
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

Ho me Plat form) czy Po li xel (Mul ti me dial ny
Sy s tem Nadzo ru i Mo ni to rin gu).

Pro wa dzi³ wy k³a dy z „Gra fi ki kom pu te ro -
wej” w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki Bia -
³o stoc kiej (1994–1995) oraz (od 1999 ro ku)
wy k³a dy na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej:
„Pro gra mo wa nie zda rze nio we”, „Obiek to we
pro gra mo wa nie apli ka cji wspó³ bie¿ nych i roz -
pro szo nych”, „Tech ni ki in ter ne to we”, „Tech ni -
ki mul ti me dial ne”, a tak ¿e za jê cia pro jek to we
i la bo ra to ryj ne z za kre su mul ti me diów do wie -
lu przedmio tów pro wa dzo nych w Za k³a dzie
Te le wi zji Instytutu Radioelektroniki Po li tech ni -
ki War szaw skiej. By³ opie ku nem oko ³o 25 prac
dy plo mo wych in ¿y nier skich i ma gi ster skich.

Kry stian Igna siak jest cz³on kiem Ko mi te tu
Tech nicz ne go ds. Mul ti me diów przy Pol skim
Ko mi te cie Nor ma li za cyj nym od po cz¹t ku je go
dzia ³al no œci.

i g n a s i a k

KRY STIAN IGNA SIAK
Kry stian Igna siak uro dzi³ siê 13 mar ca 1970
ro ku w £om ¿y. W 1984 ro ku ukoñ czy³ szko ³ê
pod  sta wo w¹, a w 1989 ro ku Tech ni kum Me -
cha nicz ne w Bia ³ym sto ku. Dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra uzy ska³ w 1994 ro ku, na Wy dzia le In -
 for ma ty ki Po li tech ni ki Bia ³o stoc kiej, za pra cê
Kom pre sja frak tal na obra zów cy fro wych z u¿y -
ciem p³at ków trój k¹t nych. W la tach 1993–
–1995 pra co wa³ ja ko asy stent na Wy dzia le
In for ma ty ki Po li tech ni ki Bia ³o stoc kiej, a w la -
tach 1995–1996 — ja ko asy stent w Pol sko-Ja -
poñ skiej Wy ¿szej Szko le Tech nik Kom pu te -
ro wych. W la tach 1995–1997 by³ cz³on kiem
Zes po ³u Gra fi ki Kom pu te ro wej w In sty tu cie
Pod staw In for ma ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk.
W 1996 ro ku roz po cz¹³ stu dia dok to ranc kie
na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej. Sto pieñ dok -
to ra na uk tech nicz nych uzy ska³ w 1999 ro ku
za roz pra wê Roz po zna wa nie obiek tów me to d¹
in wa riant nych punk tów re fe ren cyj nych, której
pro mo to rem by³ pro fe sor W³a dy s³aw Skar bek.
Od 1999 ro ku pra cu je ja ko ad iunkt w In sty tu -
cie Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

Dzia ³al noœæ na u ko wa Kry stia na Igna sia ka
obej mu je m.in. kom pre sjê obra zów me to da mi
frak tal ny mi, roz po zna wa nie obiek tów, g³ów nie
twa rzy i pi sma rêcz ne go, za ga dnie nia zwi¹ -
za ne z sy ste ma mi wspó³ bie¿ ny mi, roz pro szo -
ny mi i in ter ne to wy mi. Kry stian Igna siak bra³
udzia³ w eu ro pej skich sie ciach do sko na ³o œci
VI SNET i VI SNET II oraz w in nych pro jek tach
fi nan so wa nych ze Ÿróde³ kra jo wych, tak ¿e ko -
mer cyj nych, np. dla fir my Ar ris (Mul ti me dia
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