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TEMATY  PRAC  DYPLOMOWYCH 

na rok akademicki 2022/23 

Instytut Nauk Informatyczno  Technicznych 

Lp.  
Temat pracy 

 
 

 

 
 

1.  

Dynamiczne generowanie 
muzyki w grach 
komputerowych 
 

Bednarski 

Celem pracy jest wykorzystanie silnika gier Unity 3d aplikacji 

za

 

2.  

Virtualne mechanizmy 
prezentacji statycznych oraz 

 
 

Bednarski 
Oculus 

prezentacji oraz odpowiednie mechanizmy interakcji. 

3.  
atmosferycznych w silniku 
gier 
 

Bednarski 

Celem pracy jest wykorzystanie silnika gier Unity 3d do symulacji 

(nagrania). 

4.  
Proces realizacji gry 
komputerowej w silniku gier Bednarski 

Opracowaniu mechanik gry 3. AKU 4. Zdefiniowaniu celu gry. 5. 
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Wykonaniu poziomu gry w silniku Unity. Stworzona gra powinna 
 

5.  

Dynamiczne generowanie 
muzyki w grach 
komputerowych 
 

Bednarski 

Celem pracy jest wykorzystanie silnika gier Unity 3d aplikacji 
dla gier 

 

6.  

Analiza 

zastosowaniach 
numerycznych 

 
 samodzielnie o 

 

7.  
Lekka biblioteka napisana w 

 
 

Celem pracy jest napisanie prostej i lekkiej biblioteki 

 

8.  

Implementacja rozszerzania 
do platformy MIT App 
Inventor 

 

 

Celem pracy jest opracowanie rozszerzenia do platformy 

przy realizacji projektu jest Java. Platforma App Inventor jest 

Kodular, Appy Builder, Thunkable itp. 

9.  

Projekt i implementacja 
systemu egzaminacyjnego 

mobilnych

 
przeprowadzenie sprawdzi
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mechanizmy 

egzaminowanych. 

10.  

Ocena stanu nawierzchni na 
podstawie danych z 

mobilnych. 

 z SOSN - 
-eksploatacyjnego 

 

OpenStreetMap. 

11.  
 

 

Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja niskokosztowego 
systemu opartego na wybranym mikrokontroler
jest wizualne i akustyczne wspieranie kierowcy podczas 

 
 

12.  Infrastruktura jako kod (IaC)  

 

13.  
Sieci definiowane 
programowo (SDN) 

 

Wprowadzenie sieci definiowanych programowo (SDN) stanowi 
kluczowy element transformacji od sztywnych konfiguracji 
sieciowych do elastycznej i skalowalnej infrastruktury, jakiej 

 

14.  Monitoring infrastruktury IT Machowski 
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15.  
dla 

kinoteatru  
 

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja 
systemu kinoteatrze, w 
oparciu o modyfikowalny repertuar. 
 
Minimalne  

 
repertuarem. 

 

 
 

 
 

 
 

(rekomendowane: MySQL, Oracle Database) 
 

 
(rekomendowane: Java) 

 
(rekomendowane: SUS) 

16.  
z zastosowaniem Leap Motion 

 

Celem pracy jest 

ich rozpoznawanie. 
 

 
  
 

danych treningowych (rekomendowane: MS Excel, SQLite) 
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Java/Python) 

 Wybrany algorytm nadzorowanego uczenia maszynowego 
(rekomendowane: k-NN) 

17.  
Analiza ruchu obrotowego 
z zastosowaniem kamery 
szybkiej 

 

ruchu obrotowego na podstawie przetwarzania  
zarejestrowanych z zastosowaniem kamery szybkiej. 
 
Minimalne  

  
  
 

  
 

 
 Kamera szybka Phantom VEO-E 310L. 
 

 
(rekomendowane: Java) 

18.  

Algorytmy wyszukiwania 
 

Pathfinding algorithms for 
NPCs in games 

Dominik Szajerman 

 

i 

wprowadzanie i 
gry, posia
aplikacji. Projekt wykonywany na platformie PC z 
wykorzystania gotowego silnika gry. 

19.  

Proceduralne generowanie 

komputerowych 
nik Szajerman 

Celem pracy jest implementacja wybranego algorytmu 
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Procedural content 
generation computer games tworzenie i 

 

aplikacji. Projekt wykonywany na platformie PC lub mibilnej 
z  

20.  

grafiki pixel art 
Methods of improving the 
quality of pixel art graphics 
 
 

 

Celem pracy jest adaptacja i implementacja metod polepszania 

obrazu oraz uczenia maszynowego. Projekt wykonywana na 

 

21.  
Grafika komputerowa w 
procesie dokumentowania 

 
dr Teresa Jankowska 

wybranego obiektu w skali mikro lub makro np. budynek na terenie 
miasta albo inny obiekt lub obszar zabytkowy. Praca winna 

u
 

22.  

zastosowania wirtualnej 

preferencji zawodowych u 

 

dr Teresa Jankowska 

Celem pracy jest zbadanie wykorzystania VR do tworzenia 

dostosowany 

 

23.  

Wykorzystanie technologii 
cyfrowych w opiece nad 

samotnie w domu 

dr Teresa Jankowska 
stosowanych w opiece nad samotnymi i projekt aplikacji 

sprawno  
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24.  

Podstawowe metody 

technice i geometrii 

Walczak 

metod 

 

25.  

 
liniowe, metody 

zastosowania w fizyce, 
technice i geometrii 

Walczak 

 

26.  

 Podstawowe metody teorii 
optymalizacji w 

wymiarowych 
Walczak 

 

27.  

Wybrane zagadnienia 
liniowego programowania 
matematycznego i jego 
zastosowania w ekonomii i 
technice  

Walczak 

Podstawowe zadanie liniowego programowania matematycznego 
  

< li.x>=li1x1+ li2x2
i
nxn  ,  i=1,2.. k ,   

minimum funkcji f przy ograniczeniach <li,x>   Ci,  gdzie Ci

dane liczbowe. 
zakresu 

naszej Uczelni.. 
 

28.  
trudnych danych. 

 

 

29.  asocjacyjnej. Modele. 
Realizacja symulacyjna. 

 
 

30.  
Realizacje CRC - 
programowa, symulacja 
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realizacja hardwarowa).  elektronicznego. 

31.  

Projekt aplikacji 
konstruowania modelu 

metody AHP 

 

Celem pracy jest projekt aplikacji webowej do konruowania modelu 
ocenowego 

 

celu (struktura drzewiasta); b) wprowadzanie danych (oceny 
parami cech kryterialnych  

wagowych znaczenia cech kryterialnych (normalizacja macierzy 
 

zaproje-
 

32.  
Projekt aplikacji badania 

 
 

Celem pracy jest projekt 

(egzogenicznych) dla modelu ekonometrycznego. W projekcie 

 dynamicznych 
struktur danych - tablice, listy) b) implementacja metody; c) interfejs 

 

33.  i wybranych 
logicznych 

 
czterobitowy z przeniesieniem szeregowych, przerzutnik 
asynchroniczny typu RS, przerzutnik synchroniczny typu RS, 
przerzutnik typu D, konwerter kodu 8421 na kod Gray'a, konwerter 
kodu BCD na kod Aikena, konwerter kodu z klawiatury 

 
Wymagania: 
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1. 

prawdy). 
2. 

 

 

34.  
Generator formularzy 

projektem wg PM2 
 

pr

 

 

35.  
Koncepcja aplikacji do 
ewidencji dokumentacji 

projektem 
 

 

36.  
Algorytmy QoS (ang, Quality 

 
Tokarski 

 

37.  
Implementacja sterownika 

mgr in
Tokarski 

SPI/GPIO. 
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Peripheral Interface/General 
Purpose Input-Output) 

a 

-
Raspberry Pi z systemem operacyjnym Linux Raspbian. 

38.  
Koncepcja budowy  firmowej 
sieci intranet Tokarski 

Zakres pracy obejmuje zaprojektowanie, skonfigurowanie oraz 

typowe w tego rodzaju zastosowaniach (m.in. DNS, BGP, VPN). 

-source. 

39.  
Implementacja 
zwirtualizowanej 
infrastruktury VoIP 

Tokarski 

infrastruktury VoIP (ang, Voice over IP) utworzonej z 
-

VoIP (czyli telefonii internetowej) jest Asterisk na platformie 
programowaj Linux. 

40.  
Budowa oraz konfiguracja 

pocztowego. 
Tokarski  

Cel pracy to przygotowanie konfiguracji serwera pocztowego 
zdolnego do funkcjonowania jako internetowy serwer poczty 

AP, z systemem DNS, z systemem 
wirtualizacji (np. KVM). Preferowanym do wykonania zadania jest 
oprogramowanie Postfix, Dovecot oraz Bind na platformie 
programowej Linux. 

41.  
Minimalizacja funkcji 

Karnaugha. 
dr Justyna Walewska Karnaugha. 

42.  
 

dr Justyna Walewska 

Celem 
Bellmana - 

 

43.  
Twierdzenie Halla o 

 
dr Justyna Walewska  

 


