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do wytycznych w zakresie planów i programów studiów podyplomowych  

oraz kursów dokształcających 

Politechnika Opolska 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 

 

Karta Opisu Przedmiotu 

Studia podyplomowe    INFORMATYKA ŚLEDCZA  

Nazwa przedmiotu  Techniki analizy obrazu 

Subject Title  Image processing and analysis 

Semestr ECTS (pkt)  Tryb zaliczenia przedmiotu  Kod przedmiotu  

1 2 Zaliczenie na ocenę  

Wymagania 
wst ępne w 

zakresie 
przedmiotu  

Wiedza  
   1. Podstawowa wiedza z zakresu fizyki (optyka) 

2. Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnej  

Umiejętno ści  
   1. Potrafi obsługiwać komputer 

2. Potrafi obsługiwać podstawowe aplikacje do edycji obrazów rastrowych  

Kompetencje 
społeczne  

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie  

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie przetwarzania obrazów 
cyfrowych oraz analizy obrazów cyfrowych, również ocena autentyczności oraz metody wyszukiwania i pozyskiwania. 

Program przedmiotu  

Forma zaj ęć  L. godz. zaj ęć w sem.          
Prowadz ący zaj ęcia                                 

(tytuł/stopie ń naukowy, imi ę i nazwisko)  

Wykład  10 dr inż. Michał Podpora 

Ćwiczenia             

Laboratorium    

Projekt  10 dr inż. Michał Podpora 

Seminarium             

Treści kształcenia  

Wykład  Sposób realizacji  Kształcenie na odległość 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Grafika rastrowa – pojęcia, przestrzenie barw 1 

2.  Metody akwizycji danych, obraz cyfrowy 1 

3.  Jakość obrazu cyfrowego 1 

4.  Rodzaje korekcji, (korekcja barwna, przekształcenia geometryczne) 1 

5.  Metody weryfikacji autentyczności obrazu cyfrowego. 1 

6.  Metody weryfikacji autentyczności skanów dokumentów. 1 

7.  Narzędzia i metody analizy strumienia wideo. 1 

8.  Wyszukiwanie obrazów, wyszukiwanie obrazem, porównywanie. 1 

9.  Zasady działania autonomicznych systemów rozpoznawania obrazu. 1 

10.  Zasady działania autonomicznych systemów zwiadowczych. 
Zaliczenie przedmiotu. 

1 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  10   



Projekt  Sposób realizacji   Metoda projektu 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Zajęcia organizacyjne: tematy projektów, zakres opracowania, PSO. 1 

2.  Wstępne omówienie tematów projektów. 1 

3.  Szczegółowe omówienie tematów projektów, deklaracja wyboru tematu, terminu. 1 

4.  Ocena wstępnych opracowań. 1 

5.  Obrony poszczególnych oddawanych przez studentów projektów. 5 

6.  Zajęcia podsumowujące, wpisy. 1 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  10   

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zako ńczonym cyklu kształcenia 

Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów kształcenia 

Formy  
realizacji 
(W, C, L, P,  
S)  

Formy  
weryfikacji 
efektów 
kształcenia  

Wiedza  

1. Zna podstawowe parametry i formaty obrazów 
rastrowych, metody i narzędzia ich korekcji. 

 P_W02  W C,D  

2. 
Rozumie wpływ modyfikacji obrazu na jego 
wiarygodność, zna cechy obrazu świadczące o jego 
autentyczności. 

 P_W02  W  C,D 

3. Zna możliwości i zastosowania komercyjnych aplikacji 
analizy śledczej obrazu. 

 P_W02   
W 

 C,D 

Umiejętno ści  

1. Ma umiejętność samokształcenia się  P_U04  L  H,K 

2. 
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań 
związanych z analizą obrazu 

 P_U03  L   

Kompetencje 
społeczne  

1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania. 

 P_K03  L  H 

2. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 
z wykonywaniem zawodu. 

 P_K02  L  H 

Formy weryfikacji efektów kształcenia:  
A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pi semne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cz ąstkowych z 
odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cz ąstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna,  H-ocena ze 
sprawozda ń, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, 
L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obr ony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena tr eści prezentacji, 
P-obserwacja aktywno ści na zaj ęciach, R-obserwacja systematyczno ści.  

Metody dydaktyczne:   

 Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja (wykład może być prowadzony z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość.). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   

 Wykład – zaliczenie pisemne na ocenę. Projekt – ocena na podstawie ocen cząstkowych z poszczególnych etapów projektu. 

 

Literatura podstawowa:  
[1]  Malina W., Smiatacz M., Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, ISBN: 83-87674-93-1, EXIT, 2005 
[2]  Mokrzycki W., Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom1 Percepcja akwizycja wizualizacja, ISBN: 

978-83-60434-76-5, EXIT, 2010 
[3]  Welk P., Podstawy montażu i przetwarzania obrazu, dostępne on-line (2013-02-01): 

http://www.medialarts.pl/download/skrypty/Podstawy-montazu-i-przetwarzania-obrazu.pdf  
Literatura uzupełniaj ąca:  

[1]  Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, ISBN: 83-86476-15-X, fpt, 1997, 
dostępne on-line (2013-02-01): http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/komputerowa_analiza.pdf  

[2]  Gajda W., GIMP. Ćwiczenia praktyczne., ISBN: 978-83-246-2787-5, Helion, 2011 
______________  

* niewła ściwe przekre ślić  

…………………………………………………..  ……………………………………………………….  
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpo średni przeło żony:  (Dziekan Wydziału  

piecz ęć/podpis)  piecz ęć/podpis)  

  


