FISA DISCIPLINEI
PROCESAREA DIGITALA A IMAGINILOR
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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR
OBIECTIVE

Familiarizarea cu tehnicile de bază din teoria procesării imaginilor digitale
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Descrierea de concepte, teorii si modele folosite in domeniul disciplinei
Utilizarea modelelor şi instrumentelor informatice şi matematice pentru rezolvarea
problemelor specifice domeniului
Identificarea modelelor şi metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale
Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faŃă de
domeniul studiat, pentru valorificarea creativă a propriului potenŃial, cu respectarea
principiilor şi a normelor de etică profesională
Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăŃare, informare, cercetare şi dezvoltare a
capacităŃilor de valorificare a cunoştinŃelor, de adaptare la cerinŃele unei societăŃi
dinamice şi de comunicare în limba româna şi într-o limbă de circulaŃie internaŃională
Exemple, noŃiuni introductive în procesarea imaginilor
Discretizare şi reconstrucŃie; quantificare
ÎmbunătăŃirea imaginii în domeniul spaŃial: procesarea histogramei, filtre spaŃiale
ÎmbunătăŃirea imaginii în domeniul frecvenŃial: regularizare şi clarificare
Procesarea culorii imaginilor
Compresia imaginilor
Procesarea morfologică a imaginilor
Segmentarea imaginilor
R.C. Gonzales, R.E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, 2007 (ed. a 3-a)
W.K. Pratt, Digital Image Processing, Wiley-Interscience, 2007 (ed. a 4-a)
Familiarizarea cu pachetul de procesare a imaginilor din MATLAB
Implementări pentru algoritmi predaŃi la curs
Prezentarea unor articole din domeniu

R.C. Gonzales, R.E. Woods, S.L. Eddins, Digital Image Processing Using MATLAB,
Prentice Hall, 2003
• http://www.imageprocessingplace.com
Curs – cu videoproiector, Laborator - fişiere cu descrierea algoritmilor de implementat şi
prezentare de articole
•

EVALUARE
metodele

forme

Pe parcursul semestrului se face evaluarea temelor de laborator si se prezintă articole
legate de domeniul procesarii digitale a imaginilor, se da un test scris de verificare a
notiunilor prezentate la curs şi laborator
In timpul semestrului au de rezolvat teme de laborator cu grade diferite de dificultate şi de
prezentat articole iar examenul scris constă în rezolvarea unor exerciŃii cu documentaŃia
la vedere

ponderea
formelor de
evaluare în
formula notei
finale
standardele
minime de
performanŃă

50% nota la laborator + 50% nota la testul scris

Este echivalentul notei 45% din punctajul final maxim ce poate fi obŃinut prin sumarea
punctajelor (maxime) de la laborator şi examen.

