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Tematy prac inżynierskich 2022 – Katedra Inżynierii Oprogramowania 
 

 
 

 

 

1. Aplikacja benchmarkingowa do porównania wydajności i skalowalności architektury monolitycznej z architekturą opartą na mikroserwisach (dr Adam 

Przybyłek) 

2. Czytnik e-booków dla dzieci z dysleksją rozwojową (dr inż. Michał Wróbel) 

3. Implementacja interfejsu REST do wyszukiwania eksperymentów i danych z eksperymentów ukierunkowanych na rozpoznawanie emocji (dr inż. Teresa 

Zawadzka) 

4. Implementacja interfejsu REST do tworzenia ontologicznego opisu zbiorów danych z eksperymentów ukierunkowanych na rozpoznawanie emocji (dr inż. 

Teresa Zawadzka) 

5. Implementacja wybranej lub opracowanej metody wyszukiwania wzorców w biosygnałach (dr inż. Teresa Zawadzka) 

6. Interfejs użytkownika dla systemu GRISERA (dr inż. Michał Wróbel) 

7. Kokpit do wizualizacji danych giełdowych o wysokiej częstotliwości (dr Paweł Weichbroth) 

8. Monitor zmian stron WWW (dr inż. Grzegorz Gołaszewski) 

9. Narzędzie on-line do etykietowania zdarzeń w nagraniach wideo (dr inż. Michał Wróbel) 

10. Narzędzie zarządzania mapami myśli (mind maps) z asystentem rozwoju mapy (dr inż. Andrzej Wardziński) 

11. Kurs programowania w języku Scratch dla dzieci w postaci aplikacji internetowej (mgr inż. Małgorzata Pykała) 

12. Opracowanie opisu formalnego (ontologii) gestów używanych do wykrywania emocji (dr inż. Teresa Zawadzka) 

13. Przetwarzanie wybranych sygnałów fizjologicznych w celu rozpoznawania emocji (dr hab. inż. Agnieszka Landowska) 

14. Terminarz z funkcją subskrypcji zadań (mgr inż. Małgorzata Pykała) 

15. Wtyczka do przeglądarek umożliwiająca wspólne oglądanie filmów z serwisów VOD (dr inż. Michał Wróbel) 
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Temat 
Aplikacja benchmarkingowa do porównania wydajności i skalowalności architektury monolitycznej z architekturą opartą na 

mikroserwisach 
 

Temat w języku 

angielskim 
Benchmarking application to compare the performance and scalability of monolithic and microservice architectures 
 

Opiekun pracy dr Adam Przybyłek 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Celem pracy jest przygotowanie aplikacji umożliwiającej porównanie wydajności i skalowalności architektury monolitycznej oraz opartej 

o mikroserwisy. Aplikacja musi oferować co najmniej 4 serwisy i posiadać implementację w 3 różnych językach programowania, 

przygotowaną do wdrożenia w wybranym środowisku chmurowym. Zaleca się rozszerzenie istniejącej aplikacji o otwartym kodzie, 

przykładowo: 

https://github.com/annaojdowska/monolith-vs-microservices 

https://github.com/SteeltoeOSS/Samples/tree/main/MusicStore 

https://github.com/acmeair/acmeair 

https://github.com/eugenp/tutorials/tree/master/jhipster 

https://github.com/NichlasBjorndal 
 

Zadania 
1. Zapoznanie się ze współczesnymi technologiami i bibliotekami do implementacji mikroserwisów. 

2. Przegląd implementacji istniejących aplikacji benchmarkingowych oraz analiza możliwości ich wykorzystania jako punktu startowego. 

3. Projekt i implementacja aplikacji. 

4. Przygotowanie skryptów automatyzujących wdrożenie aplikacji w chmurze. 

5. (opcjonalnie) Przeprowadzenie podstawowych testów wydajnościowych. 

6. (opcjonalnie) Analiza i interpretacja rezultatów. 
 

Literatura • Nichlas  j rndal, Luiz  onat  Pires de Ara jo, Antonio Bucchiarone, Nicola Dragoni, Manuel Mazzara, Schahram Dustdar, 

“ enchmarks and performance metrics for assessing the migration to microservice-based architectures”,  ournal of Object 

Technology, Volume 20, no. 2 ( 2021), pp. 2:1-17; http://www.jot.fm/issues/issue_2021_02/article3.pdf 

• Wang, Y., Kadiyala, H. & Rubin, J. Promises and challenges of microservices: an exploratory study. Empir Software Eng 26, 63 

(2021). https://doi.org/10.1007/s10664-020-09910-y 

• L. Carvalho, A. Garcia, W. K. G. Assunç o, R. de Mello and M.  ulia de Lima, "Analysis of the Criteria Adopted in Industry to Extract 

Microservices," 2019 IEEE/ACM Joint 7th International Workshop on Conducting Empirical Studies in Industry (CESI) and 6th 

International Workshop on Software Engineering Research and Industrial Practice (SER&IP), 2019, pp. 22-29, doi: 

10.1109/CESSER-IP.2019.00012. 

• P. Di Francesco, P. Lago, and I. Malavolta, “Architecting with microservices: A systematic mapping study,”  ournal of Systems and 
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Software, vol. 150, pp. 77–97, 2019; https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.01.001 

• Soldani J, Tamburri DA, Van Den Heuvel WJ. "The pains and gains of microservices: A Systematic grey literature review", Journal of 

Systems and Software, Volume 146, 2018, Pages 215-232; https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.09.082 
  

Proponowana 

liczba osób 

3 
 

Informacje 

dodatkowe 

  

Komentarz 
 

Studia Informatyka I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Czytnik e-booków dla dzieci z dysleksją rozwojową 

  
 

Temat w języku 

angielskim 
E-book reader for dyslexic children 
 

Opiekun pracy dr inż. Michał Wróbel 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Dysleksja rozwojowa jest zaburzeniem charakteryzującym się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci o normalnej lub 

ponadprzeciętnej inteligencji. Celem projektu jest opracowanie czytnika książek elektronicznych (e-booków) wspierające dzieci 

dyslektyczne w treningu czytania. W wersji podstawowej oprogramowanie powinno działać na tabletach z systemem Android i 

obsługiwać format ePub. 
 

Zadania 1. Przegląd literatury związanej z treningiem czytania dla dzieci dyslektycznych. 

2. Zidentyfikowanie i wybór mechanizmów wspierających trening. 

3. Zaprojektowanie aplikacji. 

4. Implementacja aplikacji. 

5. Walidacja rozwiązania. 
  

Literatura 
Masulli, F., Galluccio, M., Gerard, C. L., Peyre, H., Rovetta, S., & Bucci, M. P. (2018). Effect of different font sizes and of spaces between 

words on eye movement performance: An eye tracker study in dyslexic and non-dyslexic children. Vision research, 153, 24-29. 

 

Bucci, M. P. (2019). Visual training could be useful for improving reading capabilities in dyslexia. Applied Neuropsychology: Child, 1-10. 
 

Hakvoort, B., van den Boer, M., Leenaars, T., Bos, P., & Tijms, J. (2017). Improvements in reading accuracy as a result of increased 

interletter spacing are not specific to children with dyslexia. Journal of Experimental Child Psychology, 164, 101–116. 
 

Proponowana 

liczba osób 

3 
 

Informacje 

dodatkowe 

 

Komentarz 
 

Studia Informatyka stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Implementacja interfejsu REST do wyszukiwania eksperymentów i danych z eksperymentów ukierunkowanych na rozpoznawanie emocji 
 

Temat w języku 

angielskim 
Implementation of the REST interface to search for affect-related experiments and data from these experiments 
 

Opiekun pracy dr inż. Teresa Zawadzka 

Konsultant pracy dr inż. Michał Wróbel 

Recenzent  

Cel pracy 
Implementacja interfejsu REST umożliwiającego wyszukiwanie eksperymentów i danych z tych eksperymentów. 
 

Zadania 
1. Zapoznanie się z rozwiązaniem GRISERA 

2. Analiza możliwych zapytań do systemu. 

3. Implementacja interfejsu REST. 

4. Walidacja interfejsu na przykładowym zbiorze danych. 
 

Literatura 1. Zawadzka T, Wierciński T, Meller G, Rock M, Zwierzycki R, Wróbel MR, Graph Representation Integrating Signals for Emotion 

Recognition and Analysis, Sensors, 2021 

2. Zawadzka T, Waloszek W, Karpus A, Zapałowska S, Wróbel MR, Ontological Model for Contextual Data Defining Time Series for 

Emotion Recognition and Analysis , IEEE Access , 2021 

3. https://grisera-stage.affectivese.org/docs#/ 

4. https://github.com/GRISERA/grisera-framework 
  

Proponowana 

liczba osób 

3 
 

Informacje 

dodatkowe 

 

Komentarz 
Projekt może być również realizowany przez studentów inżynierii danych. 
 

Studia Informatyka stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
  
 

 

https://grisera-stage.affectivese.org/docs#/
https://github.com/GRISERA/grisera-framework
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Temat 
Implementacja interfejsu REST do tworzenia ontologicznego opisu zbiorów danych z eksperymentów ukierunkowanych na 

rozpoznawanie emocji 
 

Temat w języku 

angielskim 
Implementation of the REST interface to create an ontological description of datasets from affect-related experiments 
 

Opiekun pracy dr inż. Teresa Zawadzka 

Konsultant pracy dr inż. Michał Wróbel 

Recenzent  

Cel pracy 
Celem pracy jest implementacja interfejsu REST umożliwiającego tworzenie  
 

Zadania 
1. Zapoznanie się z ontologią ROAD [1], [2]. 

2. Implementacja interfejsu REST (CI/CD). 

3. Walidacja rozwiązania - utworzenie z wykorzystaniem narzędzia ontologii dla zbioru danych [4].  

  
 

Literatura 
1. ROAD ontology., https://road.affectivese.org/. 

2. T. Zawadzka, W. Waloszek, A. Karpus, S. Zapałowska and M. R. Wróbel, "Ontological Model for Contextual Data Defining Time Series 

for Emotion Recognition and Analysis," in IEEE Access, vol. 9, pp. 166674-166694, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3132728. 

3. W. Waloszek, A. Waloszek: Materiały wykładowe z przedmiotu  azy wiedzy. 

4. https://road.affectivese.org/datasets/inconsistencyDataset.owl 
 

Proponowana 

liczba osób 

3 
 

Informacje 

dodatkowe 

Projekt prowadzony w metodyce zbliżonej do SCRUM, z wyznaczonymi rolami: product owner - T.Zawadzka scrum master - M. Wróbel 
 

Komentarz 
Temat dostępny również dla studentów inżynierii danych. 
 

Studia Informatyka stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Implementacja wybranej lub opracowanej metody wyszukiwania wzorców w biosygnałach 
 

Temat w języku 

angielskim 
Implementation of the selected or developed method of searching for patterns in biosignals 
 

Opiekun pracy dr inż. Teresa Zawadzka 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Dostarczenie biblioteki umożliwiającej wyszukiwanie wzorców w sygnałach. 
 

Zadania 
1. Zapoznanie się z biosygnałami wykorzystywanymi do rozpoznawania emocji. 

2. Analiza literaturowa metod wyszukiwania wzorców 

3. Wybór lub opracowanie metody wyszukiwania wzorców. 

4. Implementacja metody. 

5. Walidacja metody 
 

Literatura 
Picard R.; „Affective computing”, http://affect.media.mit.edu/, 1995, accessed: 29.04.2013 
 

Proponowana 

liczba osób 

3 
 

Informacje 

dodatkowe 

  

Komentarz 
Praca może zostać również wybrana przez Informatykę. 
 

Studia Inżynieria danych stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Interfejs użytkownika dla systemu GRISERA 
 

Temat w języku 

angielskim 
The user interface for the GRISERA system 
 

Opiekun pracy dr inż. Michał Wróbel 

Konsultant pracy dr inż. Teresa Zawadzka 

Recenzent  

Cel pracy 
GRISERA jest opracowanym na Wydziale ETI frameworkiem przeznaczonym do przechowywania w ujednolicony sposób zbiorów danych 

z eksperymentów prowadzonych w dziedzinie Affective Computing. Celem projektu jest przygotowanie interfejsu użytkownika 

ułatwiającego korzystanie z API GRISERA. Przygotowane oprogramowanie powinno za pomocą przyjaznego interfejsu umożliwić opisanie 

samego zbioru danych, jak również zawartych w nim danych wraz z wzajemnymi powiązaniami. Następnie z wykorzystaniem 

przygotowanego w ten sposób opisu, system umożliwi zaimportowanie zbioru danych w postaci źródłowej do systemu GRISERA. 
 

Zadania 1. Zapoznanie się z frameworkiem GRISERA. 

2. Przygotowanie szkieletu aplikacji. 

3. Opracowanie modułu analizy zawartości zbioru danych. 

4. Implementacja interfejsu użytkownika. 

5. Dodanie możliwości importu i eksportu zbiorów danych. 
  

Literatura 1. Zawadzka T, Wierciński T, Meller G, Rock M, Zwierzycki R, Wróbel MR, Graph Representation Integrating Signals for Emotion 

Recognition and Analysis, Sensors, 2021 

2. Zawadzka T, Waloszek W, Karpus A, Zapałowska S, Wróbel MR, Ontological Model for Contextual Data Defining Time Series for 

Emotion Recognition and Analysis , IEEE Access , 2021 

3. https://grisera-stage.affectivese.org/docs#/ 

4. https://github.com/GRISERA/grisera-framework 
  

Proponowana 

liczba osób 

3 
 

Informacje 

dodatkowe 

  

Komentarz 
Temat dostępny również dla studentów Inżynierii danych. 
 

Studia Informatyka stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
  
 

 

https://grisera-stage.affectivese.org/docs#/
https://github.com/GRISERA/grisera-framework
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Temat 
Kokpit do wizualizacji danych giełdowych o wysokiej częstotliwości 
 

Temat w języku 

angielskim 
Dashboard design and data visualization for the high-frequency stock market data 
 

Opiekun pracy dr Paweł Weichbroth 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Celem pracy jest zaprojektowanie oraz zaimplementowanie kokpitu menedżerskiego, służącego do wizualizacji danych giełdowych 
 

Zadania 
Do zrealizowania celu pracy niezbędne jest wykonanie następujących zadań: 

  

• zaprojektowanie architektury informacji, w odniesieniu do potrzeb informacyjnych inwestora giełdowego, 

• zaimplementowanie mechanizmów pobierania danych surowych oraz danych przetworzonych, z serwera baz danych oraz z 

publicznych repozytoriów danych, dostępnych w Internecie, 

• zaimplementowanie mechanizmów wizualizacji danych, 

• ocena jakościowa kokpitu menedżerskiego przez użytkowników końcowych (inwestorów giełdowych). 

  
 

Literatura 
  

Few, S., & Edge, P. (2007). Data visualization: past, present, and future. IBM Cognos Innovation Center. 

Brath, R., & Peters, M. (2004). Dashboard design: Why design is important. DM Direct, 85, 1011285-1. 

Kumar, S. M., & Belwal, M. (2017, August). Performance dashboard: Cutting-edge business intelligence and data visualization. In 2017 

International Conference On Smart Technologies For Smart Nation (SmartTechCon) (pp. 1201-1207). IEEE. 

Zheng, J. G. (2014). Data visualization. 

Yaali,  ., Grégoire, V., & Hurtut, T. (2021). HFTViz: Visualization for the exploration of high frequency trading data. Information 

Visualization, 14738716211064921. 

  

Akhiar, F. A. (2015). Stock Price Forecasting Dashboard using Data Mining “ForecastFuture”. IRC. 

Wu, E., & Phillips, P. (2010). Financial Markets in Motion: Visualising stock price and news interactions during the 2008 global financial 
crisis. Procedia Computer Science, 1(1), 1765-1773. 
 

Proponowana 

liczba osób 

1 
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Informacje 

dodatkowe 

  

Komentarz 
Temat dostępny również dla kierunku inżynieria danych 
 

Studia Informatyka I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Monitor zmian stron WWW 
 

Temat w języku 

angielskim 
Web page change monitor 
 

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz Gołaszewski 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Celem pracy jest stworzenie narzędzia, które będzie monitorowało zadane strony WWW i informowało użytkownika w momencie 

wprowadzenia w nich zmian. Narzędzie mogłoby funkcjonować jako wtyczka do przeglądarki internetowej. 
 

Zadania 1. Rozpoznanie konkurencyjnych rozwiązań 

2. Określenie wizji produktu oraz metodyki pracy 

3. Opisanie wytwarzanego produktu oraz stworzenie planu prac zgodnie z wybraną metodyką 

4. Wytworzenie produktu 

5. Przetestowanie produktu 

6. Wytworzenie wymaganej dokumentacji (zadanie ciągłe) 
  

Literatura 
Dobór literatury zależał będzie od wybranych technologii oraz metodyki wytwarzania produktu. 

Informacje które mogą się przydać: 

• https://developer.mozilla.org/pl/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions 

• https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2068 
  

Proponowana 

liczba osób 

4 
 

Informacje 

dodatkowe 

 

Komentarz 
  

Studia Informatyka I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Narzędzie on-line do etykietowania zdarzeń w nagraniach wideo 

  
 

Temat w języku 

angielskim 
Online tool for event logging in video recordings 
 

Opiekun pracy dr inż. Michał Wróbel 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Celem projektu jest opracowanie serwisu internetowego umożliwiającego etykietowanie zdarzeń w nagraniach wideo. Oprogramowanie 

będzie wykorzystywane do analizy plików wideo z nagraniami twarzy użytkowników komputerów pod kątem rozpoznawania emocji. 

Podczas analizy będzie można np. zaznaczyć, że we wskazanym momencie filmu, użytkownik był wesoły, albo przestraszony. 

 

W ramach tworzenia nowego badania administrator systemu będzie mógł definiować etykiety, wybierać pliki do etykietowania, 

przydzielać uprawnienia uczestnikom badania oraz eksportować danych. Oprogramowanie powinno pozwalać na odtwarzanie 

przynajmniej dwóch plików wideo jednocześnie (np. nagrania twarzy i pulpitu komputera). Proces etykietowania polega ustawianiu 

znaczników odpowiadającym zdarzeniom w trakcie oglądania nagrań i powinien być zbliżony do funkcjonalności oferowanej przez 

program  ORIS (https://www.boris.unito.it/). W ramach walidacji dyplomanci powinni zaetykietować wybrane nagrania wideo z 

wykorzystaniem wytworzonego oprogramowania. 

  
 

Zadania 
1. Zebranie wymagań 

2. Wstępny projekt systemu 

3. Wytworzenie modułu umożliwiającego etykietowanie plików wideo. 

4. Zaetykietowanie wybranych plików wideo. 

5. Wytworzenie modułu administracyjnego. 
 

Literatura 
1. Friard O, Gamba M. BORIS: a free, versatile open‐ source event‐ logging software for video/audio coding and live observations. 

Methods in Ecology and Evolution. 2016 Nov;7(11):1325-30. 

2. Pastell, M. (2016). CowLog-cross-platform application for coding behaviours from video. 
 

Proponowana 

liczba osób 

3 
 

Informacje 

dodatkowe 
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Komentarz 
Temat dostępny również dla kierunku "Inżynieria danych". 
 

Studia Informatyka stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Narzędzie zarządzania mapami myśli (mind maps) z asystentem rozwoju mapy 
 

Temat w języku 

angielskim 
Mind maps management tool with map development assistant 
 

Opiekun pracy dr inż. Andrzej Wardziński 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji webowej do grupowego zarządzania mapami myśli (mind maps) z 

automatyzacją wsparcia tworzenia mapy. 

Głównymi zadaniami w ramach projektu będzie dobór technologii dla zapewnienia natychmiastowego powiadamiania aplikacji klientów w 

celu automatycznego odświeżenia widoku map myśli, zaprojektowanie struktur danych dla efektywnego zarządzania zmianami dla 

dużych map z wieloma użytkownikami oraz projekt konfigurowalnego asystenta wspierającego budowę mapy z wykorzystaniem języka 

zapytań. Celem asystenta będzie sugerowanie rozwoju mapy na podstawie analizy innych map. 

Istotnym celem projektu będzie też optymalna organizacja procesu wytwórczego, dobór technologii oraz bibliotek i innych narzędzi. 
 

Zadania 1. Analiza procesu zarządzania mapami wiedzy 

2. Opracowanie koncepcji narzędzia 

3. Przygotowanie procesu wytwórczego 

4. Zaprojektowanie narzędzia 

5. Implementacja i testy narzędzia 

6. Walidacja narzędzia 
  

Literatura 1. Mapa myśli, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_my%C5%9 li 

2.  en Frain, “Responsive Web Design”, Helion, 2021 

3. Denise Gosnell, Matthias  roecheler, „Dane grafowe w praktyce”, Helion, 2021 

4. Robert C. Martin, „Czysty Agile. Powrót do podstaw”, Helion, 2020 
  

Proponowana 

liczba osób 

3 
 

Informacje 

dodatkowe 

  

Komentarz 
  

Studia Informatyka stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
  

Kurs programowania w języku Scratch dla dzieci w postaci aplikacji internetowej 

  
 

Temat w języku 

angielskim 
Web application with a Scratch course for children 
 

Opiekun pracy mgr inż. Małgorzata Pykała 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Celem pracy jest stworzenie kursu dla dzieci, który wprowadzi je w podstawy programowania oraz rozwinie umiejętności analitycznego 

myślenia. Kurs, w postaci interaktywnej aplikacji internetowej, pokaże jak stworzyć pierwszy projekt w Scratchu, a następnie tworzyć 

programy, poczynając od prostych do coraz bardziej skomplikowanych gier. 
 

Zadania 1. Analiza istniejących rozwiązań 

2. Zebranie i ustalenie wymagań dla aplikacji 

3. Stworzenie koncepcji aplikacji wraz z doborem technologii 

4. Implementacja aplikacji 

5. Testowanie i walidacja 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej 

  

  
 

Literatura • Al Sweigart, Scratch Programming Playground: Learn to Program by Making Cool Games, 2016 

• Jee Vang, Ph.D, Joyce Vang, Patreon, Scrath documentation (https://scratch.oneoffcoder.com/) 

• Rik Cross, Tracy Gardner, Code Club Book of Scratch, 2018 

• Dokumentacja wybranych technologii 
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Temat 
Opracowanie opisu formalnego (ontologii) gestów używanych do wykrywania emocji 
 

Temat w języku 

angielskim 
Developing a formal description (ontology) of the gestures used to detect emotions 
 

Opiekun pracy dr inż. Teresa Zawadzka 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Rozszerzenie ontologii ROAD o katalog gestów używanych do wykrywania emocji. 
 

Zadania 
1. Zapoznanie się z ontologią ROAD. 

2. Systematyczny przegląd literatury, baz i ontologii opisujących gesty wykorzystywane do rozpoznawania emocji. 

3. Opracowanie rozszerzenia do ontologii ROAD definiującego gesty. 
 

Literatura 
1. ROAD ontology., https://road.affectivese.org/. 

2. T. Zawadzka, W. Waloszek, A. Karpus, S. Zapałowska and M. R. Wróbel, "Ontological Model for Contextual Data Defining Time Series 

for Emotion Recognition and Analysis," in IEEE Access, vol. 9, pp. 166674-166694, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3132728. 

3. W. Waloszek, A. Waloszek: Materiały wykładowe z przedmiotu  azy wiedzy. 
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Komentarz 
Temat dostępny również dla studentów inżynierii danych. 
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3 lutego 2022 13:34 

 

Strona 17 z 20 

 

 

Temat 
Przetwarzanie wybranych sygnałów fizjologicznych w celu rozpoznawania emocji 
 

Temat w języku 

angielskim 
Processing selected physiological signals for emotion recognition 
 

Opiekun pracy dr hab. inż. Agnieszka Landowska 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Celem pracy jest rozszerzenie programu do przetwarzania danych fizjologicznych człowieka do postaci wektorów cech. 
 

Zadania 
1. Zapoznanie się z metodami przetwarzania wybranych danych fizjologicznych 

2. Zapoznanie się z istniejącym programem do przetwarzania 

3. Zaprojektowanie i implementacja wyselekcjonowanych metod przetwarzania 

4. Ewaluacja rozwiązania 
 

Literatura 
1. Maria Egger, Matthias Ley, Sten Hanke, Emotion Recognition from Physiological Signal Analysis: A Review, Electronic Notes in 

Theoretical Computer Science, Volume 343, 2019, Pages 35-55, ISSN 1571-0661, https://doi.org/10.1016/j.entcs.2019.04.009 

2. Larradet Fanny, Niewiadomski Radoslaw, Barresi Giacinto, Caldwell Darwin G., Mattos Leonardo S., Toward Emotion Recognition 

From Physiological Signals in the Wild: Approaching the Methodological Issues in Real-Life Data Collection, Frontiers in Psychology, Vol. 

11, 2020, https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2020.01111     

3. Shu L, Xie J, Yang M, et al. A Review of Emotion Recognition Using Physiological Signals. Sensors (Basel). 2018;18(7):2074. 

Published 2018 Jun 28. doi:10.3390/s18072074 
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Temat również dla inżynierii danych 
 

Studia Informatyka I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Terminarz z funkcją subskrypcji zadań 
 

Temat w języku 

angielskim 
Scheduler with task subscription function 
 

Opiekun pracy mgr inż. Małgorzata Pykała 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy Celem pracy jest zaprojektowanie, implementacja i walidacja aplikacji (do decyzji: mobilnej, desktopowej lub webowej) pozwalającej na 

tworzenie terminarzy, list zadań “to do” i subskrypcję istniejących list. 

Autor listy zadań może udostępnić ją innym użytkownikom, którzy po zasubskrybowaniu będą mieli dodawane zadania z listy do 

swojego terminarza i ich zmiany (np. oznaczenie jako wykonane) nie będą wpływać na oryginalną listę. Zmiany wprowadzone przez 

autora będą widoczne u wszystkich subskrybentów (np. zmiana daty). 
 

 

 
 

Zadania 1. Analiza istniejących rozwiązań  

2. Zebranie i ustalenie wymagań dla aplikacji 

3. Stworzenie koncepcji aplikacji wraz z doborem technologii  

4. Implementacja aplikacji  

5. Testowanie i walidacja  

6. Opracowanie dokumentacji projektowej 
 

 

 
 

Literatura •  anks, Gary. "Productivity policies: the ‘to do’ list." delivered at Economic and Social Outlook Conference, Securing the Future, 

Melbourne. Vol. 1. 2012. 

• Bliss, Edwin C., and Eva Nathan. Getting things done: The ABCs of time management. New York: Scribner, 1976. 

• Pressman, Roger S. Software engineering: a practitioner's approach. Palgrave macmillan, 2005. 

• Stone, Debbie, et al. User interface design and evaluation. Elsevier, 2005. 

• Dokumentacja wybranych technologii 
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Komentarz 
Temat opracowany z określonym zespołem 
 

Studia Informatyka stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
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Temat 
Wtyczka do przeglądarek umożliwiająca wspólne oglądanie filmów z serwisów VOD 
 

Temat w języku 

angielskim 
Browser extension allowing to watch movies from VOD services collectively 
 

Opiekun pracy dr inż. Michał Wróbel 

Konsultant pracy  

Recenzent  

Cel pracy 
Celem projektu jest opracowanie wtyczki do przeglądarek pozwalającej na wspólne oglądanie i komentowanie wybranych treści w 

serwisach VOD w sposób synchroniczny. Oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolę nad zdarzeniami, takimi jak wybór scen, 

zatrzymywanie, czy  uruchamianie. Ponadto wszyscy użytkownicy obecni na seansie powinni mieć możliwość rozmowy tekstowej ze 

wsparciem emoji. 

 

Wtyczka powinna być wytwarzana zgodnie z podejściem Open Source i udostępniony na licencji MIT. Podczas realizacji projektu, 

dyplomanci będą mogli liczyć na wsparcie firmy PlumResearch, która umożliwi dostęp do serwisów VOD. 
 

Zadania 1. Przygotowanie szkieletu wtyczki umożliwiającej synchronizację odtwarzania materiałów wideo. 

2. Implementacja obsługi serwisów VOD, takich jak Netflix, Hulu, Disney+, ParamountTV,  Peacock, Viaplay, Youtube. 

3. Dodanie możliwości komunikacji tekstowej podczas odtwarzania filmów. 

4. Statystyki oglądalności i aktywności uczestników wspólnego seansu dostępne po zalogowaniu na stronie www. 

5. Testowanie i walidacja 

6. Publikacja wtyczki w popularnych WebStorach: Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari 
  

Literatura 1. https://developer.chrome.com/docs/extensions/ 

2. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript 
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Studia Informatyka stacjonarne I stopnia - inżynierskie 
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