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7
S A M E N VAT T I N G

Kijk eens om je heen. Overal zie je objecten die je onmiddellijk kunt benoemen,
zoals een tafel, een stoel, of een lamp. Maar zo makkelijk als dit is voor ons
mensen, zo moeilijk is dit voor een computer. Dit komt doordat een computer
niets meer is dan een grote rekenmachine, die goed werkt wanneer een taak ex-
act geformuleerd kan worden, maar het een stuk lastiger krijgt wanneer de uit te
voeren taak onduidelijk of ambigu is. Een voorbeeld van een exact te formuleren
taak is spellingcontrole, waar elk geschreven woord wordt getoetst aan het woor-
denboek. Iets minder exact is schaken, wat weliswaar een spel is met een kleine
set van strikte regels, maar waarbij het soms moeilijk is om de positieve en neg-
ative punten van een stelling exact te beoordelen. Hoe anders is het met visuele
perceptie. Wat maakt bijvoorbeeld een auto tot een auto? De eerste ingeving
is dat het rijdt en wielen heeft. Maar dat geldt ook voor een bus en voor een
driewieler. Een auto heeft dus precies vier wielen, een overdekte cabine en is
normaal geschikt voor tot vijf personen. Maar is een auto ontdaan van wielen
geen auto? Verder is een cabriolet niet overdekt en past geen mens in een speel-
goedauto. Gaat het dan om de vorm? Maar een Formule-1 auto lijkt qua vorm
weinig op een Lada, om nog maar te zwijgen over de vele verschijningsvormen
van speelgoed auto’s. Het blijkt dus moeilijk om te omschrijven hoe een “auto”
er precies uitziet. Het gebrek aan een strikte definitie, en het gebrek van vaste
verschijningsvormen van objecten in het algemeen, maakt het moeilijk voor een
computer om deze te herkennen.

Niettemin zou het nuttig zijn als een computer de visuele wereld om ons heen
kan interpreteren, aangezien visuele perceptie een belangrijke basis vormt voor
ons begrip van de wereld. Toepassingen van onderzoek in deze richting zijn het
automatisch doorzoeken van persoonlijke fotocollecties, die met de introductie
van digitale camera’s snel zijn gegroeid, of van afbeeldingen op het internet. Op
langere termijn valt te denken aan een robot die rondloopt, observeert en han-
delingen kan verrichten in onze wereld. Uiteindelijk is de hoop dat werk aan
visuele perceptie door een computer ook inzichten oplevert in de wijze waarop
de mens de wereld om zich heen waarneemt, interpreteert, en analyseert.

De eerste vraag die opkomt bij het interpreteren van beelden is: In welke ter-
men wil men beelden uiteindelijk herkennen? In dit proefschrift is het antwoord
dat beelden uiteindelijk een verhaal vertellen. Vakantiefoto’s verhalen over alle
belevenissen en bezienswaardigheden van de vakantie. Dit kan bijvoorbeeld een
bezoek aan het Forum Romanum zijn of een dorpsfeest in Arriondas. Een journa-
list probeert met foto’s zijn verhaal in beelden vast te leggen. Dit kan een oorlog
zijn of een publiek schandaal. Een foto advertentie vertelt waarom een blender
beter blendt of waarom het aroma van deze koffie het aardse overstijgt. In het al-
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gemeen is het verhaal wat een beeld vertelt zowel gebaseerd op de verwachtingen
van de toeschouwer als op de inhoud van het beeld zelf. Dit proefschrift handelt
uitsluitend over de inhoud van het beeld.

Vanuit het perspectief van een computer kunnen de verhalen die een beeld kan
vertellen geordend worden van simpel naar complex. Het simpelste verhaal is
het benoemen van de omgeving, zoals een strand of gebergte. Een iets moeilijker
verhaal is het benoemen van een enkel object, zoals een fiets of kat. Nog com-
plexer is de benoeming van meerdere objecten, zoals paard en mens, of kind en
bal. Spatiële relaties zijn nodig om bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen
een man in de auto en een man voor de auto. Tenslotte zijn er nog acties en inter-
acties, veelal geduid door werkwoorden. Deze maken kleine verhalen mogelijk
zoals vrouw springt uit vliegtuig of man rent weg voor hond. De beeldherkenningsge-
meenschap heeft de afgelopen jaren veel voortgang geboekt met het identificeren
van individuele objecten, oftewel het genereren van verhalen van één woord. Dit
proefschrift geeft een analyse van de recente, grote vooruitgang op dit gebied en
probeert inzicht te geven in de redenen van het succes van de huidige technieken.
Vervolgens wordt een stap gezet in de richting van complexere verhalen door het
mogelijk te maken om meerdere objecten binnen een beeld te herkennen.

De oorsprong van de huidige vooruitgang in de beeldherkenning is contra-
intuïtief. Als je je afvraagt hoe een mens een object herkent, is de eerste gedachte
dat je moet beginnen met het bepalen van de contouren van een object om ver-
volgens aan de vorm zijn identiteit af te leiden. Hoewel dit lang is geprobeerd,
komt de recente vooruitgang juist voort uit het loslaten van dit idee. De nieuwe
technieken houden geen rekening met de locatie of ruimtelijke samenhang van
de onderdelen van het beeld. Ze gebruiken in plaats daarvan heel kleine details
uit het beeld om vervolgens met sterke leeralgoritmes te bepalen welk object is
afgebeeld. Dit werkt als volgt: Een plaatje wordt opgedeeld in kleine vierkanten
en voor elk vierkant wordt bepaald of het “hoekig”, “streperig”, een “t-splitsing”,
“egaal”, etc. is. Waar elk vierkant zich in het plaatje bevindt doet in deze repre-
sentatie niet ter zake. Vervolgens kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat als een
beeld veel stukjes “hoekig” bevat, dat er dan waarschijnlijk een kast is afgebeeld.
Veel “streperigheid” duid op de aanwezigheid van gras, wat gecombineerd met
“vlekkig” suggereert dat er een koe is afgebeeld.

Een probleem van de hierboven geschetste methode is dat deze erg veel reken-
kracht kost. Hoofdstuk 2 behandelt het versnellen van de achterliggende tech-
nieken en de verhouding tussen snelheid en kwaliteit, zodat een afweging kan
worden gemaakt tussen hoe goed het algoritme beelden kan erkennen en hoeveel
rekenkracht daarvoor nodig is. Het resultaat van dit hoofdstuk is tweeledig. En-
erzijds levert dit hoofdstuk een systeem op dat het mogelijk maakt om alle foto’s
die op de foto website Flickr worden gezet met slechts 5 computers te categoris-
eren. Anderzijds kunnen de versnelde methodes het beeld fijnmaziger analyseren,
wat het mogelijk maakt om niet alleen een goede representatie te maken van het
hele beeld, maar ook van relatief kleine delen binnen het beeld.

In hoofdstuk 3 wordt nader onderzocht waarom de geschetste beeldherken-
ningsmethode zo goed werkt. Het vermoeden bestaat dat een koe wordt herkend
aan “streperigheid” en “vlekkig”, maar het is onduidelijk welke elementen van
het beeld precies worden gebruikt: Wordt een object geidentificeerd vanwege
zijn eigen uiterlijk (zoals “vlekkigheid” in dit voorbeeld) of wordt een object
meer geïdentificeerd vanwege de omgeving waar het zich bevind (zoals in de
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“streperigheid” van gras)? In dit hoofdstuk meten wij waar precies de informatie
vandaan komt. De omslag van dit proefschrift visualiseert voor enkele beelden
de delen waar "kattigheid" gemeten wordt. Geel wordt beschouwt als positief
bewijs voor de aanwezigheid van een kat, blauw als negatief bewijs. De som
van geel en blauw is de totale hoeveelheid “kattigheid” in de afbeelding volgens
de computer. De belangrijkste vinding in dit hoofdstuk is dat, ondanks het feit
dat het recente succes van beeldherkenning te danken is aan het loslaten van de
object locatie, het herintroduceren van de objectlocatie gewenst is.

Hoofdstuk 4 gaat daarom in op de vraag hoe een object het beste gelokaliseerd
kan worden — hier wordt dus een overgang gemaakt van de vraag wat er op
het beeld staat naar waar het op het beeld staat. De meest succesvolle technieken
op het gebied van het lokaliseren en identificeren van complete objecten doen
dit door (bijna) alle mogelijke locaties binnen een beeld te doorzoeken met ge-
bruikmaking van een zoekraster. Meestal worden per plaatje zo’n 100.000 tot
1.000.000 locaties afgezocht naar een object, wat erg veel rekenkracht vereist. Een
andere richting binnen de beeldverwerking is segmentatie, wat als doel heeft
om het beeld op te delen in coherente regio’s zodat elke regio overeenkomt met
een enkel object. Deze methode levert ongeveer 10 tot 100 locaties op per beeld,
maar veel objectlocaties worden op deze manier overgeslagen. Er zijn namelijk
een hoop verschillende redenen waarom een object één geheel vormt: soms is
kleur genoeg, zoals bij een witte muur, in andere gevallen heb je alleen textuur
nodig en maakt kleur de taak juist moeilijker, zoals bijvoorbeeld bij een lap-
jeskat. In dit hoofdstuk wordt daarom voortgebouwd op de voordelen van beide
lokalisatietechnieken: net zoals segmentatie gebruikt dit hoofdstuk de structuur
van het beeld om het zoekproces te leiden, maar het doel is om alle mogelijke
object locaties vinden. Daarom worden meerdere complementaire segmentaties
gegenereerd door te variëren in onder andere het gebruik van kleur en textuur.
Als resultaat levert dit 1.000 tot 10.000 locaties op die meer objecten bevatten dan
bij een segmentatie, en die van hogere kwaliteit zijn dan locaties verkregen via
een zoekraster. Het gebruik van deze relatief kleine set van locaties maakt het
mogelijk om krachtige identificatie technieken te gebruiken. Het resulterende
systeem voor objectherkenning en -localisatie levert vooral verbeteringen op voor
niet-rigide objecten zoals kat, hond, en plant.

In hoofdstuk 5 gebruiken we de locaties uit hoofdstuk 4 om de beeldher-
kenning naar een nieuw niveau te tillen: we willen niet één object, maar meerdere
objecten binnen een plaatje herkennen om zo het “verhaal” van een afbeelding uit
te kunnen breiden. In tegenstelling tot het identificeren van een compleet object
(gebruikelijk binnen de beeldverwerking) introduceren we het “meest vertellende
beelddeel” van een object. Het idee is dat een object wordt herkend aan dat deel
van het beeld wat het meest veelzeggend is voor dat object. Concreet betekent
dit dat een kat kan worden herkend aan zijn kop terwijl zijn lijf kan worden ge-
negeerd: het lijf van een hond lijkt tenslotte veel op dat van een kat. Het gebruik
van het meest vertellende beelddeel heeft veel voordelen ten opzichte van het ge-
bruik van complete objecten wanneer meerdere objecten geïdentificeerd moeten
worden: meer objecten in een beeld betekent vaak dat het beeld drukker is, wat
de kans vergroot dat delen van een object achter andere objecten verdwijnen. Als
je bijvoorbeeld op zoek bent naar een auto, maar deze staat half achter een bus,
dan ligt de focus van het meest vertellende beelddeel op het zichtbare deel van de
auto terwijl het zoeken naar een volledige auto fout gaat. Ook kan het voorkomen
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dat het uiterlijk van objecten verandert omdat ze een interactie aangaan. Een per-
soon op een paard ziet er bijvoorbeeld anders uit dan een persoon op de grond.
In deze situatie is het wederom beter om de focus te leggen op het herkenbare
bovenlijf van de paardrijder dan om de benen van de persoon te proberen mee
te nemen. Het resultaat van dit hoofdstuk is een systeem dat tot drie objecten in
een beeld nauwkeurig kan herkennen.

Aan het einde van dit proefschrift is de beeldherkenning naar een nieuw ver-
halend niveau getild: in plaats van slechts individuele objecten te kunnen herken-
nen, is het nu mogelijk om meerdere objecten binnen een beeld te identificeren.
Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan naar het automatisch bepalen van het
volledig verhaal van een afbeelding. Hiervoor zal het nodig zijn om ook spatiële
relaties, acties en interacties te kunnen herkennen. Niettemin kan het noemen
van slechts drie objecten al een krachtige impressie oproepen.

Zand, Zee, Cocktail.
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