Dni Otwarte
Instytutu Informatyki
1-2 marca 2018 (czwartek, piątek)

Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
ul. Będzińska 39, Sosnowiec

CZWARTEK – 1 marca
09:30

Rozpoczęcie

Zygmunt Wróbel

4, parter

Dyrektor Instytutu Informatyki

9:45-10:45

Sterowanie postaciami i obiektami w środowiskach wirtualnych

www.vr.us.edu.pl

Małgorzata Janik,
Paweł Janik, Michał Pielka

4, parter

Gry komputerowe i środowiska wirtualne swoją popularność zawdzięczają skutecznej interakcji
z użytkownikami. Wykład dotyczył będzie prezentacji rozwiązań sprzętowych z zakresu
inercyjnego kontrolera ruchu. W trakcie prelekcji wykażemy, że możliwe jest projektowanie
i wykorzystanie wysokich technologii bez wysokich nakładów finansowych.

wykład

10:55-11:55

Tworzenie gier komputerowych

www.vr.us.edu.pl

Grzegorz Machnik,
Iwona Polak

4, parter

Przedstawione zostaną podstawy tworzenia gier komputerowych w silniku Unreal Engine.
Przykład tworzenia postaci i otoczenia. Fotorealistyczne otoczenie przedstawione na przykładzie
skanów.

wykład

11:00-11:45
12:00-12:45

A co to takiego ten SCRUM?

109, I piętro

Praktycznie wszystkie nowe firmy IT ostatnio chcą być „modne” i „zwinne”. Ale czy aby na
pewno wytwarzają oprogramowanie zgodnie z metodyką Agile? W ciągu tych ćwiczeń zostaną
Wam pokazane najważniejsze techniki wchodzące w skład Agile i SCRUMa. Przećwiczymy
je na przykładzie 45 minutowego projektu.
UWAGA! Warsztaty trwają 45 minut i zaczynają się o 11:00 oraz 12:00. Ze względu na
ograniczenia sali obowiązuje limit 13 osób zgodnie z zasadą: kto pierwszy ten lepszy.

10:15-11:30
11:45-13:00

Wprowadzenie do tworzenia gier z narzędziem Unity

105, I piętro

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawami tworzenia gier komputerowych
opartych o silniki gier. W ramach warsztatu prowadzący wprowadzą uczestników w podstawy
obsługi silnika Unity, a także przeprowadzą krótkie ćwiczenie, którego celem jest stworzenie
przykładowego świata gry oraz wirtualny spacer po nim.
UWAGA! Warsztaty trwają 1 godzinę 15 minut i zaczynają się o 10:15 oraz 11:45. Ze względu na
ograniczenia sali obowiązuje limit 20 osób zgodnie z zasadą: kto pierwszy ten lepszy.

10:50-11:50
12:00-13:00

ASP.NET Core, czyli web serwisy szybko i przyjemnie

103, I piętro

ASP.NET Core to potężna a zarazem szybka technologia. „Potężna” nie oznacza „trudna”.
Warsztaty pokażą jak szybko i przyjemnie stworzyć webservice z bazą danych wykorzystując
ASP.NET Core 2.0, Entity Framework 2.0 oraz silnik Razor. Prócz tego warsztaty pokrywają
tematykę responsywnych stron webowych z wykorzystaniem SASS – preprocesora języka CSS.
Dodatkowo opowiemy o tym, jak i dlaczego warto pisać testy jednostkowe.
Prócz tego odpowiemy na pytania związane z uczelnią, życiem studenckim czy też jak efektywnie
inwestować swój czas w rozwój umiejętności.

Tomasz Jach
warsztaty

Arkadiusz Nowakowski,
Łukasz Strąk
warsztaty

Grupa .NET
warsztaty

PIĄTEK – 2 marca
09:30

Rozpoczęcie

Danuta Stróż

4, parter

Dziekan Wydziału Informatyki
i Nauki o Materiałach

9:45-10:45

Entliczek, pętliczek, czerwony ... samochodzik

Tomasz Jach

4, parter

Wykład, w którym ukazany jest Use Case wdrożonego systemu wykorzystującego systemy
sztucznej inteligencji do zarządzania i monitoringu parkingu samochodowego.

10:55-11:55

Tworzenie gier komputerowych

www.vr.us.edu.pl

Grzegorz Machnik,
Iwona Polak

4, parter

Przedstawione zostaną podstawy tworzenia gier komputerowych w silniku Unreal Engine.
Przykład tworzenia postaci i otoczenia. Fotorealistyczne otoczenie przedstawione na przykładzie
skanów.

wykład

wykład

12:05-13:05

Teoria i praktyka programowania obiektowego

Roman Simiński

4, parter

Wykład poświęcony jest przedstawieniu koncepcji programowania obiektowego oraz praktycznym
aspektom jego wykorzystania we współczesnych aplikacjach wykorzystujących GUI.
Przedstawione informacje ilustrowane będą przykładami wykorzystującymi języki C++ i C#.

10:55-11:55
12:05-13:05

Systemy wbudowane – „ale, że niby co?”

www.vr.us.edu.pl

Małgorzata Janik,
Paweł Janik, Michał Pielka

409, IV piętro

W ramach warsztatów przeprowadzimy ekspresowy kurs projektowania i realizacji
mikroprocesorowych systemów sterowania. Uczestnicy będą mieli okazję ocenić rolę i wpływ
mikroprocesora na współczesne konstrukcje użytkowe. Podejmiemy również próbę
błyskawicznego zaprojektowania i zbudowania „nie takich znowu prostych” jakby się wydawało
układów sterowników. Znajdziemy praktyczną odpowiedź na pytanie: czy aby zostać
konstruktorem i wynalazcą potrzebne jest laboratorium? Spróbujemy w końcu uruchomić
zbudowane i zaprogramowane układy.
UWAGA! Warsztaty trwają 60 minut i zaczynają się o 10:55 oraz 12:05. Ze względu na
ograniczenia sali obowiązuje limit 25 osób zgodnie z zasadą: kto pierwszy ten lepszy.

warsztaty

10:00-10:45
11:00-11:45

Skanowanie 3D - co to jest?

405, IV piętro

W ramach warsztatów przeprowadzimy ekspresowy kurs skanowania 3D przedmiotów
rzeczywistych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z procesem skanowania 3D oraz
użyciem skanera 3D. Podejmiemy również próbę skanowania człowieka (np. uczestnika
warsztatów). Wyniki skanowania pozwolą na stworzenie modelu przestrzennego 3D. Odpowiemy
sobie, czy możliwe jest zeskanowanie osoby, a następnie stworzenie jej podobizny
w rzeczywistości wirtualnej.
UWAGA! Warsztaty trwają 45 minut i zaczynają się o 10:00 oraz 11:00. Ze względu na
ograniczenia sali obowiązuje limit 14 osób zgodnie z zasadą: kto pierwszy ten lepszy.

12:00-12:45

Drukarka 3D - co to tak naprawdę jest?

405, IV piętro

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z technologią druku przestrzennego oraz
prawidłowym przygotowaniem modelu przestrzennego 3D na drukarkę 3D. Uczestniczy zobaczą
również na żywo pracę drukarki 3D pracującą w technologii FDM. Jednocześnie zostaną
zaprezentowane podstawowe metody modelowania przestrzennego, jak i podstawy modelowania
przestrzennego w oprogramowaniu typu CAD – SolidWorks.
UWAGA! Warsztaty trwają 45 minut i zaczynają się o 12:00. Ze względu na ograniczenia sali
obowiązuje limit 14 osób zgodnie z zasadą: kto pierwszy ten lepszy.

wykład

Szymon Sikorski
warsztaty

Szymon Sikorski
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