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Zapraszam Państwa do Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego. Staram się, aby prace dyplomowe 

wykonywane pod moją opieką dotyczyły zagadnień nowych lub nie w pełni jeszcze rozwiązanych w skali 

międzynarodowej. Realizacja tych prac wymaga dociekliwości, umiejętności wyszukiwania informacji i 

zdolności interdyscyplinarnego łączenia technik z zakresu informatyki, statystyki, niejednokrotnie 

biologii czy elektroniki. Dlatego oczekuję od swoich Dyplomantów dojrzałości wyrażającej się m.in. przez 

duże zaangażowanie, systematyczność w pracy i odpowiedzialność. 

 

W zamian otrzymujecie Państwo wymierną i systematyczną pomoc podczas całego procesu 

dyplomowania, macie możliwość pracy z realnymi i aktualnymi problemami biometrii, dzięki czemu 

prace są ciekawe. Naszych Dyplomantów traktujemy jak członków Zespołu. Bierzecie zatem Państwo 

udział w zespołowych seminariach naukowych, oraz macie pełne prawo do korzystania z zasobów 

nowoczesnego Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego, wyposażonego w aktualny sprzęt 

biometryczny i oprogramowanie. 

 

Poniżej prezentuję tematykę możliwych prac dyplomowych wykonywanych pod moją opieką. Dokładny 

temat pracy omawiany jest zawsze indywidualnie z Dyplomantem i może zależeć od jego 

indywidualnych zainteresowań i pasji. Zakres pracy jest natomiast definiowany przeze mnie, tak aby 

spełnić wymogi stawiane pracom inżynierskim lub magisterskim. 

 

 

1. Testowanie żywotności tęczówki i palca 
 

Krótka charakterystyka: Jednym z 

ważniejszych aspektów bezpieczeństwa 

biometrii jest zapewnienie pozyskiwania 

właściwych próbek biometrycznych przez 

sensory biometryczne, tzn. będących 

wynikiem pomiaru żywej, ludzkiej tkanki 

lub autentycznego ludzkiego zachowania, 

a nie imitacji. 

 

 

 

Możliwa tematyka prac dyplomowych: 

a) implementacja nowych metod testowania żywotności tęczówki:  

a. analiza cech statycznych oka: widmo Fouriera, absorpcja tkanek, cechy 3D, cechy 

termiczne, 

b. analiza cech dynamicznych: ruchy źrenicy, ruchy powiek, 

b) implementacja nowych metod testowania żywotności palca: 

a. analiza szczegółów odcisków palca,  

b. analiza cech wewnętrznych palca (np. statyczne lub dynamiczne obrazy żył), 

c) opracowanie metod testowania bezpieczeństwa sensorów biometrycznych, m.in. w oparciu o 

normy ISO/IEC i ANSI. 
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Zadania Dyplomantów w szczególności dotyczyć mogą:  

a) przygotowanie oprogramowania realizującego stworzoną metodę testowania żywotności, 

b) wykonanie obiektów imitujących oczy lub palce (wydruki tęczówek, sztuczne oczy, odlewy palca 

w żelatynie, kleju, silikonie, sztuczne palce), 

c) zebranie danych pomiarowych dla obiektów autentycznych i ich imitacji, 

d) przetestowanie wybranych urządzeń komercyjnych i ocena zastosowanych w nich metod 

testowania żywotności, 

e) przetestowanie stworzonych metod testowania żywotności i porównanie z niezawodnością 

metod implementowanych w urządzeniach komercyjnych. 

 

 

2. Ocena wpływu starzenia się wzorców biometrycznych  

na dokładność rozpoznawania tożsamości 
 

Krótka charakterystyka: Ocena potencjału metod biometrycznych opiera się na eksperymentach z 

wykorzystaniem danych pobieranych zwykle w niewielkich odstępach czasu (np. kilka miesięcy). Sprawą 

niezwykle ważną jest ocena biometrii w sytuacji, gdy porównywane są ze sobą dane pobrane w odstępie 

wielu lat (np. czy dane biometryczne w paszporcie ważnym obecnie 10 lat będą przydatne przez cały 

czas istnienia tego dokumentu).  

 

Możliwa tematyka prac dyplomowych: 

a) ocena wpływu czasu na jakość danych biometrycznych, 

b) ocena wpływu jakości danych biometrycznych na skuteczność wybranych metod kodowania. 

 

Praca może dotyczyć jednej lub kilku modalności biometrycznych (tęczówka, podpis odręczny, 

geometria dłoni, wygląd twarzy lub odcisk palca). Dyplomanci korzystać będą z istniejącej w Zespole 

bazy danych biometrycznych pobranych w odstępie 7 lat oraz innych dostępnych na świecie baz danych. 

 

 

3. Badanie skuteczności biometrii tęczówki  

dla różnych wariantów oświetleniowych oka 

 
Krótka charakterystyka: Obrazowanie tęczówki jest pierwszym 

działaniem w procesie jej rozpoznawania. W systemach 

komercyjnych tęczówka obrazowana jest najczęściej w świetle 

podczerwonym o jednej lub dwóch wybranych długościach fali oraz 

dla ustalonego położenia oświetlaczy, co uniemożliwia ich 

zastosowanie w badaniach dotyczących analizy cech tęczówki uwidocznionych w świetle o 

zróżnicowanej długości fali czy położeniu względem oka (np. metody testowania żywotności oka, 

badanie interoperacyjności metod rozpoznawania, kodowanie cech 3D, itp.).  

 

Możliwa tematyka prac dyplomowych: 

a) zaprojektowanie a następnie wykonanie i przetestowanie urządzenia do pozyskiwania zdjęć 

tęczówki przy zastosowaniu oświetlenia podczerwonego z możliwością jego przestrzennej 

konfiguracji, 

b) implementacja nowych metod testowania żywotności oka (techniki 3D, analiza absorpcyjna 

tkanek oka), 

c) implementacja nowych metod kodowania tęczówki w oparciu o cechy 3D, 

d) badanie interoperacyjności metod rozpoznawania w zależności od sposobu oświetlenia oka. 
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Do zadań Dyplomantów należało będzie przygotowanie oprogramowania rozwiązującego dany problem 

(np. sterującego urządzeniem, realizującego kodowania tęczówki), oraz zebranie zdjęć niezbędnych do 

realizacji swojego tematu. Dyplomanci będą mieli do dyspozycji zasoby Laboratorium Biometrii i Uczenia 

Maszynowego oraz wsparcie w przypadku konieczności wykonania wybranych elementów przez 

podmioty zewnętrzne (np. płytki drukowane do tworzonego przez siebie urządzenia).  

 

 

4. Segmentacja obrazów tęczówki 
 

Krótka charakterystyka: Segmentacja obrazu tęczówki polega na 

określeniu, które obszary obrazu zawierają dane możliwe do 

wykorzystania w kodowaniu cech biometrycznych. Etap 

segmentacji tęczówki jest jednym z pierwszych zadań systemu 

biometrycznego, a jego błędne działanie niweczy wszelkie zalety 

kolejnych etapów, np. doskonałego kodowania cech. 

 

Możliwa tematyka prac dyplomowych:  

a) implementacja algorytmu segmentacji tęczówki metodą 

aktywnych konturów, bez ograniczenia na kolistość i centryczność tęczówki i źrenicy, 

b) implementacja algorytmu segmentacji tęczówki przy wykorzystaniu szeregów Fouriera (metoda 

zalecana przez normę ISO/IEC 29794-6). 

 

Efektem pracy będzie m.in. biblioteka w języku Matlab lub C++ realizująca segmentację tęczówki 

opracowaną metodą. Do zadań Dyplomanta należało będzie porównanie jakości i wydajności weryfikacji 

tożsamości przy wykorzystaniu zaimplementowanego algorytmu oraz wybranej, dostępnej w Zespole, 

implementacji kodowania tęczówki. 

 

5. Ocena jakości obrazów tęczówki 
 

Krótka charakterystyka: Ocena jakości danych biometrycznych pozwala na 

odrzucenie próbek na wczesnym etapie działania systemu biometrycznego bez 

potrzeby angażowania konkretnej metody kodowania. Ma to znaczenie w 

przypadku systemów mogących korzystać z wielu - nieznanych na etapie 

rejestracji - metod kodowania obrazu (np. system e-paszportu). 

 

Możliwa tematyka prac dyplomowych dotyczy implementacji wybranych 

wskaźników oceny jakości zdjęcia tęczówki (np. metody obliczającej ostrość 

zdjęcia tęczówki). 

 

Efektem pracy będzie m.in. biblioteka w języku Matlab lub C++ realizująca 

ocenę jakości obrazu tęczówki zadanym algorytmem. Do zadań Dyplomanta 

należało będzie m.in. określenie na ile zaimplementowany algorytm oceny 

jakości przewiduje dokładność rozpoznawania tęczówki (z wykorzystaniem 

dostępnych w laboratorium metod kodowania tęczówki oraz baz danych). 
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