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Samenvatting1

Dit proefschrift is gericht op praktische en robuuste methodes voor geautomatiseerde visuele scene
herkenning. Hiervoor wordt de gevestigde algoritmiek verbeterd en uitgebreid. De gangbare meth-
ode voor scene herkenning vandaag de dag is het zogenaamde visuele woord algoritme. Dit al-
goritme neemt een vooraf gedefinieerd prototype alfabet en vervangt elk beeld-kenmerk door het
best passende prototype. Een histogram van prototype frequenties in een beeld wordt vervolgens,
met behulp van automatisch lerend algoritmes, gebruikt om verschillende scenes te herkennen. Dit
proefschrift richt zich op de volgende vier onderdelen van het visuele woord algoritme:

1. De grootte en eloquentie van het prototype alfabet: een kleiner alfabet maakt het mogelijk
om grotere beeld-collecties te beschrijven. Zo’n verkleining kan worden gerealiseerd door het
afstemmen van het alfabet op het beeld domein.

2. Beeld-kenmerk monstering: de contextuele omgeving van een object kan informatiever zijn
dan het object zelf.

3. Prototype toekenning aan kenmerken: een beeld-kenmerk kan gerepresenteerd worden door
meerdere prototypes, in plaats van alleen het beste prototype.

4. Leer-algoritme afstelling: een zorgvuldige schatting van de uitkomst van een zelf lerend algo-
ritme maakt een betere afstelling mogelijk.

In de volgende paragrafen staan de bijdrages gegroepeerd per hoofdstuk.
Hoofdstuk 2 biedt een verbetering voor de parameter afstelling van classificatie algoritmes in

de context van visuele scene herkenning in een grote collectie video’s. Deze verbetering stelt een
betere meting van de classificatie algoritme nauwkeurigheid voor. Een nauwkeurigheidsmeting laat
het classificatie algoritme meerdere malen trainen op een willekeurige verzameling van trainings-
beelden waarna vervolgens de resultaten worden geëvalueerd op een onafhankelijke test verzameling.
Normaliter worden beelden willekeurig verspreid over de train en test verzamelingen. Echter, om-
dat video een verhaalstructuur heeft, komen binnen een video dikwijls nagenoeg identieke beelden
voor. Dit heeft tot gevolg dat bij een willekeurige opdeling deze identieke beelden worden verdeeld
over de train en test verzamelingen. Hierdoor ontstaat een afhankelijkheid tussen de train en
test verzamelingen. Dit hoofdstuk laat ziet dat deze afhankelijkheid de uiteindelijke classificatie
nauwkeurigheid nadelig beinvloed, en biedt een oplossing door video’s te behandelen als atomair
eenheden. Als een consequentie daarvan worden volledige video’s willekeurig verdeeld over de train
en testverzamelingen in plaats van individuele beelden.

In hoofdstuk 3 wordt een scene herkenningsmethode gepresenteerd die de contextuele voorkomens
leert van proto-concepten zoals water, lucht, vegetatie, etc. in beelden. Deze proto-concepten
worden compact gerepresenteerd met behulp van kleur-invariantie en beeldstatistiek. Deze proto-
concepten worden als een alfabet voor het visuele woord algoritme gebruikt, waardoor er een zekere
mate van semantiek aan het algoritme wordt toegevoegd. Verder, gebruiken we een maat van geli-
jkenis tussen een beeld-kenmerk en alle prototypes, in tegenstelling tot alleen het beste prototype
te gebruiken. Het semantische alfabet leent zich om gebruikt te worden als een universeel alfabet,
toepasbaar op gevarieerde beeld-collecties. Dit wordt gedemonstreerd door het toe te passen op 50
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categorieën nieuws video, 101 beeld categorieën, twee uitgaves van een jaarlijkse beeld-herkennings
competitie en twee grote commerciele beeldcollecties waarbij de de ene set op de andere wordt
geëvalueerd. Een belangrijke bijdrage van dit hoofdstuk is schaalbaarheid. Er wordt aangetoond
dat een semantisch alfabet het mogelijk maakt om grote en gevarieerde beeld-collecties efficiënt kan
indexeren en verwerken.

Hoofdstuk 4 bouwt verder op hoofdstuk 3 en richt zich op compacte, en dus efficiënte, modellen
voor visuele concept herkenning. In het visuele woord algoritme, wordt de complexiteit van een
model bepaald door de grootte van het alfabet. In dit hoofdstuk worden vier methodes vergeleken
die ieder een compact en expressief alfabet oplevert: 1) een globaal groeperingsalgoritme voor locale
beeld-kenmerken 2) een groepering per concept 3) een semantisch alfabet, en de vierde methode
is het evalueren van het toekennen van meerdere alfabet elementen aan een beeld-kenmerk. Deze
methodes worden geëvalueerd op een aanzienlijke collectie van video’s. De resultaten tonen aan
dat meerdere alfabet elementen toekennen uitstekend werkt. Verder, is het kleinste alfabet de
semantische methode, en geeft een groepering per concept betere resultaten, maar is iets minder
compact. Dit hoofdstuk biedt een leidraad die af hangt van de hoeveelheid data, de soort data, de
applicatie, de gewenste hoeveelheid handmatig werk en de beschikbare reken capaciteit.

Hoofdstuk 5 gaat volledig over het toekennen van meerdere alfabet elementen aan een beeld-
kenmerk. In dit hoofdstuk worden drie methodes onderzocht om deze zogenaamde visuele woord
ambigüıteit te modelleren. Deze methodes worden vergeleken met de traditionele aanpak waarbij
alleen het beste element wordt gekozen. Er worden vijf welbekende beeld-collecties geëvalueerd, en
de resultaten van alle experimenten laten zien dat het expliciet modelleren van ambigüıteit altijd
beter werkt dan alleen de beste kiezen. Dit geldt voor alle visuele woord alfabet groottes, alle
groottes van beeld kenmerk beschrijvingen, en voor alle vijf de beeld-collecties. Verder, toont het
hoofdstuk aan dat een te groot alfabet is funest voor de resultaten van de traditionele methode maar
de voorgestelde methode van ambigüıteit modelleren is hier robuust tegen bestand. Ambigüıteit
modelleren werkt het best in hoog-dimensionale beeld-kenmerk ruimtes, en met talrijke categorieën.

Hoofdstuk 6 wijkt af van het visuele woord model, en beschrijft een ongeparametriseerde en-
tropie schatter met kleur-invariantie beeld-kenmerken voor object herkenning. Kleur-invariantie
wordt gebruikt om metingen constant te houden onder intensiteit, schaduw en gezichtspunt vari-
aties. Om gelijkenis te bepalen tussen beelden, stellen we methode voor gebaseerd op entropisch
omspannende bomen. Dit soort boom-structuren bieden een alternatief voor traditionele methodes
waarin vaak een statistisch verdeling wordt aangenomen, of waar een histogram gebruikt wordt.
De benodigde parameters zijn het aantal buren k in de omspannende boom, en een waarde α in
de α-entropie. De waarde k is niet kritisch, alhoewel een grotere k langzamer is, maar robuustheid
oplevert. De α-waarde hangt af van de applicatie, en bepaald het gewicht voor de staarten van
een kans verdeling, waar een waarde van α = 1 gelijk is aan de standaard Shannon entropie. Dit
hoofdstuk presenteert een nieuw, en efficiënt algoritme voor het vinden van buren in een hoog-
dimensionale ruimte. De resultaten tonen aan dat de methode gebaseerd op entropie beter werkt
dan een histogram gebaseerde methode.


