
Widzenie maszynowe Machine Vision

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

V 30+ 14  16+   2.0
razem  14  16   2.0
Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających

Wykłady problemowe z wykorzystaniem technik multimedialnych
Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem środowiska Matlab

lp. Semestr V
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1 Zasadnicze techniki przetwarzania obrazów, akwizycja obrazu 1     
2 Wprowadzenie do widzenia komputerowego 1     
3 Przetwarzanie wstępne, ekstrakcja cech 2  2   
4 Segmentacja, grupowanie, analiza (klasyfikacja i opis) 2  2   
5 Segmentacja konturowa 2  4   
6 Segmentacja obszarowa 2  4   
7 Proces uczenia i rozpoznawania wzorców 2  4   

8 Systemy widzenia komputerowego. Widzenie maszynowe w
robotyce. 2     

Razem 14  16   

Kwiatkowski W., Metody automatycznego rozpoznawania wzorców, 2001
Tadeusiewicz R., Systemy wizyjne robotów przemysłowych, 1992
Żorski W., Metody segmentacji obrazów oparte na transformacie Hougha, 2000

Jain A. K., Fundamentals of Digital Image Processing, 1989
Leavers V. F., Shape Detection in Computer Vision Using the Hough Transform, 1992

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

W1
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu podstaw informatyki,
teorii algorytmów i struktur danych, zarządzania danymi oraz zna
paradygmaty i techniki programowania wysokopoziomowego i
niskopoziomowego

K_W05

W2
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu modele, metody i
narzędzia wykorzystywane do formułowania i rozwiązywania
problemów decyzyjnych oraz problemów z zakresu inteligencji
obliczeniowej

K_W11

W3
zna i rozumie pojęcia z zakresu cyfrowego przetwarzania
sygnałów i obrazów, kodowania i kompresji danych oraz grafiki
komputerowej

K_W18

U1

potrafi wykorzystywać poznane modele i metody matematyczne,
a także symulacje komputerowe do analizy, krytycznej oceny
oraz usprawniania działania systemów informatycznych oraz
rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym analizy
ekonomicznej proponowanych rozwiązań i działań inżynierskich

K_U09

U2 umie wykorzystywać metody cyfrowego przetwarzania sygnałów K_U15
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
 

Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu WCYIICSI_WMA.....WMA

Język wykładowy polski
Profil studiów ogólnoakademicki
Forma studiów studia stacjonarne
Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy
Obowiązuje od

naboru
2021/2022

Forma zajęć, liczba
godzin/rygor, razem

godz., pkt ECTS

Przedmioty
wprowadzające

Semestr/kierunek
studiów

semestr 5 / Informatyka / Internetowe Technologie Multimedialne

Autor dr inż. Witold Żorski
Jednostka

odpowiedzialna
za przedmiot

Wydział Cybernetyki / Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa / ZISM

Skrócony opis
przedmiotu
Pełny opis
przedmiotu

(treści programowe)

Literatura podstawowa:

 uzupełniająca:

Efekty uczenia się



Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

i obrazów, metody kodowania i kompresji oraz wskazać ich
zastosowania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: laboratoriów komputerowych oraz zaliczenia.
Kolokwium zaliczeniowe przeprowadzane jest w formie zadania o kilku poziomach trudności, do wykonania na
komputerze.
Warunki konieczne do uzyskania zaliczenia: obecność na 75% zajęć laboratoryjnych i ich zaliczenie,
pozytywna ocena z kolokwium.
Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen bieżących. Progi ocen: 3 - 50%, 4 - 75%, 5 - 100% realizacji
zadania.
Efekt W1, W2, W3, U1, U2 sprawdzane są na zajęciach laboratoryjnych.

SEMESTR 5

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 14 1
Udział w laboratoriach 16 1
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5  
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 10  
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach 5  
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia 10  
Udział w egzaminie / kolokwium 5  
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 2
Zajęcia z udziałem nauczycieli 40 2
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 45 2
Zajęcia o charakterze praktycznym 26 1

 

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)
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