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0 0/00/2002 What is multimedia   

2 02/00/2002 Component of multimedia   

3 01/00/2002 Multimedia research & projects   

2 26/00/2002 Multimedia applications   

5 2/00/2002 Multimedia on the web   

6 1/00/2002 What is computer graphics   

7 06/00/2002 Lines drawing algorithms   

8 23/00/2002 Circle drawing algorithms   

1 30/00/2002 2D transform : translation, 

scaling 
  

00 7/02/2002 Rotation, reflection, shearing   

00 02/02/2002 Image Basic  concept   

02 20/02/2002 Image digitization   

03 28/02/2002 Spatial  resolution  and  

quantization 
  

02 2/0/2005 Type  of   image   

05 00/0/2005 Image  file  formats   
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Histogram    equalization 
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Audio 
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30 07/5/2005 Video compression   
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