
Podstawy biometrii Basics of biometrics

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

VI 30+ 10  20+   2.0
razem  10  20   2.0
Matematyka dyskretna I - K_U03, K_U17, K_W02
Matematyka dyskretna II - K_U03, K_U17, K_W02
Sztuczna inteligencja - K_U08, K_U09, K_U17, K_W08, K_W11, K_W20

Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne

lp. Semestr VI
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1
Zdefiniowanie zadań biometrii, automatyczna identyfikacja i
weryfikacja tożsamości na podstawie cech fizjologicznych i
behawioralnych. Zastosowanie technik biometrycznych w
systemach uwierzytelniania.

2     

2 Zapoznanie ze środowiskiem Matlab. Przegląd wykorzystywanych
bibliotek.   2   

3
Przegląd charakterystyk biometrycznych: głosu, odcisku palca,
obrazu tęczówki, kształtu twarzy, kształtu dłoni, układu naczyń
krwionośnych, podpisu itp.

2     

4 Analiza sygnału mowy i obrazu, przetwarzanie wstępne obrazu,
transformacje ortogonalne. 2  4   

5
Parametryczny opis charakterystyk biometrycznych- ekstrakcja
cech: głosu, obrazu tęczówki, obrazu linii papilarnych, kształtu
twarzy i dłoni.

2  4   

6 Klasyfikatory minimalno-odległościowe. Sztuczna sieć neuronowa -
zastosowanie w zadaniach rozpoznawania tożsamości. 2  4   

7 Realizacja systemu identyfikacji/weryfikacji tożsamości w
środowisku Matlab.   6   

Razem 10  20   

K. Ślot, "Wybrane zagadnienia biometrii". WKiŁ, 2008
W. Kwiatkowski, "Metody automatycznego rozpoznawania wzorców". 2001

R.M. Bolle i inni, "Biometria". WNT 2008
W. Skarbek, "Metody reprezentacji obrazów cyfrowych". 1993
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, nr. 7,12,13. 2000

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

W1
Posiada wiedzę z zakresu metod cyfrowego przetwarzania
sygnałów (dźwięku i obrazu) i ich zastosowania do rozwiązywania
zadań z biometrii.

K_W18

W2
Posiada wiedzę z zakresu modelowania i konstruowania
biometrycznych systemów identyfikacji i weryfikacji tożsamości z
wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

K_W11

W3 Posiada w zakresie wykorzystania programistycznych narzędzi K_W05
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Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

wysokiego poziomu, w tym bibliotek z zakresu cyfrowego
przetwarzania sygnałów i systemów decyzyjnych.

U1
Potrafi zrealizować indywidualne zadanie z wykorzystaniem
odpowiednich metod analizy, programowania i dokumentowania
zadania.

K_U05

U2
Potrafi wykorzystać techniki i narzędzia do rozwiązywania
problemów decyzyjnych oraz z zakresu inteligencji obliczeniowej
do konstruowania systemów biometrycznych.

K_U09

U3 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu cyfrowego przetwarzania
sygnałów w do parametryzacji cech biometrycznych. K_U15

Zaliczeniu podlega przedmiot oraz laboratorium.
Zaliczenie przedmiotu jest dokonywane na podstawie kolokwium oraz zadania indywidualnego. Warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie ćwiczeń
laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocen bieżących oraz na podstawie rozwiązanego i
udokumentowanego sprawozdaniem zadania indywidualnego.
Efekty: W1, W2, W3 - sprawdzane są na kolokwium.
Efekty: U2, U3 - sprawdzane są na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz w trakcie zaliczenia zadania
indywidualnego.
Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie zaliczenia zadania indywidualnego.

SEMESTR 6

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 10 0.5
Udział w laboratoriach 20 0.5
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 0.5
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20 0.5
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach 4  
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 64 2
Zajęcia z udziałem nauczycieli 34 1
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 60 2
Zajęcia o charakterze praktycznym 40 1

 

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)
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