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[MRE001] IKUSMEN ARTIFIZIALA
DATU OROKORRAK

Titulazioa ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO
Unibertsitate Masterra

Arloa Ikusmen Artifiziala

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2019 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 4 Ordu/aste 0 Orduak guztira 38 irakastordu + 62 irak. gabeko ordu = 100 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 MAESTRO WATSON, DANIEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
Programazioa
Oinarrizko kalkulua
 Oinarrizko algebra lineala

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MRCE20 - Pertzepzio eremuetan garrantzitsuak diren teoriak eta metodoak aukeratzea eta testuinguru berri batean aplikatzea
ZEHARKAKOAK
MRCTR1 - Diziplina askoko taldeetan eta ingurune eleaniztunean lan egiteko gaitasuna, eta, ahoz zein idatziz, masterrarekin antzekotasuna
duten gaien gaineko ezagutzak, prozedurak, emaitzak eta ideiak komunikatzeko gai izatea.
MRCTR2 - Lanbidean erantzukizunez aritzeko gaitasuna, jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin
OINARRIZKOAK
M_CB9 - Ikasleek ondorioak eta horien oinarrian dauden ezagutzak eta arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei
komunikatzen jakitea, modu argian eta anbiguotasunik gabe

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RA201  Ikuspen artifizialaren oinarriak erabiliz irudien azterketarako konponbide bat diseinatzen du, proposamena modu
partehartzailean lortzeko elkarrekin lan eginez, eta bere ondorioak modu arrazoituan komunikatuz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

8 h. 20 h. 28 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 20 h. 22 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

17 h. 17 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 7 h. 16 h. 23 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 4 h. 6 h. 10 h.

Oharrak: Derrigorrez entregatu beharreko praktikak.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%60

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%20

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

Oharrak: Idatzizko kontrol-puntu bat. Bi kontrol puntu praktiko.
Ariketa eta praktiken txostenak egin behar dira kontrol puntua egin
ahal izateko (pasa/ez pasa)

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako

eta taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute
(gutxienez 5) eta errekuperatzeko aukera bat izango dute (PBLa
ezik). Gainditu gabeko jardueren errekupera (5 baino gutxiago)
egitea derrigorrezkoa da eta nota finala errekuperaketako nota
izango da. Jarduera guztietan gutxienez 4 emaitza lortu behar da
ikaste emaitzaren nota kalkulatzeko. Ez bada horrela, ikaste
emaitzaren nota gainditu gabeko jardueraren nota izango da.
Sistemak ikasgaiaren nota finala kalkulatuko du ikaste emaitza
ezberdinetako portzentaiak aplikatuta.

IO - Irakastorduak: 38 h.
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IG - Irak. gabekoak: 62 h.
OG - Orduak guztira: 100 h.

 

EDUKIAK

Bisio Artifizialaren Sarrera. 

Kamera, lenteak eta ikuspen sistema baten osagaiak. 

Kameraren modeloa eta kalibrazioa. 

Homografiak eta 2D irudiaren zuzenketa. 

Irudiaren tratamendurako sarrera (histogramak, filtradoa, segmentazioa, prozesamendu morfologikoa, ardatzak hautematea, ...) .

Irudien stitching .

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Ikasgaiaren transparentziak
Titulazioaren software espezifikoa

  Bibliografia
Szeliski, Richard. Computer vision: algorithms and applications.
Springer Science & Business Media, 2010.
Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. Digital Image Processing
(4th Edition). Pearson Education Limited, 2018.
David A. Forsyth, Jean Ponce. Computer vision: a modern approach.
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Hornberg, Alexander, ed. Handbook of machine and computer
vision: the guide for developers and users. John Wiley & Sons, 2017.
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