
Politechnika Warszawska 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

 

Warszawa, 23 października 2018 r. 

 

 

 

 

D z i e k a n a t 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

Mgr. inż. Marka Kowalskiego 

temat: „Localization and tracking of facial landmarks in images and video sequences”. 

promotor – prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek z Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 

Akademii Górniczo – Hutniczej 

 

dr hab. inż. Paweł Forczmański z Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

Obrona odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 10 
30 

. 
 
  
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


 

Mgr inż. Marek Kowalski 

Tytuł rozprawy doktorskiej:”„Localization and tracking of facial landmarks in 

images and video sequences”. 

„Lokalizacja i śledzenie punktów charakterystycznych twarzy w obrazach i 

materiałach wideo” 

 

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek 

 

 

Streszczenie: 

 

Poniższa praca opisuje dwie nowe metody lokalizacji i śledzenia punktów 

charakterystycznych twarzy. Pierwsza metoda opiera się o nową metodę regresji 

nazwaną K-klastrowe Drzewa Regresyjne z Ważonym Podziałem, oraz  

o metodę inicjalizacji odporną na zróżnicowane warunki. Druga metoda, 

nazwana Głęboką Siecią Punktów Twarzy, opiera się o wieloetapową głęboką 

sieć neuronową. Cechą charakterystyczną obu metod jest wysoka odporność na 

takie utrudnienia jak: trudna inicjalizacja, nie frontalna poza głowy czy 

nierównomierne oświetlenie. Wysoka odporność Głębokiej Sieci Punktów 

Twarzy jest udowodniona przez fakt, iż metoda ta ma o ponad 70\% niższą stopę 

niepowodzenia na zbiorze 300-W public test set niż wcześniejsze metody. Poza 

szczegółowym opisem proponowanych metod praca zawiera także wyniki 

szerokiej gamy testów, oraz opis dwóch wybranych zastosowań stworzonych 

metod, które zostały zaimplementowane podczas trwania doktoratu. 

 
































