
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2013/2014 
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-IS1-3GRA 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 
Grafika i komunikacja człowiek-komputer - Wykład 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Valery Starovoitov, profesor 

 

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

Valery Starovoitov, profesor 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
Valery Starovoitov, profesor 

Regina Kliukovska, magister 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

8 4  

 
Założenia i cel przedmiotu 
Tworzenie obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (Application Programming 
Interface); realizacja podstawowych transformacji (skalowanie, obrót, translacja) za pomocą 
mechanizmów standardowego API graficznego; implementacja prostych procedur dokonujących 
transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych; tworzenie i przeprowadzenie testu użyteczności 
dotyczącego istniejącej aplikacji; wykorzystanie narzędzi wspomagających tworzenie graficznych 
interfejsów użytkownika do realizacji aplikacji wyposażonej w taki interfejs.  
 
Wymagania wstępne 

Programowanie w Matlabie, podstawy HTML, HTML 5, CSS, JavaScript 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Analizowanie sygnałów w środowisku Matlab. Podstawowe parametry sygnałów, 

rodzaje sygnałów, generowanie sygnałów. Próbkowanie sygnałów. Operacje 
splotu i korelacji. Transformacja Fouriera. Projektowanie filtrów cyfrowych. 
Metody dynamiki nieliniowej. Analiza fraktalna sygnałów. Badanie synchronizacji 

dwóch sygnałów. Analiza falkowa. 
Przedmiot zawiera treści tworzenia obrazów z wykorzystaniem 

standardowego API graficznego; realizacji podstawowych transformacji za 
pomocą mechanizmów standardowego API graficznego; tworzenia i 
przeprowadzenia ewaluacji użyteczności dotyczącego istniejącej aplikacji; 

wykorzystania narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów 
użytkownika do realizacji aplikacji wyposażonej w taki interfejs. 

 

Wykład  

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

Wprowadzenie. Grafika rastrowa i wektorowa.  
Rysowanie linii. Algorytm z punktem środkowym.  

Rysowanie okręgu. Algorytm z punktem środkowym.  
Przekształcenia afiniczne na płaszczyźnie z wykorzystaniem macierzowej 

reprezentacji we współrzędnych jednorodnych.  
Reprezentacja figur geometrycznych przy pomocy krzywych i 
powierzchni parametrycznych. Algorytmy usuwania linii i powierzchni 

zasłoniętych. Modelowanie oświetlenia. Cieniowanie.  
Rzut perspektywiczny w ujęciu obiektowym. Budowa geometrycznych 

obiektów 3D.  
Podstawowe techniki w grafice komputerowej. Systemy grafiki.  
Podstawy komunikacji człowiek-komputer. Budowanie prostych 

interfejsów graficznych.  
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Razem godzin 15 

 
Ćwiczenia  

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

1. Zajęcia wstępne, błędy interfejsu. 

 
2. Analiza użytkowników. 

 
3. Diagramy USE-CASE. 

 

4. Projektowanie interfejsu. 
 

5. Programowanie programu według specyfikacji(indywidualnie). 
 

6. Rysowanie (linii, kwadratu, okręgu). 
 

7. Na podstawie zebranych danych rysowanie diagramów. 

 
8. Zaliczenie prac laboratoryjnych. 
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Razem godzin 30 

 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

[1] Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2006. 
[2] Zabrocki J (praca zbiorowa) Grafika komputerowa, metody i narzędzia, WNT, 
Warszawa 1994. 

[3] Foley J., van Dam A., Feiner S., Hughes J., Phillips R., Wprowadzenie do 
Grafiki Komputerowej, WNT, Warszawa 1995. 

[4] Cogswell, Jeffrey M. (1968- ).    Tworzenie użytecznego oprogramowania /    
Warszawa :   "Mikom",   2005. (595-599). 

Literatura dodatkowa: 
[4] Stasiewicz A., C++ i przestrzeń 3d w praktyce, Translator, 2004 

[5] Stasiewicz A., C++ ćwiczenia, Helion 2005. 
[6]Benyon, D., Turner, P., Turner, S. Designing interactive systems: people, 
activities, contexts, technologies. Addison-Wesley Pearson Education, 2006. 

ISBN 0-321-11629-1 

[7]Sharp H., Rogers Y., Preece J.: Interaction Design. Beyond Human-Computer 

Interaction. Wiley, 2005. 

[8]Dix A., Finlay J. Abowd G., Beale R.: Human-Computer Interaction. Prentice 
Hall , 3rd edition,  2005. 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Obecności na zajęciach, 1 kolokwium zaliczeniowe 

 
Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie  prac laboratoryjnych. Każda praca laboratoryjna  
możliwość zdobycia 5 punktów;  Ocena wyprowadzona na podstawie średniej z 

wszystkich prac laboratoryjnych. Brak pracy jest równoważny 0pkt.  
Niedostateczną końcową ocenę można poprawić tylko na ocenę 3; 

 

 
Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 
 

Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ..... Regina Kliukovska ............., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 
 


