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Samenvatting∗

In dit proefschrift onderzoeken we methoden om te herkennen ’welk’ object zichtbaar is in een
beeld en ‘waar’ in het beeld het is. Om te herkennen welk object zichtbaar is in een beeld,
is het bag-of-words model op dit moment een succesvolle aanpak. De meest succesvolle aan-
pak om een object te lokaliseren in het beeld, is gebaseerd op een volledige zoektocht door het
beeld die alle mogelijke locaties beschouwt. In dit proefschrift hebben we (1) bestaande kleur-
descriptoren geanalyseerd binnen het bag-of-words model en (2) nieuwe belichtingsinvariante
kleurdescriptoren voorgesteld, ook binnen het bag-of-words model, (3) de efficiëntie van het
bag-of-words-model verbeterd door gebruik te maken van parallellisme, en (4) een selectieve
zoekstrategie voor objectlokalisatie geı̈ntroduceerd.

De resultaten van dit proefschrift worden per hoofdstuk besproken in de volgende paragrafen:

Hoofdstuk 2: Evaluatie van kleurdescriptoren voor object- en sceneherkenning. In
dit hoofdstuk hebben we een gestructureerd overzicht gemaakt van belichtingsinvariante kleur-
descriptoren in de context van visuele herkenning. Tot op heden zijn op intensiteit gebaseerde
descriptoren op grote schaal gebruikt voor het extraheren van beeldkenmerken rondom opval-
lende punten in een beeld. Teneinde de belichtingsinvariantie en het onderscheidend vermogen
van beeldkenmerken te verhogen, zijn er diverse uitbreidingen naar kleur voorgesteld. Omdat
er vele descriptoren bestaan, hebben wij hun invariantie-eigenschappen en hun onderscheid-
end vermogen bestudeerd. De analytische invariantie-eigenschappen van kleurdescriptoren zijn
onderzocht met behulp van een taxonomie op basis van belichtingsinvariantie met betrekking tot
fotometrische transformaties. Deze invariantie-eigenschappen zijn ook experimenteel getest met
behulp van een dataset met bekende belichtingscondities. Daarnaast is het onderscheidend ver-
mogen van kleurdescriptoren ook experimenteel onderzocht op twee grote beeldcollecties: één
bestaande uit foto’s en één bestaande uit video’s. Uit de theoretische en experimentele resultaten
kan worden afgeleid dat visuele herkenning beı̈nvloed wordt door invariantie voor de intensiteit
van de lichtbron en voor de kleur van de lichtbron. Uit de resultaten blijkt verder dat voor licht-
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intensiteit verschuivingen, het nut van invariantie categorie-specifiek is. Wanneer één enkele
descriptor gekozen moet worden, zonder dat er enige voorkennis over de dataset of soorten ob-
jecten beschikbaar is, dan bevelen wij OpponentSIFT aan. Indien meerdere kleurdescriptoren
gebruikt mogen worden, dan blijkt dat een combinatie beter presteert: op twee benchmarks ver-
betert de object- en sceneherkenning.

Hoofdstuk 3: Belichtingsinvariante descriptoren voor discriminatieve visuele object
herkenning. Belichting-invariante kleurdescriptoren, zoals gebruikt in het vorige hoofdstuk, zijn
gewoonlijk gebaseerd op een beperkte reeks (meestal 3) vooraf gedefinieerde kleurkanalen. Het
gebruik van alleen vooraf gedefinieerde kleurkanalen kan voor objectherkenning een beperking
zijn: bestaan er geen discriminatievere kleurkanalen? Daarom is ons doel in dit hoofdstuk het
genereren en selecteren van een algemene set van onderscheidende, belichtingsinvariante de-
scriptoren voor objectherkenning. Eerst ontwikkelen we een klasse van nieuwe belichtings-
invariante descriptoren op basis van een uniforme bemonstering van de RGB-kleurenruimte.
We bewijzen dat deze klasse van descriptoren invariant is voor lichtintensiteitsveranderingen
onder verschillende normalisaties. Vervolgens wordt deze klasse van descriptoren gebruikt om
het onderscheidend vermogen tussen objectsoorten te verbeteren, op basis van verschillende
selectie-strategieën. Bij een strategie met het doel om één descriptor op basis van een nieuwe
kleurenruimte te maken, vinden we een optimum in een 6-kanaals ruimte. Deze ruimte is
vergelijkbaar met de (3 kanaals) Opponent kleurenruimte met 3 extra bemonsteringen in het
chromaticiteitsvlak. Deze nieuwe kleurenruimte presteert beter dan OpponentSIFT (de aan-
bevolen descriptor van het vorige hoofdstuk) op zowel objectherkenning als objectlokalisatie.

Hoofdstuk 4: Versnellen van visuele herkenning met de GPU. Het bag-of-words model is
uitgegroeid tot de meest krachtige methode voor visuele herkenning in foto’s en video. Naast zijn
hoge nauwkeurigheid kleeft er ook een groot nadeel aan het model: de benodigde rekenkracht. In
dit hoofdstuk hebben we twee belangrijke knelpunten in het bag-of-words model geı̈dentificeerd:
de kwantisering stap en de classificatie stap. We pakken deze twee knelpunten aan door twee
efficiënte algoritmen te introduceren voor kwantisatie en classificatie door gebruik te maken van
parallellisme in nieuwere CPU en GPU architecturen. De algoritmes zijn ontwikkeld om (1)
de hoge nauwkeurigheid van bag-of-words intact te houden, (2) het probleem op te splitsen en
(3) dezelfde numerieke uitkomsten te geven. In experimenten op grote hoeveelheden data is
aangetoond dat, door het gebruik van een parallelle implementatie op de GPU, het classificeren
van ongeziene beelden 4,8 keer sneller is dan op een quad-core CPU, terwijl het (numerieke)
eindresultaat precies hetzelfde is. Daarnaast laten we zien hoe de algoritmen kunnen worden
gegeneraliseerd naar andere toepassingen, zoals tekstindexering en herkenning in video. Voor de
herkenning in video blijkt dat de nauwkeurigheid flink verbeterd kan worden door de verkregen
versnelling te gebruiken om extra video-frames te classificeren.
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Hoofdstuk 5: Segmentatie als een selectieve zoekstrategie voor objectlokalisatie. Voor
objectlokalisatie is de huidige state-of-the-art gebaseerd op een volledige zoektocht door het
beeld. Wij stellen in dit hoofdstuk een selectieve zoekstrategie voor. Door op minder plaat-
sen in het beeld te kijken, wordt het mogelijk om op de overgebleven plaatsen complexere
beeldkenmerken en classificatiemethoden te gebruiken. Deze complexere methoden stellen ons
vervolgens in staat om de state-of-the-art te verbeteren. Voor onze zoekstrategie passen we
segmentatie (het opsplitsen van een afbeelding in groepen pixels die bij elkaar horen) aan: in
plaats van maar een enkele opsplitsingen van het beeld die tot op de pixel nauwkeurig zijn,
stellen wij voor om vele ruwe opsplitsingen te genereren. De rationale hierbij is dat (1) een ob-
ject waarvan de locatie nooit is gegenereerd bij het zoeken zal ook niet herkend kunnen worden
en (2) de directe omgeving rondom het object is het meest informatief voor objectherkenning,
dus een aantal pixels extra is geen bezwaar. Onze methode is onafhankelijk van de objectsoort.
Uit de resultaten op de PASCAL VOC benchmark blijkt dat we 96,7% van alle objecten met
slechts 1,500 locaties per beeld kunnen afdekken. Het vervangen van de volledige zoektocht
door het beeld in de huidige state-of-the-art met onze selectieve zoekstrategie vermindert de
nauwkeurigheid van slechts 1%. Door het gebruik van complexere beeldkenmerken op basis
van het bag-of-words model kan onze selectieve zoekstrategie de state-of-the-art aanzienlijk ver-
beteren voor 8 van de 20 objecten uit de objectlokalisatie taak van de PASCAL VOC 2010.




