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S A M E N VAT T I N G

Als je dit leest, dan kun je merken dat het woord waar je rechtstreeks
naar kijkt er scherp uitziet, maar dat de omringende woorden moeilijker
te lezen zijn. Dat komt omdat het menselijke oog slechts van een kleine
regio gedetailleerde informatie krijgt: buiten het middelpunt van ons
blikveld of, in andere woorden, buiten onze directe kijkrichting is ons
zicht behoorlijk wazig. Om het verschil tussen het centrale en perifere
gezichtsvermogen te compenseren moeten we onze ogen drie tot vier
keer per seconde bewegen, meer dan 100,000 maal per dag. Dit is een
afweging tussen de gigantische hoeveelheid visuele informatie om ons
heen en de hoeveelheid rekenkracht die ons brein tot zijn beschikking
heeft: als we alle details binnen een beeld tegelijkertijd tot ons op zouden
nemen, zouden we worden overspoelt met informatie.

Met ons perifere gezichtsvermogen kunnen we bewegingen detecteren
en objecten localiseren. We kunnen dus de globaal een scene herkennen.
We hebben echter ons centrale gezichtsvermogen nodig om alle details in
te vullen, zoals het interpreteren van kleuren en vormen en het identifi-
ceren van objecten. We kunnen bijvoorbeeld met ons perifere blikveld
herkennen dat een beeld zich afspeelt in een bos, maar ons centrale
gezichtsvermogen is nodig om de verschillende vogels en bloemen in
het bos te herkennen. Ons kijkpatroon, de punten waarop onze ogen
focussen, bepalen dus welke objecten volledig worden waargenomen en
welke slechts half worden gezien of zelfs onopgemerkt blijven.

Om een snelle en goede indruk te krijgen van onze omgeving worden
onze oogbewegingen beinvloed door de inhoud van het beeld wat op
onze retina valt. Sommige delen zijn belangrijker dan andere en trekken
meer aandacht. Mensen kijken bijvoorbeeld voornamelijk naar objecten
op de voorgrond terwijl objecten op de achtergrond vaak genegeerd
worden. Onbewust oordelen we dus welke delen van wat wij waarnemen
belangrijk zijn en welke delen niet. Hierdoor blijven veel details vaak
volkomen onopgemerkt: tijdens het kijken van een film valt het vaak niet
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op als een object van plaats wisselt en zelfs niet als een acteur plotseling
een compleet andere trui aanheeft.

In het veld van de automatische waarneming, “Computer Vision”, is
veel vooruitgang geboekt in het herkennen van de globale setting van een
scene en ook in het identificeren van objecten. Maar de nauwkeurigheid
van het menselijk waarnemingsvermogen is nog lang niet bereikt. Dit
proefschrift levert een bijdrage aan het voorspellen en begrijpen van
wat menselijke aandacht trekt. Waar kijken mensen naar en waarom?
Een beter begrip van menselijke aandacht zal helpen om die delen
van het beeld te identificeren die essentieel zijn voor haar interpretatie.
Verder wordt het mogelijk gemaakt om efficienter gebruik te maken van
rekenkracht door alleen te focussen op de meest belangrijke delen van
het beeld. Tenslotte geeft het begrijpen van kijkpatronen ook een beter
inzicht in hoe mensen de wereld waarnemen. Concreet is het doel van
dit proefschrift om een “Saliency Map” te maken die aangeeft welke
delen van het beeld het belangrijkste zijn. Een “Saliency Map” is een
soort hittemap van aandacht dat voorspelt waar mensen hun aandacht
op zullen vestigen. Een voorbeeld is te zien in op de achterkant van dit
proefschrift.

In de klassieke aanpak wordt menselijke aandacht vergeleken met een
schijnwerper of een vergrootglas, waarbij onze focus verschuift van de
ene spatiële locatie naar de andere om een goede steekproef te nemen van
de omgeving. Deze focus correspondeert met ons centrale blikveld en
bepaalt welke locaties aandachtig worden geanalyseerd. In de klassieke
aanpak wordt dus aangenomen dat de vorm van de regio die aandacht
trekt constant en cirkelvormig is. In Hoofdstuk 2 and 3 volgen wij deze
klassieke aanpak en hierbij dienen kleine lapjes beeld als eenheden van
aandacht.

Zoals gezegd hangen oogbewegingspatronen nauw samen met de
inhoud van het beeld. Een analyse van de onderliggende visuele in-
houd kan inzicht geven in de processen die ten grondslag liggen aan
oogbewegingen. Dit proefschrift start daarom met het onderzoeken hoe
visuele inhoud op een compacte en zinvolle wijze gerepresenteerd kan
worden. In het bijzonder wordt onderzocht hoe statistische patronen zich
verhouden tot de inhoud van het beeld: sommige visuele patronen zijn
door de natuur ontworpen om aandacht te trekken. Denk hierbij aan een
rode bloem in het groene grasveld. Andere patronen zijn moeilijker te
herkennen, zoals een gecamoufleerd dier. De eerste onderzoeksvraag van
dit proefschrift luidt:

In welke mate kan de statistiek van natuurlijke afbeeldingen (d.w.z. foto’s)
hun visuele inhoud verklaren?
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Dit vraagstuk wordt in Hoofdstuk 2 behandelt. Omdat de meeste
objecten en onderdelen van objecten een goed gedefinieerde, gesloten
grens/vorm heeft, wordt onderzocht wat de statistische verdeling van
randen ons kan vertellen over de inhoud van het beeld. Geusebroek en
Smeulders [26] hebben aangetoond dat de verdeling van randen in een
plaatje gemodelleerd kan worden met een zogeheten Weibull distribu-
tie. Dit is een generieke distributie die drie verschillende statistische
distributies kan beschrijven: een machtsdistributie, een exponentiële dis-
tributie, en een Gaussische distributie. Experimenten in dit proefschrift
laten zien dat verschillende beeldinhoudstypes onderscheiden kunnen
worden door een Weibull distributie: Een stuk beeld dat een klein aantal
coherente stukken beeld bevat die gescheiden worden door sterke randen
worden typisch gemodelleerd door de machtsdistributie. Zodra meer
detail verschijnt in een stuk beeld dan wordt de distributie exponen-
tiëel. In het extreme geval, als een stuk beeld heel veel textuur bevat,
zoals bijvoorbeeld een grasveld, dan wordt de best passende distributie
Gaussisch van aard. Tenslotte, als een stuk beeld bestaat uit meerdere
delen die elk een andere distributie volgen, dan kan dit niet meer worden
beschreven door het Weibull model. Het kan echter wel gemeten worden
dat een distributie niet goed past, en daardoor kunnen vier types van
beeldsinhoud worden onderscheiden.

Vervolgens onderzoekt dit proefschrift het verband tussen lapjes beeld
waarop de aandacht gevestigd wordt en de statistiek waarmee deze lapjes
beschreven kunnen worden. Het blijkt dat de lapjes beeld waarop de
aandacht valt verschilt van arbitraire regio’s: Mensen hebben de voorkeur
voor stukken beeld die de machtsdistributie en de exponentiële distributie
volgen en vermijden Gaussisch gedistribueerde lapjes beeld alsmede
lapjes die niet beschreven kunnen worden met een Weibull distributie.
Dit was de inspiratie om een model te maken voor het voorspellen van
menselijke aandacht gebaseerd op een Weibull representatie, welke leidt
tot de tweede onderzoeksvraag:

Kunnen de parameters van de Weibull distributie voorspellen op welke locaties
het menselijke oog zich focust?

Deze onderzoeksvraag wordt bestudeerd in Hoofdstuk 3. De Weibull
distributie heeft twee parameters die respectievelijk het contrast en de
frequentie van randen van een stuk beeld meet. Menig onderzoek heeft
uitgewezen dat contrast en randen de belangrijkste factoren zijn in het
trekken van aandacht [60, 61, 81]. Over het algemeen wordt echter
aangenomen dat contrast binnen een beeld de Gaussische distributie
volgt, terwijl het bewezen is dat dit niet het geval is [?]. Ook zijn contrast
en de frequentie van randen sterk gecorreleerd, waardoor het inefficient
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kan zijn om ze apart te modelleren. Beide problemen kunnen worden
verholpen door een lapje beeld te modeleren met de twee parameters van
zijn corresponderende Weibull distributie.

Om een verband te leggen tussen de Weibull parameters en menselijke
oogbewegingen, hebben we oog-bewegingen opgenomen van mensen
die naar een verzameling van plaatjes kijken. Daarna hebben we de
gezamenlijke distributie van beide Weibull parameters gemeten over
zowel geattendeerde stukken beeld als niet-geattendeerde stukken beeld.
Omdat er verschillen zijn in hoe individuen plaatjes bekijken is het be-
langrijk om een voldoende aantal oogbewegingen op te nemen opdat
het mogelijk is om consistente patronen te leren. Daarom is de variatie
geschat voor geattendeerde locaties voor een oplopende hoeveelheid van
willekeurig geselecteerde proefpersonen. De resultaten laten zien dat de
variatie in aandacht stabiliseert zodra de resultaten van negen of meer
proefpersonen worden gecombineerd. In de beschreven experimenten
zijn daarom altijd resultaten van minimaal negen proefpersonen gecom-
bineerd. Vervolgens is bepaald welke lappen beeld geattendeerd zijn
en welke niet, en voor beide soorten regio’s zijn de Weibull parameters
bepaald.

Om voor een nieuw beeld te voorspekken wat de aandacht trekt wor-
den vervolgens Weibull parameters uitgerekend van kleine (overlap-
pende) lapjes beeld. Deze worden vergeleken met de parameters voor
wel- en niet-geattendeerde regio’s en zo kan worden voorspeld wat de
aandacht zal trekken in deze nieuwe afbeelding. De experimenten in dit
proefschriften laten zien dat de Weibull representatie met slechts twee pa-
rameters vergelijkbare resultaten oplevert in het voorspellen van aandacht
als de beste, reeds bestaande modellen die veel complexer zijn. Verder
generaliseert het Weibull model erg goed: zodra de Weibull parameters
voor geattendeerde en niet-geattendeerde regio’s geleerd worden uit een
dataset met veel variatie, kunnen deze parameters gebruikt worden om
oogbewegingen te voorspellen voor verschillende types van afbeeldingen,
uiteenlopend van artistieke foto’s tot alledaagse taferelen.

Tot dusver is aangenomen dat de vorm van een geattendeerde regio
vaststaat en uitsluitend wordt bepaald door het centrale blikveld. Dit
impliceert dat een geattendeerde regio een object bevat, maar ook delen
van verschillende objecten, een deel van een object plus de achtergrond,
of slechts de achtergrond. Een ander perspectief wordt aangenomen
door de object-gebaseerde theorie van aandacht. Deze theorie stelt dat
mensen de wereld zien als een collectie van entiteiten, waarbij aandacht
wordt verspreidt binnen deze entiteiten. Met andere woorden, een geat-
tendeerde regio is flexibel en wordt gevormd naar de entiteiten binnen
een beeld, waar een entiteit is gedefiniëerd als een coherente regio die
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een object of een deel van een object beschrijft. Deze entiteiten worden
aangeduid als proto-objecten. Het gebruik van proto-objecten als een-
heden van aandacht lijkt intuitief gezien meer natuurlijk dan het gebruik
van pixels of lapjes beeld. De object gebaseerde theorie van aandacht is
het onderwerp van Hoofdstuk 4 en 5.

Hoofdstuk 4 behandelt de taak van het voorspellen welk object de
aandacht trekt binnen een beeld. In deze taak zijn zowel de locaties als
de identiteiten van de objecten in de afbeelding onbekend. Dit hoofdstuk
onderzoekt of aandacht in dit geval object gebaseerd is. Met andere
woorden:

Voor het voorspellen welk object de aandacht trekt, is het beter om aandacht te
modelleren op het niveau van lapjes beeld of op het niveau van proto-objecten?

In de gebruikelijke aanpak van deze taak worden eerst voorspellingen
gedaan over menselijke aandacht op pixelniveau of op lapjesniveau.
Vervolgens wordt dit gebruikt om te voorspellen welke regio de meeste
aandacht trekt. In deze aanpak wordt de informatie over mogelijke
objecten binnen het beeld niet expliciet meegenomen. In Hoofdstuk 4

wordt de volgorde omgekeerd: eerst worden mogelijke proto-objecten
binnen het beeld geïdentificeerd. Vervolgens wordt van elk proto-object
bekeken welke het meest uit het oog springt.

Omdat het onbekend is hoe groot de objecten in de scene zijn, wordt
een hierarchische groepering gebruikt om een set van regio’s op alle
schalen te creëren. Deze set wordt geacht de meeste objecten goed te
vangen. Echter, deze set van gesegmenteerde proto-objecten bevatten
niet alleen complete objecten, maar ook delen van objecten of groepen
objecten. Om het meest uit het oog springende object te voorspellen wor-
den daarom niet alleen aandachtsmetingen gedaan, maar ook metingen
om te bepalen of iets een compleet object is. Er wordt dus ook gebruik
gemaakt van een een zogenaamde “objectheids” maat. Voor het voor-
spellen van aandacht worden twee eigenschappen gemeten. Ten eerste
springt een object uit het oog als het zeldzame of opvallende details bevat.
Ten tweede springt een object uit het oog wanneer het verschilt van de
omgeving. Dit laatste is ook een maat van “objectheid”. Het proto-object
wat het hoogst scoort op deze twee eigenschappen wordt gezien als het
meest opvallende object.

Het experiment van Hoofdstuk 4 laat zien dat voor het voorspellen
naar welk object gekeken wordt, methoden gebaseerd op proto-objecten
beter presteren dan methoden gebaseerd op lapjes beeld. Dit suggereert
dat aandacht rechtstreeks gevestigd wordt op concrete objecten. Nu rijst
de vraag: Is dit ook terug te zien in hoe mensen rondkijken?

Wat vertellen de aandachtsvoorspellingen van proto-objecten ons over kijkpatronen?
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Dit is het vraagstuk van Hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk worden de
predicties hoeveel aandacht een proto-object trekt gecombineerd tot een
enkele “Saliency Map” die voorspelt hoe mensen naar de afbeelding
kijken. Proto-objecten zijn van nature hierarchisch georganiseerd: Kleine
proto-objecten kunnen delen van een geheel object vormen, welke zelf
ook een proto-object is. Meerdere objecten kunnen dan weer een groep
vormen wat wederom onder het begrip proto-object valt. Door aandacht-
spredicties over alle proto-objecten in de hierarchie te middelen wordt er
rekening gehouden met alle soorten beeldkarakteristieken in de uiteindeli-
jke “Saliency Map”: eigenschappen van kleine details tot eigenschappen
van grote groepen objecten worden allemaal meegenomen. Hierdoor
worden niet alleen de belangrijke objecten uitgelicht maar komen ook
accenten binnen een object naar voren. Dit hoofdstuk laat zien dat deze
aanpak tot significante verbeteringen leidt in de voorspelling van oog-
bewegingen. In experimenten op twee uitdagende datasets presteert de
methode gebaseerd op proto-objecten consistent en significant beter dan
andere methodes die gebaseerd zijn op vierkante stukjes beeld. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat proto-objecten betere eenheden zijn van
visuele aandacht dan pixels of lapjes beeld.

Dit proefschrift begon met het gebruik van lapjes beeld volgens de
spatiële aandachtstheorie om te eindigen met het gebruik van proto-
objecten volgens de object-gebaseerde aandachtstheorie. Aanvankelijk
lijkt het natuurlijk om spatiële locaties te gebruiken om aandacht te mod-
elleren omdat men denkt dat aandacht vooraf gaat aan object herkenning.
Daarom is het onmogelijk om een geheel object te beschouwen voor-
dat deze is herkend. Maar er zijn echter veel visuele aanwijzingen om
coherente regio’s te vinden binnen beelden, denk aan kleur en textuur.
Hoewel deze regio’s waarschijnlijk niet de precieze contouren van de
objecten vangen geven deze toch vaak een goede benadering. In plaats
van de aandacht te richten op spatiële locaties, is het daarom zinvoller
om de aandacht te richten op proto-object gebaseerde locaties om zo
betere inzichten te krijgen in de identiteit van het object wat bestudeerd
wordt. De experimenten in dit proefschrift laten dan ook zien dat proto-
objecten gebruikt kunnen worden om nauwkeuriger te voorspellen welke
onderdelen van het beeld informatie bevatten over de beeldsinhoud.
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