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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 

1. Наименование на курса: КОМПЮТЪРНО ЗРЕНИЕ И ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ 

2. Код на курса: 42.2.6.6.57 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: гл.ас. д-р инж. Страхил Соколов, проф. дтн инж. Димитър Радев 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и практически 

знания за ролята на компютърното зрение и използването на добавена реалност в съвременния 

свят на ИКТ. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават умения за 

програмиране с помощта на съвременна среда за разработка и практически умения за 

решаването на основни задачи от компютърната графика. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания: 

 Конволюция, филтриране на изображение; 

 Преоразмеряване и отделяне на признаци; 

 Разпознаване на признаци, класификатори; 

 Неврони мрежи. 

Практически умения:  

 Работа със съвременна платформа за компютърна графика; 

 Програмиране на средни по трудност и трудни задачи от компютърното 

зрение с библиотеката OpenCV; 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 да познават основните задачи и принципи на компютърното зрение; 

 да познават основните принципни на добавената реалност; 

 да създават програми с OpenCV API за решаването на задачи от 

компютърното зрение и добавена реалност. 

10. Начин на преподаване: 

Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Практическите упражнения се 

провеждат в лаборатория или на собствен компютър на студента, снабдени с необходимото 

оборудване – хардуер и софтуер за разработка на приложения с OpenCV и програмно 

осигуряване като продукта XCode или негов алтернативен. Преди всяко занятие студентите са 

информирани за необходимостта от предварителна подготовка по съответната тема. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат основни познания по Основи на информационни технологии, 

Абстрактни структури, Език за управление на бази от данни, ОС Linux, Облачни технологии, 

Алгоритми и структури от данни, Мултимедийни технологии, Практикум по програмиране 1, 

Практикум по бази данни 1, Презентационни и комуникативни умения и др., включени в 

учебните планове на специалностите. 



12. Съдържание на курса:  

Въведение в компютърното зрение и добавената реалност.Преобразование на Фурие, 

Конволюция и отделяне на контури. Филтриране на изображение, преоразмеряване на 

изображение и пирамидално представяне.Отделяне на признаци от изображение. Сегментация 

и филтри SIFT, HOG; Сравнение на признаци от изображение. Сравнение с 

шаблон.Геометрични трансформации на изображението. Хомогенни координати Алгоритъм 

Ransac. Подравняване на изображения и модели на движението. Линейни, афинни и 

проективни трансформации.Мащабиране и интерполация. Панорамни изображения. 

Пресъздаване на 3D сцена от 2D изображения в режим single view и  multi-view. Обработка 

на 3D изображения. Връзка между Виртуална реалност и Добавена реалност.Въведение в 

разпознаването на образи. Вероятностни и статистически модели.Клъстеризиране. 

Класификатори. Машини с поддържащи вектори. Регресия и класификация. Невронни 

класификатори. Радиални базисни функции. Конволюционни невронни мрежи. Структури и 

обучение. Методи и алгоритми за приложения Deep Learning. Обобщение. Преглед на 

допълнителни приложения на компютърното зрение и добавена реалност. Подготовка за 

оформяне на крайната оценка по предмета. 

 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Richard Szeliski, "Computer Vision: Algorithms and Applications", Texts in Computer Science, 

Springer, 2012. 

2. Nicu Sebe et. al., "Machine Learning in Computer Vision", Springer Science & Business Media, 

2005. 

3. Greg Kipper, Joseph Rampolla, "Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR", 

Syngress, 2012. 

Допълнителна литература: 

1. Bernd J?hne, ?Horst Haussecker, "Computer Vision and Applications: A Guide for Students and 

Practitioners, Academic Press, 2000. 

2. Steve Aukstakalnis, "Practical Augmented Reality: A Guide to the Technologies, Applications, 

and Human Factors for AR and VR", Pearson Education, 2016. 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез текущ контрол. Писменото 

изпитване се провежда под формата на тестове с отворени въпроси върху материала, посочен 

в конспекта и представен на лекциите по дисциплината. 

Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при отговаряне на поставените 

въпроси в теста. 

Тестът по дисциплината се състои от до десет въпроса. Оценява се отговора на всеки въпрос 

от теста. Изчерпателно, точно и задълбочено развиване на един въпрос от теста се оценява с 

до 10 точки. Максимален брой точки – 100.  

Получената оценка от текущ контрол (формира се от точките от практическите упражнения 

и проведените контролни работи за проверка на теоретичната и практическата усвояемост) и 

оценката от писмените работи се трансформират в крайна оценка по шестобалната система. 

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмената работа и оценка от 

текущ контрол (точки от лабораторните упражнения и проведените контролни работи за 

проверка на теоретичната и практическата усвояемост). 

Оценка от писмена работа - студентите получават оценка по шестобалната система при 

съответствие с точкова система, дадена в таблица 1.  

  



 

     Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

21 – 25 Слаб 2 (FX) 

26 – 30 Среден 3.00 (E) 

31 – 35 Среден 3.00 (D) 

36 – 45 Добър 4.00 (C) 

46 – 55 Мн. добър 5.00 (B) 

56 – 60 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 


