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10. OPIS SKRÓCONY PRZEDMIOTU:
Poruszane zagadnienia maję charakter interdycyplinarny, integrujący wiedzę z: a) pomiaru i
przetwarzania sygnałów (formalną, eksperymentalną, praktyczną), b) teorii informacji (formalnąsyntaktyka i semantyka, modele poznawcze i użytkowe), c) inteligencji komputerowej (modele
wiedzy-ontologie, uczenie maszynowe, wspomaganie decyzji/weryfikacja). Kluczowe modele będą
konstruowane na podstawie reprezentacji rzadkich (problem kompresowalności, schematy
oszczędnego próbkowania sygnałów/treści, adaptacja pomiarów, rekonstrukcja modeli).
Zasadnicze będą wyróżniki treści o znaczeniu poznawczym, które pozwolą rozwiązać problemy
rozumienia/wyjaśniania i klasyfikacji przypadku w sposób przejrzysty dla użytkownika. Rozważane
będą alternatywy metodologiczne: data-driven czy model-driven, indukcja vs dedukcja, uczenie
trendów czy koncentracja na osobliwościach, prospektywnie a retrospektywnie itp. Zastosowania:
systemy obrazowania medycznego, wspomaganie decyzji klinicznych, multimedia.
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