
International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2010 

- konferencja naukowo-szkoleniowa - 
20-22 września 2010, Warszawa 

Zaproszenie do zgłaszania artykułów – Call for Papers 
http://iccvg2010.pjwstk.edu.pl    http://www.tpo.org.pl/iccvg2010  

Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Grafiki i Wizji Komputerowej 
- International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2010, która odbędzie się w 
Warszawie w dniach 20-22 września 2010. Celem tego naukowego i szkoleniowego wydarzenia jest 
stworzenie międzynarodowego forum szkoleniowo-naukowego, prezentacji i dyskusji na temat 
najnowszych osiągnięć w zakresie wizji i grafiki komputerowej. Zapraszamy przyszłych Autorów do 
zgłaszania oryginalnych tekstów na tematy obejmujące, lecz nie ograniczone do następujących: 

• Modelowanie ludzkiej 
percepcji wizualnej 

• Geometria obliczeniowa 

• Modele geometryczne 
obiektów i scen 

• Metody i modele dla 
oświetlenia i odbicia 

• Formowanie obrazu 

• Kodowanie obrazu i wideo 

• Filtracja i poprawianie 
obrazów 

• Przetwarzanie obrazów 
biomedycznych 

• Grafika biomedyczna 

• Przetwarzanie obrazów 
barwnych i multispektralnych 

• Rozpoznawanie wzorców w 
przetwarzaniu obrazów 

• Rozumienie scen 

• Analiza ruchu, nawigacja 
wizualna i widzenie aktywne 

• Detekcja i analiza ruchu 
postaci ludzkiej 

• Wizualizacja i graficzna 
prezentacja danych 

• Sprzęt i architektury 

• Projektowanie graficzne 
wspomagane komputerowo 

• Obrazowanie 3W, 
cieniowanie i rendering 

• Animacja komputerowa 

• Grafika dla Internetu i 
systemów mobilnych 

• Rzeczywistość wirtualna 

• Bazy danych obrazów i 
wideo 

• Cyfrowe znaki wodne 

• Aplikacje multimedialne 

• Sztuka komputerowa 

• Zastosowania przetwarzania 
obrazów w przemyśle, 
projektowaniu, naukach 
biologicznych, geofizyce itp. 

Konferencja jest organizowana przez Towarzystwo Przetwarzania Obrazów (TPO) – polską 
organizację członkowską IAPR, oraz organizatorów wspomagającychsh: Polsko-Japońską Wyższą 
Szkołę Technik Informacyjnych (PJWSTK) oraz Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (WZIM SGGW). 

Publikacje 

Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w specjalnym tomie Lecture Notes in Computer 
Science (LNCS), Springer. Tom zostanie wręczony uczestnikom konferencji w dniu jej rozpoczęcia. 

Rozszerzone wersje wybranych artykułów o najlepszej jakości  zostaną zarekomendowane do 
publikacji w specjalnym tomie Machine Graphics & Vision (MG&V), po zakończeniu konferencji. 
Artykuły te będą poddane osobnemu procesowi recenzji i edycji przez Redaktorów pisma. 

Terminy 

Ostatecznym terminem składania tekstów jest 16 marca 2010. Więcej informacji na stronie 
konferencji. 

Opłata konferencyjna 

Opłata rejestracyjna wynosi 420 €. Obowiązują zniżki dla członków IAPR, członków Komitetu 
Naukowego, studentów oraz uczestników zgłaszających się wcześnie. Więcej informacji na stronie 
konferencji. 

Kontakt 

iccvg2010@pjwstk.edu.pl ,  http://iccvg2010.pjwstk.edu.pl . 

Do zobaczenia na konferencji w Warszawie! 
 

Juliusz Kulikowski 
  IBIB PAN 
  Przewodniczący ICCVG 2010 

Leszek Chmielewski 
  WZIM SGGW 
  Komitet Organizacyjny ICCVG 

Konrad Wojciechowski 
  PJWSTK 
  Prezes TPO 
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