
Szamitogepes latorendszerek vizsga emlekezetbol 2016.06.02

1, abra alapjan eldonteni hogy melyik?: kontraszt noveles, kontraszt csokkentes,
gamma korrekcio, fenyerosseg noveles (ilyen grafikonok voltak, pl egy logaritmus
fv volt a gammas)
2, melyik matrix micsoda? alulatereszto, felulatereszto, simito, kiemelo
3, Mi az a CCD?
4, melyikre lekepezesre mire erzekeny? (Eukledeszi, Hasonlosagi, Affin, 
Projektiv), es forgatas, nyiras stb...
5, Rajzold fel a konvolucio, es a frekvencia tartomany kapcsolatat
6, Kepi logika, milyen muvelet volt a 2 kep kozott? OR, es XOR volt
7, Miert jobb a DCT a DFT-nel?
8, Melyik szuro rank szuro? Olimpiai (ez nem az), Minimum, Maximum, Median...
9, Lanckodos feladat, felirni a kodot, 4, 8 iranyuval
10, hogy lehet eldetektalast csinalni erozioval, es dilattacioval osszeragadt 
mintak eseten? (sorrend kellett, pl.: szamozas, tobblepeses erozio, tobblepeses 
dilattacio stb)
11, Mi irja le egy textura orientaciojat?
12,kamera kalibralas menete, (5pontban: pl. kulso belso parameterek elvalasztasa
sarokdetektalas)
13, Pin-hole modell felrajzolasa
14, 1 neutron felrajzolasa
15, mitol mely egy graf? (nem tudom hogy volt megfogalmazva)
16, Melyik modszerre mi jellemzo? K-Means, Mean Shift, SVD, stb es pl: 
megerositeses, tudni kell a klaszterek szamat, hipersikkal valasztja el 
egymastol a halmazokat
17, Shift, RANCAS, Lucas-Kanade algoritmussal kapcsolatban par dolog, pl 
altalanos optimalozalo eljaras-e
18, melyik eljarasokkal lehet diszparitast kepezni? (optical flow, RANSAC, stb)
19. A paradigma valtas 3 jellemzoje (vagy mi a fene?), szoval: parhuzamos 
feldolgozas, adatfolyam alapu feldolgozas, csovezetek architektura
20, OpenGL kepfeldolgozas lenyege
21, Irj render scriptet ami visszaadja egy pixel fenyerosseget
22, Mi az a NEON?
23. Mi az a SISD,SIMD, mi jellemzo a GPU-ra? (csak a nev eleg volt az SISD hez)
24, CUDA kod amiben valami tomb elemet kellett visszaadni (vagy valami ilyesmi)
25, CUDA racs hierarchia (szoval kernel-racs-blokk-stb)
27, Melyik CUDA kod helyes? egy 8 bites intenzitast akartak beolvasni, es tobb 
fele keppen fel volt irva ugyan az a fv, elmeletileg elmondta melyik kell az 
utolso eloadason
28, Mire kell odafigyelni a CUDA memory alignment-nel?
29.programozhato 2 bemenetu kapu felrajzolasa (egy multiplexer az FPGA-s diasor 
elejerol)
30, Mire hasznalatos a look-up table
31, CNN -hez matrixok felrajzolasa (konturnoveles volt)
32, esemeny szenzorokkal mit tudunk erzekelni? (X,Y helyzetet, idot)


