Komplexní služby v oblasti TV graﬁky
a aplikací na platform
Broadcast
SCÉNICKÁ GRAFIKA – VIRTUAL STAGE
Vysoké rozlišení LED obrazovek umož uje jejich
scénograﬁcké využití jako plnohodnotné dekorace.
S rostoucím využitím LED technologií se zvyšují
i nároky na jejich odbavení a napln ní dpovídajícím
obsahem. Sou asým trendem je t sná spolupráce

s architekty již p i tvorb základního konceptu
a p i samotné tvorb obsahu je to pak využití
postup videomappingu k tvorb virtuálních
kulis s dokonalou 3D iluzí.

TELEVIZNÍ GRAFIKA – ON-AIR
Rostoucí požadavky na kvalitu televizní graﬁky
vytvá ejí vysoké nároky, jak na komplexnost
a kreativu, ve fázi p ípravy celkového vizuálního
konceptu, tak na kvalitu a ﬂexibilitu samotného
odbavení v pr b hu výroby po adu.
Vizuální koncept zahrnuje úvodní zn lky,
p ed ly, titulky, graﬁcké lišty, p ípadn bodovací
a výsledkové tabulky. P edpokládá se, že bude

reﬂektovat sou asné graﬁcké trendy a zárove
dopl ovat scénickou kompozici jednotlivých
záb r .
Samotný systém odbavení on-screen graﬁky musí
být na vysoké technologické úrovni a podporovat
plynulé workﬂow, v etn práce s 3D objekty
a animacemi.

APLIKACE A HERNÍ SYSTÉMY
PRO SOUT ŽE A ZÁBAVNÉ PO ADY
Krom p edem p ipravené graﬁcké nápln je nutné
v p ípad interaktivních her a sout ží vytvá et
dynamický obsah, který se m ní na základ p esn
daného schématu. Herní logika je ešena externí

aplikací, kde je kladen d raz na její modularitu
a vytvá ení obecn použitelných templat . Hlavním
d vodem je p ehlednost ovládání a ﬂexibilní
možnosti jejích úprav a p ípadných upgradu.
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INTERAKTIVITA
Jednozna ným trendem televizních po ad je stále vyšší
úrove jeich interaktivity. Pro plynulé výrobní workﬂow
je nutné integrovat do systému odbavení technologické
prost edky pro zapojení moderátor , divák ve studiu
i divák u TV obrazovek.
• multi-dotykové obrazovky
• bezdotykové interaktivní prvky (Kinect, pohybové sensory)
• interaktivní pulty a tla ítka
• informativní displeje a tecí za ízení
• hlasovací systémy
• internet, sociální sít , obrazové vstupy, videohovory
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