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zakres działalności:   
Zespół zajmuje się analizą obrazów i danych wielowymiarowych z wykorzystaniem 

uczenia maszynowego, która obejmuje takie zadania jak: grupowanie, klasyfikacja, 

ekstrakcja wiedzy, lokalizacja i detekcja obiektów, segmentacja, śledzenie obiektów, itp. 

Analizy tego typu, szczególnie w przypadku problemów cechujących się różnorodnością 

analizowanych danych i struktur, często wymykają się prostym podejściom 

algorytmicznym. Zastosowanie znajdują wówczas techniki uczenia maszynowego, które w 

oparciu o dostępną wiedzę ekspercką (zwykle zbiór przykładów) próbują automatycznie 

wybrać optymalny model algorytmu analizującego oraz jego parametry. Obecnie 

najczęściej stosowanymi technikami w obszarze analizy danych są na przykład maszyny z 

wektorami nośnymi (SVM), klasyczny perceptron (MLP), itp., a w przypadku obrazów – 

neuronowe sieci splotowe (CNN) i rekurencyjne (RNN). W kompetencji zespołu są również 

klasyczne metody analizy obrazów takie jak aktywne kontury (AC) oraz ich autorskie 

uogólnienia takie jak aktywne hiper-kontury (AH) oraz aktywne podziały (AP). 

Szczególnie ważną ich cechą jest zdolność uwzględniania wiedzy dziedzinowej podczas 

przetwarzaniach danych. Istotnym elementem prowadzonej działalności jest również w 

analiza danych grafowych oparta o uogólnienia sieci splotowych, która ma szerokie 

zastosowanie począwszy od analizy danych chemicznych, przez analizę sieci 

społecznościowych, na analizie typowych danych obrazowych kończąc.  
Ważne miejsce zajmuje również analiza sygnału dźwiękowego. Pomimo odmiennej 

dziedziny, możliwe jest tu również zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji 

wykorzystywanych w analizie innego rodzaju danych. Wyniki analizy czasowo-

częstotliwościowej sygnału dźwiękowego mogą być przetwarzane w sposób analogiczny 

do danych obrazowych, a uczenie maszynowe pozwala na skuteczną identyfikację i 

rozpoznawanie wzorców, w tym również tych wysokopoziomowych. Możliwe jest zatem, 

przykładowo, analizowanie treści nagrań muzycznych w sposób zbliżony do tego jak robi 

to człowiek i automatyczne określanie ich cech istotnych semantycznie.   
Należy podkreślić, że w swych pracach zespół zwraca szczególną uwagę na możliwość 

opracowania sposobów interpretacji tworzonych automatycznie modeli co ma ogromne 

znaczenie w przypadku późniejszego praktycznego ich stosowania.  
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działalność obecna:   
Szczególnymi obszarami aktywności są:  

• analiza zawartości obrazów w oparciu o reprezentacje strukturalne, inne niż 

regularna siatka pikseli,   
• analiza danych grafowych,  
• uogólnienie technik takich jak aktywne kontury,   
• rozwój i adaptacja aktualnie wiodących rozwiązań bazujących na głębokim 

uczeniu (neuronowe sieci splotowe i rekurencyjne),    
• objaśnianie procesów zachodzących w trenowanych modelach oraz interpretacja 

ich wyników,  
• analiza nagrań muzycznych, ekstrakcja cech i rozpoznawanie wzorców w sygnale 

dźwiękowym za pomocą sieci neuronowych  
• wyszukiwanie wzorców melodycznych w bazach nagrań.  Aktualnie prowadzone 

prace obejmują:   
• rozwój splotowych, w tym grafowych sieci neuronowych, wraz z metodami 

interpretacji ich działania  
• strukturalną predykcję, semantyczną segmentację, aktywne kontury i ich 

uogólnienia  
• opracowanie metod wykorzystania dodatkowej wiedzy eksperckiej innej niż 

zbiór przykładów treningowych podczas analizy danych,  
• wykorzystanie i interpretacja działania sieci splotowych w analizie sygnału 

dźwiękowego.  
przyszłe działania:   
Przyszłe działania obejmują:  

• dalsze prace nad teoretycznym rozwojem klasycznych i grafowych sieci splotowych  
• wzmocnienie zdolności interpretacji działania istniejących i stworzonych rozwiązań  
• współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu zastosowania klasycznych i opracowanych rozwiązań do 

rozwiązywania praktycznych problemów  
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słowa kluczowe:  
analiza danych wielowymiarowych, analiza obrazów i ich sekwencji, analiza grafów, rozpoznawanie wzorców, uczenie 

maszynowe, sztuczna inteligencja  
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lista propozycji staży w danej grupie badawczej:  
Przykładowa tematyka:  

1. Analiza obrazów z wykorzystaniem grafowych sieci splotowych.  
2. Interpretacja działania splotowych, w tym grafowych, sieci splotowych.  

 


