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Spis proponowanych tematów projektów badawczych  

w roku 2021 

 

1@KSTI'2021 Budowa środowiska do badania zastosowania sieci SDN w sterowaniu kamer 

monitoringu; opiekun: mgr inż. Jacek Litka 

2@KSTI'2021 Budowa środowiska do badania wpływu systemu przełączania torów pomiarowych na 

ich parametry; opiekun: mgr inż. Jacek Litka 

3@KSTI'2021 Budowa środowiska do badania wpływu programowalnego systemu konfigurowania 

kodów liniowych na parametry czasowe sygnału; opiekun: mgr inż. Jacek Litka 

4@KSTI'2021 Badanie i implementacja addytywnego homomorficznego kryptosystemu Pailliera w 

zastosowaniu dla odwracalnego osadzania danych; opiekun: dr inż. Mariusz Dzwonkowski 

5@KSTI'2021 Zaprojektowanie i wygenerowanie zbioru danych treningowych dla uczenia splotowych 

sieci neuronowych do detekcji i klasyfikacji anomalii ruchu statków; opiekun: dr inż. Bartosz 

Czaplewski 

6@KSTI'2021 Dekodowanie kodu polaryzującego dla nieznanej liczby bitów zamrożonych; opiekun: 

dr hab. inż. Marek Blok prof. PG 

7@KSTI'2021 Badanie polaryzacji kanałów dla dekodowania skróconych kodów nadmiarowych z 

użyciem dekodera z sukcesywną eliminacją; opiekun: dr hab. inż. Marek Blok prof. PG 

8@KSTI'2021 Dekodowanie korekcyjne kodów nadmiarowych z użyciem sieci neuronowych; 

opiekun: dr hab. inż. Marek Blok prof. PG 

9@KSTI'2021 Ulepszony algorytm dekodowania LDPC z przełączaniem pojedynczego bitu; opiekun: 

dr hab. inż. Marek Blok prof. PG 

10@KSTI'2021 Projekt i badanie sieci neuronowej modyfikującej widmo szumu z zachowaniem jego 

rozkładu gęstości prawdopodobieństwa; opiekun: dr hab. inż. Marek Blok prof. PG 

11@KSTI'2021 Jednoczesna synchronizacja symbolowa i redukcja interferencji symbolowych w 

sygnale OFDM z użyciem sieci neuronowej; opiekun: dr hab. inż. Marek Blok prof. PG 

12@KSTI'2021 Stanowisko badawcze z programową realizacją komutatora pakietów działającego na 

bazie współdzielonej pamięci pod kontrolą systemu operacyjnego Linux; opiekun: dr hab. inż. 

Sylwester Kaczmarek prof. PG 

13@KSTI'2021 Zautomatyzowane testowanie zgodności scenariuszy połączeń dla protokołu SIP; 

opiekun: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek prof. PG 

14@KSTI’2021 Badanie wydajności implementacji architektury IMS w technologii NFV, opiekun dr 

inż. Marcin Narloch 
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Temat: Budowa środowiska do badania zastosowania sieci SDN w sterowaniu kamer monitoringu 

Opiekun pracy: mgr inż. Jacek Litka 

Hipoteza: Zastosowanie sieci SDN w systemach kamer monitoringu umożliwia większą kontrolę i 

wpływa na wydajność systemu. 

Cel pracy: W ramach projektu należy zrealizować sieć zgodną z architekturą SDN dla usługi 

sterowania kamerami standardu ONVIF oraz archiwizacji i odtwarzania ich strumieni RTSP. W 

opracowanej w ten sposób sieci należy przeprowadzić badania weryfikujące hipotezę. 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznanie się z architekturą SDN. 

2. Opracowanie koncepcji sieci SDN dla obsługi kamer i wizualizacji ich strumieni wideo. 

3. Opracowanie koncepcji aplikacji użytkownika sieci SDN do obsługi kamer. 

4. Opracowanie koncepcji aplikacji dla kontrolera SDN umożliwiającej sterowanie ruchem w sieci 

SDN. 

5. Opracowanie koncepcji serwera archiwizującego strumienie RTSP. 

6. Realizacja i testowanie opracowanych koncepcji z punktów 2-5. 

7. Przeprowadzenie badań w opracowanym środowisku. 

8. Opracowanie raportu z badań lub publikacji naukowej. 

Literatura  

1. Nadeau T., SDN. Software Defined Networks, O’Reilly 2013 

2. Dokumentacja protokołów typu southbound i northbound architektury SDN 

3. Dokumentacja emulatora sieci SDN Mininet oraz wybranego kontrolera SDN 

4. Dokumentacja standardów ONVIF (Core oraz Profil S) 

5. Dokumentacja bibliotek archiwizacji strumieni RTSP 

6. Zasoby Internetu 

Liczba wykonawców: 3 (zalecanych: 1 z informatyki i 2 z telekomunikacji) 

 

 

Temat: Budowa środowiska do badania wpływu systemu przełączania torów pomiarowych na ich 

parametry 

Opiekun: mgr inż. Jacek Litka 

Konsultant: Przydzielona osoba z firmy Intel 

Hipoteza: Automatyczny system przełączania torów pomiarowych ma nieistotny wpływ na parametry 

transmisyjne torów pomiarowych. 
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Cel pracy: W ramach projektu należy przygotować system, który umożliwia przełączanie wejść i wyjść 

torów transmisyjnych w celu zmieniania konfiguracji pomiarowych. Wybór konfiguracji odbywa się z 

poziomu komputera PC, który jest podłączony do systemu. Na opracowanym w ten sposób systemie 

należy przeprowadzić badania weryfikujące hipotezę. 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznanie się z torami transmisyjnymi stosowanymi na zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu 

Podstawy telekomunikacji. 

2. Opracowanie koncepcji układu przełączającego wejścia i wyjścia pomiędzy torami 

transmisyjnymi z punktu 1-go. 

3. Opracowanie koncepcji systemu przełączania torów transmisyjnych, który oprócz układu 

przełączania obejmuje komputer PC, tester sieciowy, generator funkcyjny oraz oscyloskop 

cyfrowy. 

4. Opracowanie koncepcji metody aktualizowania systemu o nowe tory transmisyjne. 

5. Opracowanie koncepcji aplikacji wyposażonej w GUI, której zadaniem jest sterowanie układem 

wyboru toru transmisyjnego z poziomu komputera PC podłączonego do układu przełączania. 

6 Realizacja i testowanie opracowanych koncepcji z punktów 2-5. 

7. Przeprowadzenie badań w opracowanym środowisku. 

8. Opracowanie raportu z badań lub publikacji naukowej. 

Literatura: 

1. Instrukcje laboratoryjne z przedmiotu Podstawy telekomunikacji (opracowanie: Katedra Sieci 

Teleinformacyjnych ETI PG) 

2. Kula S., Systemy teletransmisyjne, WKŁ 2006 

3. Zasoby Internetu 

Liczba wykonawców: 3 (zalecanych: 1 z elektroniki, 1 z informatyki i 1 z telekomunikacji) 

 

 

Temat: Budowa środowiska do badania wpływu programowalnego systemu konfigurowania kodów 

liniowych na parametry czasowe sygnału 

Opiekun: mgr inż. Jacek Litka 

Konsultant: Przydzielona osoba z firmy Intel 

Hipoteza: Programowalny system konfigurowania kodów liniowych ma nieistotny wpływ na 

parametry czasowe sygnału. 

Cel pracy: W ramach projektu należy przygotować system obejmujący układ programowalny, który 

koduje sygnał przyjmowany na wejściu zgodnie z regułami wybranego kodu liniowego, a następnie 

przekazuje go na swoje wyjście w celu jego przeanalizowania na sprzęcie pomiarowym. Wybór kodu 
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liniowego odbywa się z poziomu komputera PC, który jest podłączony do układu. Na opracowanym w 

ten sposób systemie należy przeprowadzić badania weryfikujące hipotezę. 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznanie się z metodami kodowania liniowego (min. AMI, CMI, HDB2 i HDB3). 

2. Opracowanie koncepcji układu programowalnego, który umożliwia kodowanie sygnału 

wejściowego zgodnie z zasadami wybranego kodu liniowego. 

3. Opracowanie koncepcji systemu przełączania kodów liniowych, który oprócz układu 

programowalnego obejmuje komputer PC, generator funkcyjny oraz oscyloskop cyfrowy. 

4. Opracowanie koncepcji metody aktualizowania układu o dodatkowe kody liniowe. 

5. Opracowanie koncepcji aplikacji wyposażonej w GUI, której zadaniem jest sterowanie układem 

wyboru kodu liniowego z poziomu komputera PC podłączonego do układu przełączania. 

6. Realizacja i testowanie opracowanych koncepcji z punktów 2-5. 

7. Opracowanie dokumentacji technicznej projektu. 

8. Opracowanie raportu z badań lub publikacji naukowej. 

Literatura: 

1. Specyfikacje wybranych kodów liniowych 

2. Kula S., Systemy teletransmisyjne, WKŁ 2006 

3. Zwoliński M., Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL, WKŁ 2007 

4. Zasoby Internetu 

Liczba wykonawców: 3 (zalecanych 1 z elektroniki, 1 z informatyki i 1 z telekomunikacji) 

 

 

Temat: Badanie i implementacja addytywnego homomorficznego kryptosystemu Pailliera w 

zastosowaniu dla odwracalnego osadzania danych 

Temat w języku angielskim: Study and implementation of an additive homomorphic Paillier 

cryptosystem for an application of reversible data hiding 

Opiekun pracy: dr inż. Mariusz Dzwonkowski 

Konsultanci: dr inż. Bartosz Czaplewski 

 

Hipoteza badawcza: Właściwość addytywnego homomorfizmu kryptosystemu Pailliera pozwala na 

konstrukcję algorytmu odwracalnego osadzania danych w zaszyfrowanych obrazach RDHEI. 

Cel pracy: Implementacja kryptosystemu Pailliera - asymetrycznego algorytmu kryptografii klucza 

publicznego z addytywnym homomorfizmem. Wykorzystanie właściwości addytywnego 

homomorfizmu do konstrukcji algorytmu odwracalnego osadzania danych w zaszyfrowanych 
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obrazach RDHEI. Badanie i analiza wykonanego algorytmu pod kątem wyznaczenia maksymalnej 

pojemności osadzania dodatkowych danych w obrazach oraz jakości PSNR oznakowanych obrazów. 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznanie się z literaturą nt. szyfrowania homomorficznego, algorytmu Pailliera oraz metod 

odwracalnego osadzania danych w szyfrogramie (RDHEI). 

2. Analiza możliwości implementacyjnych kryptosystemu Pailliera z addytywnym 

homomorfizmem. 

3. Analiza metod odwracalnego ukrywania danych w szyfrogramie (RRBE, RRAE, joint, separable). 

4. Analiza i implementacja algorytmu szyfrującego Pailliera, łączącego właściwości addytywnego 

homomorfizmu z odwracalnym ukrywaniem danych w szyfrogramie. 

6. Zbadanie parametrów RDHEI dla zaproponowanego algorytmu (na przykładzie obrazów: 

pojemność osadzania wyrażona metryką bpp (ang. bits per pixel) oraz jakość odszyfrowanych 

obrazów z osadzonymi danymi). 

7. Porównanie otrzymanych wyników z aktualnymi metodami RDHEI. 

 

Literatura: 

1. Taek-Young Youn, Nam-Su Jho, Ku-Young Chang, “Practical Additive Homomorphic Encryption 

for Statistical Analysis over Encrypted Data”, 2016 International Conference on Platform 

Technology and Service (PlatCon), DOI: 10.1109/PlatCon.2016.7456817. 

2. Paillier, Pascal (1999). "Public-Key Cryptosystems Based on Composite Degree Residuosity 

Classes". EUROCRYPT. Springer. pp. 223–238. DOI:10.1007/3-540-48910-X_16. 

3. YUN-QING SHI, XIAOLONG LI, XINPENG ZHANG, HAO-TIAN WU, BIN MA, „Reversible Data 

Hiding: Advances in the Past Two Decades”, ACCESS,  DOI:10.1109/ACCESS.2016.2573308.  

4. K. Ma, W. Zhang, X. Zhao, N. Yu, and F. Li, “Reversible data hiding in encrypted images by 

reserving room before encryption”,  IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 

8, no. 3, pp. 553–562, 2013. 

5. Hao-Tian Wua, Yiu-ming Cheung, Jiwu Huang, “Reversible data hiding in Paillier cryptosystem”, 

J. Vis. Commun. Image R. 40 (2016) 765–771. 

6. Hao-Tian Wua, Yiu-ming Cheung, Zhiyuan Yang, Shaohua Tang, “A high-capacity reversible data 

hiding method for homomorphic encrypted images”, J. Vis. Commun. Image R. 62 (2019) 87–96. 

 

Liczba wykonawców: 1-3 
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Temat: Zaprojektowanie i wygenerowanie zbioru danych treningowych dla uczenia splotowych 

sieci neuronowych do detekcji i klasyfikacji anomalii ruchu statków 

Temat w języku angielskim: Designing and generating a dataset of training data for learning of 
convolutional neural networks for the detection and classification of vessel movement anomalies 

Opiekun pracy: dr inż. Bartosz Czaplewski 

Konsultanci: 

Hipoteza badawcza: Możliwe jest wytworzenie i ewaluacja zbioru danych treningowych dla 
uczenia splotowych sieci neuronowych do detekcji i klasyfikacji anomalii ruchu statków.  

Cel pracy: Celem pracy jest wytworzenie zbioru danych treningowych dla uczenia splotowych 
sieci neuronowych do detekcji i klasyfikacji anomalii ruchu statków. Zbiór danych musi zawierać 
anomalie ruchu zgodne z zadaną listą anomalii. Dane powinny być przedstawione w formie 
kompatybilnej z warstwą wejściową splotowej sieci neuronowej. Wymagane jest wybranie 
najlepszego wariantu wizualizacji danych o ruchu statku na potrzeby detekcji anomalii. 

Zadania do wykonania: 

1. Zebranie informacji na temat splotowych sieci neuronowych lub innych technik Deep 
Learningu. 

2. Zebranie informacji na temat detekcji anomalii ruchu statków. 

3. Implementacja programowa generatora zbioru danych opisujących ruch statków w 
kontekście zadanej listy definicji anomalii ruchu. 

4. Przeprowadzenie badań poprawności wygenerowanego zbioru danych. 

5. Opracowanie wyników. 

Literatura: 

1. Dokumentacja techniczna wybranego języka oprogramowania. 
2. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: Deep Learning. 
3. Li Deng, Dong Yu: Deep Learning. Methods and Applications. 
4. Rhodes, B., Bomberger, N., Seibert, M., Waxman, A., 2005. Maritime situation monitoring 
and awareness using learning mechanisms. Military Communications Conference, 646–652. 
5. Rhodes, B.J., Bomberger, N.A., Freyman, T.M., Kreamer, W., Kirschner, L., L’Italien, A.C., 
Mungovan, W., Stauffer, C., Stolzar, L., Waxman, A.M., Seibert, M., 2007. SeeCoast: 
Persistent surveillance and automated scene understanding for ports and coastal areas. 
Proceedings of SPIE, 6578, 65781M.1–65781M.12. 
6. Rhodes, B. J., Bomberger, N. A., Zandipour, M., 2007. Probabilistic Associative Learning of 
Vessel Motion Patterns at Multiple Scales for Maritime Situation Awareness. The 10th 
International Conference on Information Fusion, Quebec, Canada. 
7. Kraiman, J.B., Arouh, S.L., Webb, M.L., 2002. Automated anomaly detection processor. 
Proceedings of SPIE, 4716, Enabling Technologies for Simulation Science VI, 128–137. 
8. Laxhammar, R., 2008. Anomaly detection for sea surveillance. Proceedings of the 11th 
International Conference on Information Fusion, Cologne, Germany, 55–62. 
9. Laxhammar, R., Falkman, G., Sviestins, E., 2009. Anomaly detection in sea traffic – a 
comparison of the Gaussian Mixture Model and the Kernel Density Estimator. Proceedings of 
the 12th IEEE International Conference on Information Fusion, Seattle, USA, 756–763. 
10. Pallotta, G., Vespe, M., Bryan, K., 2013. Vessel Pattern Knowledge Discovery from AIS 
Data: A Framework for Anomaly Detection and Route Prediction. Entropy, 15(6), 218–2245. 
11. Mascaroa, S., Nicholson, A., Korb, K., 2014. Anomaly detection in vessel tracks using 
Bayesian networks, International Journal of Approximate Reasoning, 55(1), part 1, 84–98. 
12. Johansson, F., Falkman, G., 2007. Detection of vessel anomalies – a Bayesian network 
approach, 2007 3rd International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and 
Information, Melbourne, Australia. 
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Liczba wykonawców: 1-3 

Uwagi: Projekt wymaga od uczestników znajomości podstaw uczenia maszynowego, a w 
szczególności sieci neuronowych. Ułatwieniem będzie znajomość zasad i metod głębokiego 
uczenia (deep learning). 

 

 

Temat: Dekodowanie kodu polaryzującego dla nieznanej liczby bitów zamrożonych 

Temat w języku angielskim: Decoding of the polar code for an unknown number of frozen bits 

 

Opiekun pracy: dr inż. Marek Blok prof. PG 

Konsultanci: 

 

Hipoteza badawcza: Możliwe jest efektywne dekodowanie kodów polaryzujących przy braku 
wiedzy o liczbie zamrożonych bitów  

 

Cel pracy: Weryfikacja możliwości skutecznego dekodowania kodów polaryzujących przy braku 

uprzedniej wiedzy o liczbie zamrożonych bitów.  

 

Zadania do wykonania: 

1. Badania literaturowe w zakresie kodów polaryzujących i ich dekoderów 

2. Implementacja i testy wybranych rozwiązań kodera oraz dekodera kodu polaryzującego 

3. Weryfikacja efektów dekodowania dla założenia nieprawidłowej liczby bitów zamrożonych dla 
różnych poziomów zakłóceń w kanale 

4. Opracowanie kodera i dekodera kodu polaryzującego iteracyjnie weryfikującego hipotezy o 
liczbie zamrożonych bitów 

5. Badanie skuteczności dekodowania opracowanego rozwiązania. Ocena precyzji oszacowania 
liczby zamrożonych bitów oraz zysku kodowania dla różnych poziomów zakłóceń w kanale. 

6. Opracowanie raportu badawczego w formie publikacji na postawie raportów częściowych z 
wcześniejszych etapów badań. 

 

Literatura: 

1.  Jaskulski W.: Projekt i implementacja dwuwymiarowego kodu paskowego wykorzystującego 
kod polaryzujący, projekt dyplomowy inżynierski, WETI PG, 2021. 

2. Arıkan E., Channel polarization: A method for constructing capacity-achieving codes for 
symmetric binary-input memoryless channels, IEEE Transactions on Information Theory, 
Volume: 55, Issue: 7, July 2009, s. 3051 – 3073. 

3. Condo C., Bioglio V. and Land I., "Generalized Fast Decoding of Polar Codes," 2018 IEEE 
Global Communications Conference (GLOBECOM), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2018, 
pp. 1-6, doi: 10.1109/GLOCOM.2018.8648105. 
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Liczba wykonawców: 1-3 

 

 

Temat: Badanie polaryzacji kanałów dla dekodowania skróconych kodów nadmiarowych z 
użyciem dekodera z sukcesywną eliminacją 

Temat w języku angielskim: Investigation of channel polarization for decoding shortened 
forward error correction codes using a successive cancellation decoder 

 

Opiekun pracy: dr inż. Marek Blok prof. PG 

Konsultanci: 

 

Hipoteza badawcza: Stosowanie skróconych kodów nadmiarowych pozwala na uzyskanie 
efektu polaryzacji kanałów  

 

Cel pracy: Analiza efektów polaryzacji dla skróconych kodów nadmiarowych oraz pomiar 

pojemności informacyjnej pozycji informacyjnych skróconych kodów nadmiarowych dla 
dekodowania z sukcesywną eliminacją. 

 

Zadania do wykonania: 

1. Badania literaturowe w zakresie kodów polaryzujących i ich dekoderów z sukcesywną 
eliminacją 

2. Implementacja i testy wybranych kodera oraz dekodera kodu polaryzującego dla różnych 
modeli kanału binarnego 

3. Adaptacja mechanizmów analizy i konstrukcji miękkiego dekodowania na bazie wiarygodności 
decyzji kodu polaryzującego do analizy i konstrukcji dekoderów dla skróconych liniowych 
kodów nadmiarowych. 

4.  Porównanie efektów klasycznego dekodowania danego kodu z dekodowaniem z sukcesywną 
eliminacją 

5. Opracowanie narzędzia do symulacyjnego pomiaru pojemności informacyjnej 
spolaryzowanych kanałów logicznych dla skróconych kodów nadmiarowych i weryfikacja 
wartości oszacowanych analitycznie 

6. Analiza wyników pomiarów pojemności informacyjnej spolaryzowanych kanałów logicznych 
dla skróconych kodów nadmiarowych 

7. Opracowanie raportu badawczego w formie publikacji na postawie raportów częściowych z 
wcześniejszych etapów badań. 

 

Literatura: 

1. Arıkan E., Channel polarization: A method for constructing capacity-achieving codes for 
symmetric binary-input memoryless channels, IEEE Transactions on Information Theory, 
Volume: 55, Issue: 7, July 2009, s. 3051 – 3073. 
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2.  Jaskulski W.: Projekt i implementacja dwuwymiarowego kodu paskowego wykorzystującego 
kod polaryzujący, projekt dyplomowy inżynierski, WETI PG, 2021. 

3. Schürch, C. (2016). On successive cancellation decoding of polar codes and related codes 
(Doctoral dissertation, ETH Zurich). 

4. Afisiadis, O., Balatsoukas-Stimming, A., & Burg, A. (2014, November). A low-complexity 
improved successive cancellation decoder for polar codes. In 2014 48th Asilomar Conference 
on Signals, Systems and Computers (pp. 2116-2120). IEEE. 

 
Liczba wykonawców: 1-3 

 

 

Temat: Dekodowanie korekcyjne kodów nadmiarowych z użyciem sieci neuronowych 

Temat w języku angielskim: Decoding of forward error correction codes with the use of neural 
networks 

 

Opiekun pracy: dr inż. Marek Blok prof. PG 

Konsultanci: 

 

Hipoteza badawcza: Możliwe jest wytrenowanie sieci neuronowej na potrzeby dekodowania 
korekcyjnego kodów nadmiarowych  

 

Cel pracy: Implementacja, trenowanie i walidacja sieci neuronowych na potrzeby dekodowania 
korekcyjnego kodów nadmiarowych w celu weryfikacji założonej hipotezy badawczej. 

 

Zadania do wykonania: 

1. Badania literaturowe w zakresie zastosowań sieci neuronowych w dekodowaniu korekcyjnym 

2. Wytypowanie i przygotowanie struktur sieci DNN oraz danych treningowych dla wybranych 
klasycznych kodów nadmiarowych oraz kodów LDPC 

3. Trening oraz walidacja wybranych sieci DNN dla różnych kodów nadmiarowych. 

4. Porównanie skuteczności dekodowania wytrenowanych sieci DNN z klasycznymi algorytmami 
dekodowania dla różnych długości kodów. 

5. Pomiar pojemności pozycji informacyjnych kodów dla dekodowania z użyciem wytrenowanych 
sieci DNN 

6. Analiza otrzymanych wyników 

7. Opracowanie raportu badawczego w formie publikacji na postawie raportów częściowych z 
wcześniejszych etapów badań. 
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Literatura: 

1. Wang, J., Li, R., Wang, J., Ge, Y. Q., Zhang, Q. F., & Shi, W. X. (2020). Artificial intelligence 
and wireless communications. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 
21(10), 1413-1425. 

2.  Shlezinger, N., Farsad, N., Eldar, Y. C., & Goldsmith, A. J. (2020). ViterbiNet: A deep learning 
based Viterbi algorithm for symbol detection. IEEE Transactions on Wireless Communications, 
19(5), 3319-3331. 

3. Huang, C. M., Yang, C. C., Wijanto, E., & Cheng, H. C. (2020). Analysis of deep multilayer 
perceptron neural network in MWC coded optical CDMA system with LDPC code. Optical 
Fiber Technology, 60, 102385. 

4. Xu, W., Wu, Z., Ueng, Y. L., You, X., & Zhang, C. (2017, October). Improved polar decoder 
based on deep learning. In 2017 IEEE International workshop on signal processing systems 
(SiPS) (pp. 1-6). IEEE. 

 
Liczba wykonawców: 1-3 

 

 

Temat: Ulepszony algorytm dekodowania LDPC z przełączaniem pojedynczego bitu  

Temat w języku angielskim: Improved single bit flipping LDPC decoding algorithm 

 

Opiekun pracy: dr inż. Marek Blok prof. PG 

Konsultanci: 

 

Hipoteza badawcza: Możliwe jest ulepszenie algorytmu dekodowania nadmiarowych kodów 
korekcyjnych polegającego na iteracyjnym przełączaniu pojedynczych bitów   

 

Cel pracy: Analiza algorytmu dekodowania nadmiarowych kodów korekcyjnych polegającego na 

iteracyjnym przełączaniu pojedynczych bitów (Single-Bit Flipping decoding). Opracowanie 
usprawnionej wersji tego algorytmu. Testy efektywności dekodowania opracowanego rozwiązania 
na bazie dekodowania kodów LDPC. 

 

Zadania do wykonania: 

1. Badania literaturowe w zakresie kodów LDPC, zastosowania grafu Tannera w opisie i 
implementacji dekodowania kodów nadmiarowych oraz algorytmów Bit Flipping  

2. Implementacja, testy i analiza dekoderów Bit Flipping. Identyfikacja ograniczeń tych 
algorytmów dekodowania 

3. Opracowanie propozycji ulepszeń algorytmu Single-Bit Flipping, m.in. przez uwzględnienie 
wielkości grup kontrolnych. 

4. Pomiary skuteczności dekodowania ulepszonych algorytmów dla różnych długości kodów. 

5. Analiza otrzymanych wyników 
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6. Opracowanie raportu badawczego w formie publikacji na postawie raportów częściowych z 
wcześniejszych etapów badań. 

 

Literatura: 

1. Myszk D.: Kodowanie i dekodowanie kodów LDPC, projekt dyplomowy inżynierski, WETI PG, 
2018. 

1. Addi S., Berkami A., Azouaoui A, Belkasmi M.: New Hard Decision Decoder of LDPC Codes 
Using Single Bit Flipping Algorithm, IEEE In Wireless Networks and Mobile Communications 
(WINCOM), International Conference on pp. 1-5, November 2017. 

2.  Er S.: Hard Decision and Soft Decision decoding algorithms for LDPC and QC-LDPC codes, 
IJCSMC, Vol.4, Issu.9, September 2015. 

3. Tanner R. M.: A Recursive Approach to Low Complexity Codes, IEEE Transactions on 
Information Theory, IT-27, pp. 533-547, September 1981 

4. Xu J., Chen L., Djurdjevic I., Lin S., Abdel-Ghaffar K.: Construction of Regular and Irregular 
LDPC Codes: Geometry Decomposition and Masking, IEEE Transactions on Information 
Theory, 53(1), 121-134, December 2006 

 
Liczba wykonawców: 1-3 

 

 

Temat: Projekt i badanie sieci neuronowej modyfikującej widmo szumu z zachowaniem jego 

rozkładu gęstości prawdopodobieństwa 

Temat w języku angielskim: Design and investigation of a neural network modifying the noise 
spectrum while maintaining its probability density distribution 

 

Opiekun pracy: dr inż. Marek Blok prof. PG 

Konsultanci: 

 

Hipoteza badawcza: Możliwe zaprojektowanie sieci neuronowej, którą można wytrenować do 

nadawania zadanego kształtu widma szumu bez modyfikowania jego rozkładu gęstości 
prawdopodobieństwa.  

 

Cel pracy: Wykazanie, że możliwy jest trening i walidacja sieci neuronowej, która na podstawie 
zadanego kształtu widma gęstości mocy będzie modyfikować widmo szum przy zachowaniu jego 
rozkładu gęstości prawdopodobieństwa.  

 

Zadania do wykonania: 

1. Analiza problemu generacji szumu o zadanym rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa i 
widmowej gęstości prawdopodobieństwa  
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2. Projekt, trening i walidacja sieci neuronowej, która na podstawie zadanego kształtu widma 
gęstości mocy będzie modyfikować widmo szumu o ustalonym rozkładzie gęstości 
prawdopodobieństwa przy zachowaniu tego rozkładu. 

3. Weryfikacja, czy możliwe jest wytrenowanie sieci neuronowej, która dla ustalonego rozkładu 
gęstości prawdopodobieństwa będzie modyfikowała widmo szumu o tym rozkładzie 
podawanego na wejście wytrenowanej sieci zgodnie z podanym rozkładem widma gęstości 
mocy. 

4. Weryfikacja, czy możliwe jest wytrenowanie sieci neuronowej, która dla dowolnego rozkładu 
gęstości prawdopodobieństwa szumu podawanego na wejście wytrenowanej sieci, będzie 
kształtować jego widmo zgodnie z podanym kształtem tego widma przy zachowaniu jego 
rozkładu gęstości prawdopodobieństwa.  

5. Analiza otrzymanych wyników 

6. Opracowanie raportu badawczego w formie publikacji na postawie raportów częściowych z 
wcześniejszych etapów badań. 

 

Literatura: 

1. Dukat F.: Programowy generator szumu o zadanym rozkładzie prawdopodobieństwa oraz 
widmie gęstości mocy, projekt dyplomowy inżynierski, WETI PG, 2020. 

2. Machine Learnig for Audio Signals in Python, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QnpHKwdPYjfCH2zkMGEHu2kv1HTICYA. 

3. Machine Learning for Intelligent Systems; lecture materials; 
https://www.cs.cornell.edu/courses/cs4780/2018fa/ 

4.  Dekking, F. M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H. P., & Meester, L. E. (2005). A Modern 
Introduction to Probability and Statistics: Understanding why and how. Springer Science & 
Business Media. 

Liczba wykonawców: 1-3 

 

 

Temat: Jednoczesna synchronizacja symbolowa i redukcja interferencji symbolowych w sygnale 

OFDM z użyciem sieci neuronowej 

Temat w języku angielskim: Joint symbol synchronization and mitigation of inter-symbol 

interference in the OFDM signal using a neural network 

 

Opiekun pracy: dr inż. Marek Blok prof. PG 

Konsultanci: 

 

Hipoteza badawcza: Możliwe zaprojektowanie sieci neuronowej, którą można wytrenować do 

wydobywania sygnału synchronizacji symbolowej z sygnału OFDM oraz jednoczesnego 
redukowania wpływu interferencji międzysymbolowej z tego sygnału.  
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Cel pracy: Wykazanie, że możliwy jest trening i walidacja sieci neuronowej, która na podstawie 

sygnału OFDM o znanych parametrach będzie w stanie wydobyć z sygnału OFDM 
zniekształconego przez kanał wielodrogowy sygnał synchronizacji symbolowej oraz jednocześnie 
redukować interferencje międzysymbolowe.  

 

Zadania do wykonania: 

1. Analiza problemu synchronizacji symbolowej i eliminacji interferencji międzysymbolowych w 
sygnale OFDM. 

2. Analiza rozwiązań sieci neuronowych umożliwiających przetwarzanie sygnału OFDM 

3. Projekt, trening i walidacja sieci neuronowej, która z sygnału OFDM o ustalonych parametrach 
wydobywa sygnał synchronizacji symbolowej. 

4. Projekt, trening i walidacja sieci neuronowej, która z sygnału OFDM o ustalonych parametrach 
wydobywa sygnał synchronizacji symbolowej oraz eliminuje interferencje symbolowe. 

5. Analiza otrzymanych wyników 

6. Opracowanie raportu badawczego w formie publikacji na postawie raportów częściowych z 
wcześniejszych etapów badań. 

 

Literatura: 

1. Liu, C., & Arslan, T. (2020, October). RecNet: Deep Learning-Based OFDM Receiver with 
Semi-Blind Channel Estimation. In 2020 IEEE International Symposium on Circuits and 
Systems (ISCAS) (pp. 1-4). IEEE. 

2. Van Luong, T., Ko, Y., Matthaiou, M., Vien, N. A., Le, M. T., & Ngo, V. D. (2020). Deep 
learning-aided multicarrier systems. IEEE Transactions on Wireless Communications. 

3. Gizzini, A. K., Chafii, M., Nimr, A., & Fettweis, G. (2020). Deep learning based channel 
estimation schemes for ieee 802.11 p standard. IEEE Access, 8, 113751-113765. 

4. Machine Learnig for Audio Signals in Python, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QnpHKwdPYjfCH2zkMGEHu2kv1HTICYA. 

5. Machine Learning for Intelligent Systems; lecture materials; 
https://www.cs.cornell.edu/courses/cs4780/2018fa/ 

Liczba wykonawców: 1-3 

 

 

Temat: Stanowisko badawcze z programową realizacją komutatora pakietów działającego na 
bazie współdzielonej pamięci pod kontrolą systemu operacyjnego Linux 

Temat w języku angielskim: Testbed with software implementation of packet switch using 
shared memory under control of Linux operation system 

 

Opiekun pracy: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek, prof. uczelni 

Konsultanci: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek, prof. uczelni, mgr inż. Magdalena Młynarczuk 
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Hipoteza badawcza: Możliwe jest zagwarantowanie zróżnicowanej jakości dla strumieni 
pakietów wymagających różnych klas usług sieciowych z wykorzystaniem programowej realizacji 
komutatora pakietów działającego na współdzielonej pamięci. 

 

Cel pracy: Programowa realizacja komutatora pakietów działającego na bazie współdzielonej 
pamięci, którego portami wejścia-wyjścia są karty Ethernet zainstalowane w komputerze klasy 
PC z systemem Linux.  

 

Zadania do wykonania: 

1. Przegląd rozwiązań komutatorów pakietów dla dużych szybkości strumieni i 
zróżnicowanych długości pakietów.  

2. Zapoznanie z dokumentacją techniczną projektu realizowanego w Katedrze Sieci 
Teleinformacyjnych. 

3. Rozpoznanie obsługi kart Ethernet portów wejścia-wyjścia w systemie Linux z punktu 
widzenia celu projektu.  

4. Zapoznanie z aktualnym stanem rozwiązania komutatora pakietów ze współdzieloną 
pamięcią w laboratorium Katedry STI. 

5. Zaproponowanie koncepcji programowej realizacji komutatora w oparciu o rozwiązanie 
dostępne w laboratorium. 

6. Wybór języka programowania (wskazany C++/C) 
7. Napisanie i uruchomienie oprogramowania zaproponowanej koncepcji komutatora 

pakietów.  
8. Zrealizowanie środowiska dla testowania i badania działania komutatora pakietów.  
9. Przeprowadzenie badań i weryfikacja hipotezy na bazie uzyskanych rezultatów. 
10. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonanego projektu oraz raportu w formie 

publikacji. 

 

Literatura: 

1. H. Jonathan Chao, Bin Liu: High Performance Switches and Routers. John Wiley & Sons, 
2007. 

2. Dokumentacja techniczna projektu realizowanego w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych. 
3. Zasoby Internetu 

 
Liczba wykonawców: 3 

Uwagi: 
praca analityczno-programistyczna 

 

 

Temat: Zautomatyzowane testowanie zgodności scenariuszy połączeń dla protokołu SIP 

Temat w języku angielskim: Automated conformity testing of SIP protocol call scenarios 

 

Opiekun pracy: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek, prof. uczelni 

Konsultanci: dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek, mgr inż. Maciej Sac 
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Hipoteza badawcza: Możliwe jest zautomatyzowanie procesu testowania zgodności scenariuszy 

połączeń dla protokołu SIP z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. 

 

Cel pracy: Opracowanie oprogramowania do zautomatyzowanego testowania zgodności 
scenariuszy połączeń dla protokołu SIP i wykorzystanie go do zbadania poprawności 
implementacji protokołu SIP w wybranych rozwiązaniach IP PBX. 

 

Zadania do wykonania: Zapoznanie się z aktualnymi standardami dotyczącymi protokołu SIP. 

Przegląd i wybór metody testowania zgodności scenariuszy połączeń. Propozycja struktury 
funkcjonalnej sprzętu i oprogramowania. Realizacja, uruchomienie i testowanie oprogramowania. 
Zbadanie poprawności implementacji protokołu SIP w wybranych rozwiązaniach IP PBX. 
Dokumentacja techniczna zawierająca wyniki prac i wnioski oraz raport w formie publikacji. 

 

Literatura: 

1. Dokumenty standaryzacyjne IETF, ETSI, ITU-T, 3GPP, IEEE. 
2. Kaczmarek S., Sac M., Methodology of Conformity Testing of VoIP Connections Scenarios for 

SIP Protocol, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej, Vol. 18, pp. 173-178, 2010. 

3. Krawczyk H., Kaczmarek S., Nowicki K., Aplikacje i usługi a technologie sieciowe, WN PWN, 
Warszawa, 2018. 

4. Zasoby Internetu. 
 

Liczba wykonawców: 2-3 

Uwagi: praca analityczno-programistyczna 

 

 

 

Temat: Badanie wydajności implementacji architektury IMS w technologii NFV 

Temat w języku angielskim: Performance evaluation of IMS architecture build in NFV 
technology 

 

Opiekun pracy: dr inż. Marcin Narloch 

Konsultanci: 

 

Hipoteza badawcza: Możliwe jest skalowanie wydajności przetwarzania architektury IMS 
zrealizowanej technologii NFV 

 

Cel pracy: Opracowanie stanowiska i przeprowadzenie badań w zakresie skalowania wydajności 

przetwarzania przez sieci Next Generation Networks (NGN) z warstwą sterowania usługami 
zgodną z architekturą IMS (IP Multimedia Subsystem) realizowaną w technologiach chmurowych 
(Cloud computing) wspierających wirtualizację funkcji sieciowych NFV (Network Function 
Virtualization). 

 

Zadania do wykonania  
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1. Zapoznanie się z koncepcją architektury NGN IMS. 
2. Krytyczny przegląd rozwiązań Open Source IMS pod kątem możliwości przeniesienia ich 

do środowiska chmurowego – wykorzystanie wyników zrealizowanych projektów. 
3. Zapoznanie się i wybór środowiska wirtualizacji systemów pod kątem budowy środowiska 

chmurowego współpracującego z elementami architektury IMS – wykorzystanie wyników 
zrealizowanych projektów. 

4. Analiza i wybór rozwiązań automatyzacji wdrażania i zarządzania systemów w wirtualnym 
środowisku chmurowym. 

5. Analiza i wybór rozwiązań zarządzania i monitorowania systemów uruchomionych w 
środowisku chmurowym z uwzględnieniem aspektów skalowalności. 

6. Opracowanie projektu systemu i wdrożenie opracowanej koncepcji wirtualizacji IMS w 
środowisku chmurowym. 

7. Określenie zasad współpracy warstw serwerów sterowania usługami z warstwą serwerów 
aplikacyjnych zrealizowanych w środowisku chmurowym. 

8. Testowanie poprawności działania zrealizowanej implementacji, w tym analiza 
funkcjonowania i testy wydajności zgodnie z metodologia ETSI dla systemów VoIP. 

9. Przygotowanie i przetestowanie zestawu scenariuszy prezentujących działanie systemu 
w tym scenariuszy usługowych. 

 

Literatura: 

1. M. Poikselka, G. Mayer, The IMS. IP Multimedia Concepts and Services, Wiley 2009. 
2. Dokumenty ETSI oraz IETF. 
3. Strony WWW projektów OpenSource związanych IMS, vIMS. 
4. Strony projektów wirtualizacji serwerów telekomunikacyjnych, zarządzania i organizacji 

środowisk wirtualizacyjnych, automatyzacji konfiguracji i zarządzania (monitorowania) 
systemami, generatorów ruchu dla sieci IMS. 

Liczba wykonawców: 2-3 

Uwagi: 

 


