
 

The portfolio of research groups was created as part of the Programme "STER" – Internationalisation of doctoral schools” as part  
of the realization of the project “Curriculum for advanced doctoral education & taining – CADET Academy of Lodz University of Technology”. 

nazwa jednostki:  
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej 

symbol:  

I-24  
 http://iis.p.lodz.pl  

kierownik:  potencjalni promotorzy:  osoba do kontaktu: 

dr hab. inż.  

Anna Fabijańska,  

prof. uczelni 

dr hab. inż.  

Anna Fabijańska,  

prof. uczelni 

Anna Fabijańska 

tel: 42-631-27-50 

anna.fabijańska@p.lodz.pl  

zakres działalności:  

Zastosowania wizji komputerowej, analizy obrazów cyfrowych i uczenia 

maszynowego (w tym głębokich sieci neuronowych oraz  sieci grafowych) 

w wybranych problemach z obszaru medycyny, przemysłu i nauk o Ziemi i 

środowisku. 

Rozwój nadzorowanych i nienadzorowanych metod segmentacji obrazów 

cyfrowych. 

materiał graficzny 

  
Detekcja słojów przyrostów 

rocznych oraz przewodów 

żywicznych w obrazach drewna. 

 

  
Automatyczna koloryzacja 

starych filmów. 

 
Segmentacja komórek śródbłonka 

rogówki 

działalność obecna:  

1. Rozwój metod wspomagania obrazowej diagnostyki okulistycznej. 

2. Wykorzystanie splotowych sieci neuronowych do komputerowego 

wspomagania analiz dendrologicznych i warwologicznych (rozpoznawanie 

gatunków drewna, detekcja słojów przyrostów rocznych drewna, detekcja 

kanałów żywicznych, automatyzacja pomiarów dendrologicznych, detekcja 

granic nanosów lodowcowych). 

3. Słaby nadzór w nadzorowanej segmentacji obrazów z wykorzystaniem 

splotowych sieci neuronowych.  

4. Automatyczna koloryzacja starych filmów z wykorzystaniem metod sztucznej 

inteligencji. 

przyszłe działania:  

• Kontynuacja działań w ww. obszarach. 
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6. Fabijańska A., Feder A., Rigde J.: DeepVarveNet: Automatic detection of glacial varves with deep neural networks, 

Computers & Geosciences, vol. 144, 2020, str. 104584. 
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słowa kluczowe: 

wizja komputerowa; analiza obrazów; uczenie maszynowe; głębokie sieci neuronowe; splotowe sieci neuronowe; 

segmentacja obrazów 

lista propozycji staży w danej grupie badawczej: 

 


