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1. Rozszerzenie możliwości drona o dodatkowe funkcjonalności 
2. System zdalnego zarządzania maszynami vendingowymi 
3. Systemu bazujący na technologii Beaconów w koncepcie Internet of Things 
4. Bezprzewodowy licznik rowerowy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych z systemem Andriod 
5. Bezprzewodowy licznik rowerowy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych z systemem iOS 
6. Wirtualny Kokpit dla samochodów ze złączem diagnostycznym OBD-II 
7. Przewodnik po kampusie Politechniki Gdańskiej na urządzenia mobilne z wykorzystaniem 

rzeczywistości rozszerzonej 
8. Implementacja algorytmów badania i klasyfikacji dna morskiego przetwarzających dane z sonaru 

wielowiązkowego 
9. Detekcja rodzaju terenu i obiektów na podstawie danych ze skanowania laserowego 
10. Trójwymiarowa rekonstrukcja kształtu obiektów na podstawie danych w postaci chmury punktów 
11. Opracowanie algorytmów do analizy treści przekazywanych w mediach społecznościowych w celu 

badania nastrojów społecznych 
12. Marszrutyzacja pojazdów dostarczających towary do określonych lokalizacji 
13. Portal udostępniający informacje przestrzenne na temat określonego rodzaju punktów usługowych 

w przestrzeni miejskiej 
14. Wykorzystanie skanera laserowego wraz z urządzeniem mobilnym 
15. Rozpoznawanie znaków drogowych w urządzeniach mobilnych 
16. Rozszerzenie nawigacji samochodowej o  komunikacje z magistrala CAN w samochodach w celu 

realizacji zdalnej diagnostyki 
17. Interaktywny portal wspomagający organizację treningu oraz zespołowych zawodów sportowych 
18. Porównanie grafowych baz danych w kontekście dowolnie wybranej aplikacji 
19. Dedykowany sklep internetowy na urządzenie wbudowane 
20. Badanie skalowalności dedykowanych klastrów obliczeniowych z uruchomionym systemem map 

cyfrowych 
21. Portal internetowy wspomagający wykonywanie transformacji kartograficznych 
22. Wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych komputerów do poprawy dokładności określania 

pozycji w systemach GNSS dla obszarów miejskich 
23. Możliwości bezpośredniego wykorzystania informacji satelitarnej przez użytkownika 

indywidualnego 
24. Portal edukacyjny: Historia mapy od czasów prehistorycznych do nowożytnych 
25. Synteza i rozpoznawanie mowy  z wykorzystaniem technologii Deep Learning 
26. Narzędzie do próbkowania chmury punktów 
27. Narzędzie do tworzenia chmury punktów na podstawie par obrazów 
28. Wykrywanie i śledzenie statków z użyciem optycznych zdjęć satelitarnych 
29. System do monitorowania i zarządzania budynkiem (smart home) 
30. Wykorzystanie projektu  Jupiter do stworzenia systemu interaktywnego przetwarzania obrazów 

satelitarnych 
 


