir šis dydis 
gali būti laisvai koreguojamas, be to, animacinio filmo kūrimas dažnai būna pi-
gesnis nei filmo.

2. Kuriant tinklalapių tipografiją reikia atsižvelgti į platformas, naršykles 
ir vaizduoklių parametrus, kurie pateikinės tinklalapį, o spaudoje – į popierių, 
ant kurio bus spausdinama, spausdinimo mašinas.

3. Šriftus reikia rinktis tokius, kurie tikrai bus įdiegti vartotojo kompiute-
ryje, kadangi įmantrūs šriftai tinklalapyje gali būti pakeisti į esančius kompiu-
teryje ir tinklalapis praras pradinę išvaizdą. Teksto dydis taip pat gali būti pa-
teikiamas nevienodai, nes tai priklauso nuo to, kokios rezoliucijos ekrane tinkla-
lapis bus peržiūrimas.

4. JPEG paveikslus naudoti fotorealistiškiems vaizdams pateikti, o GIF 
linijiniams piešiniams arba vaizdams su didelėmis vienos spalvos sritimis.
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5. Vaizdo įrašas parodo tik realų gyvenimą, realius faktus, o animacija 
gali paaiškinti, papildyti gana sudėtingas konceptualias mintis. Animacija daž-
nai yra geresnis instruktavimo įrankis nei vaizdo įrašas, nes ji yra paprasta ir 
greičiau suvokiama. Kitas aspektas yra failo dydis. Animaciniai failai užima ma-
žiau atminties ir šis dydis gali būti laisvai koreguojamas, be to, animacinio filmo 
kūrimas dažnai būna pigesnis nei filmo.

Testas

1. d)
2. a)
3. c)
4. a)
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