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D z i e k a n a t 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu  11 października 2016 r. publiczna obrona rozprawy 

doktorskiej 

 

mgr inż. Piotra Graszki 

 

temat: „Modelowanie tła oraz detekcja obiektów pierwszoplanowych w sekwencjach 

obrazów pochodzących ze statycznych kamer wideo" 

   

promotor – prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki z Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń z Akademii Górniczo Hutniczej 

dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. Politechniki Białostockiej  

 

 

Obrona odbędzie się w dniu 11 października 2016 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i 

Technik Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 

15/19; początek godz.9.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje


 

 ROZPRAWA DOKTORSKA 

mgr inż. Piotr Graszka 

Modelowanie tła oraz detekcja obiektów pierwszoplanowych w 

sekwencjach obrazów pochodzących ze statycznych kamer wideo 

Promotor 

prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki 

Streszczenie 

Głównym celem rozprawy jest zaproponowanie nowych metod modelowania tła oraz detekcji 

obiektów pierwszoplanowych. Proponowane metody łączą zalety najczęściej wykorzystywanych 

rozwiązań problemu modelowania tła starając się nie powielać ich wad. W tym celu nowe metody 

biorą pod uwagę i odpowiednio wykorzystują informacje o kolorze oraz korelacje przestrzenne 

obrazu, a także odpowiednio aktualizują model tła tak, aby skompensować refleksy świetlne oraz 

cienie występujące w analizowanych sekwencjach wideo, równocześnie nie dopuszczając do 

powstawania nadmiernych szumów oraz przekłamań. 

W pracy przeprowadzono analizę oraz testy najczęściej spotykanych metod modelowania tła, a 

następnie na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonych eksperymentów 

zaproponowano dziewięć nowych metod, które zarówno jakością zwracanych wyników jak i 

szybkością pracy przewyższają wiele spośród znanych dotąd i często wykorzystywanych 

rozwiązań omawianego problemu. 

Wszystkie opisane w pracy metody zostały zaimplementowane w aplikacji testowej „Background 

Modeling”, która posłużyła do wykonania testów jakościowych i ilościowych. Testy zostały 

przeprowadzone z wykorzystaniem 30 sekwencji wideo pochodzących z publicznych baz danych 

oraz 16 sekwencji własnych. W sumie przetestowanych zostało 51 różnych metod modelowania 

tła. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto i opisano wnioski oraz wytypowano sześć 

najlepszych pod względem jakości i szybkości metod modelowania tła spośród wszystkich 

przetestowanych – trzy z nich to autorskie rozwiązania zaproponowane w ramach tej rozprawy. 

Zaproponowano i omówiono również sposób doboru jednej z sześciu wytypowanych wcześniej 

najlepszych metod modelowania tła w zależności od wymogów potencjalnego zastosowania.  


























