
Technika systemów multimedialnych Multimedia Systems Technique

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

VII 44x 12  32+   4.0
razem  12  32   4.0
Komunikacja człowiek-komputer - K_U13, K_W15
Podstawy aplikacji internetowych - K_U05, K_W05, K_W06
Programowanie obiektowe - K_U05, K_U07, K_U17, K_W05, K_W08, K_W09
Sieci komputerowe - K_U11, K_W13

wykład z prezentacją multimedialną
realizowanie zadań cząstkowych na ćwiczeniach laboratoryjnych
samodzielne studiowanie materiałów e-learning

lp. Semestr VII
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1
Struktura systemów multimedialnych. Zastosowania i wymagania
dla systemów multimedialnych. Globalny system nawigacji
satelitarnej. Wykorzystanie nawigacji satelitarnej w systemach
mobilnych. Protokół NMEA.

2     

2
Konstrukcje programistyczne języka C#. Programowanie z
wykorzystaniem API LINQ (Language Integrated Query).
Serializacja obiektów. Metody prezentowania i przekształcania
dokumentów XML z wykorzystaniem języka C#.

2  8   

3
Wprowadzenie do technologii WPF (Windows Presentation
Foundation). Zastosowanie Microsoft Touch API do budowy
aplikacji multimedialnych.

4  12   

4 Dostosowywanie wyglądu aplikacji, przekształcania
geometryczne, animacje. 2  8   

5 Zastosowanie kontrolera Microsoft Kinect do budowy interfejsów
typu NUI. 2  4   

Razem 12  32   

Troelsen A., Japikse P.: Pro C# 9 with .NET 5: Foundational Principles and Practices in Programming 10th
Edition.
M. Mandal: Multimedia Signals and Systems, 2003.
http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/

C. Specht: System GPS. BERNARDINUM, Pelplin, 2007.
J. Januszewski: Systemy satelitarne gps, galileo i inne. PWN. Warszawa, 2006.
W. Kwiatkowski: Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów, 2003.
M. Bromirski: Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, 2006.

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

W1 Ma uporządkowaną, szczegółową wiedzę w zakresie zasad
programowania systemów multimedialnych. K_W05

W2
Zna i rozumie pojęcia z zakresu cyfrowego przetwarzania
sygnałów i obrazów, kodowania i kompresji danych oraz grafiki
komputerowej

K_W18
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Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

U1 Potrafi realizować zadanie projektowe z zastosowaniem zasad
inżynierii oprogramowania K_U05

U2
Umie wykorzystywać metody cyfrowego przetwarzania sygnałów
i obrazów, metody kodowania i kompresji oraz wskazać ich
zastosowania

K_U15

Egzamin jest przeprowadzany w formie praktycznej po którym odbywa się część ustna.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia egzaminu: uzyskanie więcej niż 50% maksymalnej liczby
punktów z przeprowadzonego testu.
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych: uzyskanie więcej niż 50% punktów,
które można uzyskać następująco: za obecność na ćwiczeniach 2 pkt., za realizację ćwiczenia 6 pkt., za
sprawozdanie ze wszystkich zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych 12 pkt.

SEMESTR 7

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 12 0.5
Udział w laboratoriach 32 1.5
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 12 0.4
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 40 1
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach 2 0.1
Przygotowanie do egzaminu 5 0.2
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium 2 0.3
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 4
Zajęcia z udziałem nauczycieli 48 2.4
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 96 3.4
Zajęcia o charakterze praktycznym 72 2.5
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