
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

3/6 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-3CPO 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Cyfrowe przetwarzanie obrazów 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

prof. dr hab. Valery Starovoitov 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

prof. dr hab. Valery Starovoitov 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

prof. dr hab. Valery Starovoitov, mgr Jaroslav Rokicki 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

5 2  

 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami przetwarzania i 
przechowywania obrazów i dźwięku w systemach komputerowych, nauczenie 

tworzenia programów, które przetwarzają cyfrowy obraz w celach kognitywnych. 

 

Wymagania wstępne 

Programowanie w Javie, C++ 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami 

przetwarzania obrazów cyfrowych: poprawa jakości obrazu; operacje 
arytmetyczne; filtracja i usuwanie zakłóceń; detekcja krawędzi; operacje na 

obrazach binarnych; operacje logiczne; przetwarzanie obrazów w dziedzinie 
częstotliwościowej; metody morfologiczne. Przykłady zastosowań metod 

przetwarzania obrazów. 
Przedmiot wprowadza studenta do praktycznych aspektów cyfrowego 
przetwarzania obrazu. Przedstawione są algorytmy, które odwołują się do 

szczegółowej informacji obrazu oraz automatyzują rozwiązywanie zadanych 
celów badawczych. Przedstawione są nowoczesne narzędzia inżynierskie i 

graficzne tworzone w Javie oraz c++. 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L. godz. 

1. Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania obrazu. Przetwarzanie 
arytmetyczne. Zmiana kontrastu obrazu. Transformacji na 

przemiany histogramu. 
2. Operacji splot. Filtry do obróbki obrazu. Filtr medianowy. Filtr 

dolnoprzepustowy. Filtr górnoprzepustowy. Operatory wykrywania 

krawędzi. 
3. Interpolacja geometryczna obrazu, interpolacja jasności obrazu. 

Morfologia matematyczna. 

5 
 

 
5 
 

 
5 

Razem godzin 15 

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L. godz. 

1. Wprowadzenie do Processingu (Java IDE) oraz podsowe operacje na 
pikselach obrazu 
2. Filtry 

6 
 
4 
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3. Widzenie maszynowe 

4. Rozpoznawanie obiektów i form 
5. Rozpoznawanie/wnioskowanie właściwości obiektów w ruchomym 
obrazie 

6. Rozpoznawanie właściwości biometrycznych w obrazie (OpenCV etc.) 

4 

4 
4 
 

8 

Razem godzin 30 

 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing. Addison-Wesley, 
3rd Edition, 2008.  

2. W. Malina, M. Smiatacz, Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, EXIT, 

Warszawa, 2008. 
3. Z. Wróbel, R. Koprowski, Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w 

programie Matlab, EXIT, Warszawa, 2008. 
4. Computer Vision and Image Processing, by Scott Umbaugh, Prentice-Hall, 

Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1998. (dodatkowa) 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

15 

 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie: 
Zadania domowe 20% 

Projekt końcowy 50% 
Aktywność na zajęciach 30% 

 
Egzamin: 
 

 
 


