
Diagnostyka medyczna Diagnostyka medyczna –– przykładyprzykłady W4W4

Tomografia rentgenowskaTomografia rentgenowska --
pozawala wykryć guzy, obrazować pozawala wykryć guzy, obrazować 

dobrze widoczne róŜnice, płyn dobrze widoczne róŜnice, płyn 

CSF, kości, tkankę miękką, lub CSF, kości, tkankę miękką, lub 

słabo widoczne tkankisłabo widoczne tkanki..

Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetyczny rezonans jądrowy --
zwany takŜe rezonansowym zwany takŜe rezonansowym 

obrazowaniem magnetycznym pozwala obrazowaniem magnetycznym pozwala 

mierzyć gęstość tkanki mierzyć gęstość tkanki -- duŜa duŜa 

rozdzielczość rzędu 1 rozdzielczość rzędu 1 mmmm..



Diagnostyka medyczna Diagnostyka medyczna –– przykładyprzykłady W4W4

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznegoObrazowanie metodą rezonansu magnetycznego..

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja#Geowizualizacjahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja#Geowizualizacja

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrazowanie_metod%C4%85_rezonansu_magnetycznego

Geowizualizacja

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja#Geowizualizacjahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja#Geowizualizacja



Geowizualizacja
System Informacji Geograficznej (GIS, ang. 
Geographic Information System) – system
informacyjny do wprowadzania, gromadzenia, 
przetwarzania oraz wizualizacji danych 
geograficznych, którego jedną z funkcji jest 
wspomaganie procesu decyzyjnego/ Istotnym wspomaganie procesu decyzyjnego/ Istotnym 
składnikiem GIS jest cyfrowa geograficzna baza 
danych zawierająca opis poszczególnych obiektów 
geograficznych. Baza danych przestrzennych jest 
ściśle zintegrowana z pozostałymi modułami 
funkcjonalnymi GIS, dostęp do niej jest moŜliwy 
tylko poprzez GIS.



Wykład 4

• James D. Foley, Andries van Dam, 

Steven K. Feiner, John F. Hughes, 

Richard L. Philips: Wprowadzenie

do grafiki komputerowej. WNT do grafiki komputerowej. WNT 

2001, wydanie drugie, stron 674, 

tłumaczenie Jan Zabrodzki.



Wykład 4

• KsiąŜka reklamowana jako 

"uznawana w świecie za najlepszą 

pozycję dotyczącą grafiki 

komputerowej".-------------komputerowej".-------------

• Fotografia technika i technologia

• Autor: Tadeusz Cyprian

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_

Cyprian



Wykład 4

• H. P Janecki

• GRAFIKA PREZENTACYJNA

• PowerPoint dla Windows

Program  do grafiki 

prezentacyjnej



Wykład 4

• H. P Janecki

• Grafika Prezentacyjna

–Anatomia pokazu 

–Prezentacja moŜliwości –Prezentacja moŜliwości 

–Formaty  ppt/pps



PowerPoint dla Windows

• Obiekty na pulpicie pracy

• Pola tekstowe

• grafika 

• Tabele • Tabele 

• Animacje



PowerPoint dla Windows

Otwiera



PowerPoint dla Windows
Startuje



PowerPoint dla Windows
Startuje



Kreator Zawartości

• abc



Szablon Projektu



Pusta Prezentacja

• abc



PowerPoint dla Windows
Otwiera:



PowerPoint dla 

Windows
NOWY 

dokument



PowerPoint dla Windows

• Obiekty na pulpicie pracy

• Pola tekstowe 

• Grafika• Grafika

• Tabele

• Animacje



Wstawianie



Wstawianie



Wstawianie

pól



Wstawianie

tabel



Wstawianie

tabel

tabela



Wstawianie

tabel

Tabela



Wstawianie

tabel



Przejście slajdu



Rodzaj animacji



Wersja Ślonsko

Czekej ino, zarozki sztartna…



Wersja Ślonsko

Laduja łobrozki…



Wersja Ślonsko

Laduja pisanie…



Wersja Ślonsko

Szukom drukarków i inkszych hardwarów…



Wersja Ślonsko

Zaroz byda fertich…



Hasiok Kopanie 
po 

cudzym

Adresy do 
ciotek

Moje 
papióry

Bele co Klamory

<= Naciś Start, kiejbyś chcioł sztartnonć…



Hasiok Kopanie 
po 

cudzym

Adresy do 
ciotek

Moje 
papióry

Bele co Klamory

Namyśl sie dobrze, co byś

chcioł zrobić…

Połoglądej frele…

Wejrzij do 

brifkastle…

Napisz co…

Papióry z roboty

Kalyndorz

Sebleczone dziołchy

Szlagry

Posłuchej radia…

Wejrzij do heftu…

Porachuj co…

Zrób łobrozek…

Łocygoń majkrosoft, 

wypol co…

Reszta klamorów…

Filmy Kutza

U mie

Siyń dali

Jakisik panel

Jakisik nec łod intera

Sprzynt 

Co mom zrobić?

Kaj jo to doł?

Łodpolanie programów

Zawiyranie



Hasiok Kopanie 
po 

cudzym

Adresy do 
ciotek

Moje 
papióry

Bele co Klamory

Chcesz łobejrzeć jak fajnie

idzie pisać we ty komputrze?

NO TOĆ



Tukej sie moŜesz napisać libesbrif do Hyjdle abo słowa 

z jakiś spiywki. Zresztom pisz sie co chcesz. Belebyś nie 

popisoł gupot, bo bydzie haja jak to kto inkszy 

przeczyto…przeczyto…



Hasiok Kopanie 
po 

cudzym

Adresy do 
ciotek

Moje 
papióry

Bele co Klamory

Zmierzło Ci się pisanie?

NO TOĆNO TOĆ



Hasiok Kopanie 
po 

cudzym

Adresy do 
ciotek

Moje 
papióry

Bele co Klamory

Pokozać Ci jak sie szuko frelów

bez haltrów?

NO TOĆ



Kaj są sebleczone frelki?

Terozki naciś szukej!Terozki naciś szukej!



Kaj są sebleczone frelki?

Nic Ci nie pokoŜa mamlasie jeden. 

Chcesz narobić łostudy w doma???



Hasiok Kopanie 
po 

cudzym

Adresy do 
ciotek

Moje 
papióry

Bele co Klamory

Styknie Ci na dzisiej…

Tyn knefel nie działo      Zawrzij ta skrzinia        To tyŜ nie działo



System zawarty. A terozki sie weź do roboty,

abo idź spać, abo poczytej sie ksionŜka…

m.



Do wykonania 1-praca przedstaw się  

na 10 "slajdach„

za pomocą programu Powerpoint

zapisz informacje w pliku nazwisko.ppt

Prześlij prowadzącemu do dnia  2013-11-06

Druga praca:

start ubuntu I widows---

Znajdź w sieci informacje  o starcie systemów :

Ubuntu i Windows 7 porównaj wiadomoiści

Będę pytał od 14 stego listopada
m.


