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Samenvatting

De hoofdstukken in dit proefschrift zijn alhier in het Nederlands samengevat.

Hoofdstuk 2: De meest populaire hedendaagse representaties van lokale beeld-
informatie zijn gebaseerd op de gradient structuur (ook wel ‘textuur’) van het
onderliggende beeld. Dit soort representaties is instabiel op gebieden met weinig
tot geen structuur omdat verstoringen in het beeld als gevolg van ruis, com-
pressie en belichting daar het grootste effect hebben. De standaard methode van
omgaan met instabiele representaties is om ze simpelweg te negeren. Dit kan
echter dramatische gevolgen hebben voor de prestaties van een visueel herken-
ningssysteem. In dit hoofdstuk wordt een methode ontwikkeld waarin de in-
stabiliteit van de lokale beeldinformatie expliciet wordt gemodelleerd tezamen
met de representatie ervan. Dit wordt bereikt met een functie die de verwachte
instabiliteit van de beeldbeschrijving op efficiënte wijze relateert aan de gra-
dient structuur. Deze verwachte instabiliteit kan worden geinterpreteerd als
de variantie van de lokale beeldrepresentatie en wordt als zodanig compact
gemodelleerd in de krachtige ‘Fisher Vectors’ voor globale beeldrepresentatie.
Het blijkt uit de experimenten in dit hoofdstuk dat de voorgestelde uitbreiding
een consistente verbetering van visuele herkenningssystemen teweegbrengt.

Hoofdstuk 3: Beeldrepresentaties worden over het algemeen zo ontworpen dat
ze robuust zijn tegen betrekkelijk kleine geometrische variaties, zoals rotatie en
schaling, teneinde beter te kunnen vergelijken met andere beelden. Hiertoe is
het gangbaar om de relevante variaties te simuleren en de resulterende statistis-
che verdelingen van beeldinformatie te analyseren en exploiteren. Dit leidt over
het algemeen tot de optimale parameters van de beeldrepresentatie in globale
zin. Het wordt echter in dit hoofdstuk aangetoond dat de optimale parameters
verschillen per beeldregio, omdat het specifieke effect van een geometrische
variatie afhankelijk is van lokale beeldinhoud. Aangezien het simuleren van de
variaties in de praktijk te veel tijd kost, wordt in dit hoofdstuk een methode on-
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twikkeld waarmee de simulatie met een enkele matrixvermenigvuldiging kan
worden uitgevoerd. Het doel is om de verwachte covariantie van een beeldre-
gio te berekenen, onder de aanname dat het soort variaties en de parameters
ervan bekend zijn. De (inverse) covariantie wordt gebruikt om de beeldrepre-
sentatie te wegen zodat de meest stabiele delen van de beeldregio de meeste
invloed hebben in een vergelijking met een andere beeldregio. De resulaten
laten zien dat de voorgestelde ‘simulatie simulatie’ (in gesloten vorm) net zo
goed maar vele malen sneller werkt dan het geval waarin de simulaties daad-
werkelijk worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 4: De nadruk van de hoofdstukken 2 en 3 ligt op respectievelijk
photometrische en geometrische vervormingen van het beeld. Andere bron-
nen van variaties in de verschijningsvorm van beeldinhoud worden veroorza-
akt door materiaal en albedo. In de praktijk zijn al deze facetten relevant bij de
totstandkoming van beelden, en om die reden zijn er vele beeldrepresentaties
ontworpen die robuust zijn tegen zoveel mogelijk bronnen van variatie. On-
danks enorme vooruitgang op dit terrein, blijkt in dit hoofdstuk dat de karak-
teristieken van de optimale beeldrepresentatie varieert per beeldregio. De con-
sequentie hiervan is dat het bij het vergelijken van beelden altijd beter is om de
beste representatie per beeldregio te hanteren in plaats van alleen de represen-
tatie die globaal het beste is. Daarom wordt in dit hoofdstuk voorgesteld om de
selectie van de beste beeldrepresentatie automatisch uit te voeren op basis van
eigenschappen van het beeld zelf zoals structuur, materiaal en kleur.

Hoofdstuk 5: Het is alom bekend in de computer vision dat het hanteren van
robuuste beeldrepresentaties een substantiële verbetering van visuele herken-
ningssystemen teweegbrengt, in vergelijking met bijvoorbeeld representaties
op basis van alleen de beeldintensiteit. Tevens is het zo dat de best presterende
beeldrepresentatie varieert per dataset, en zelfs per beeld en beeldregio, zoals
aangetoond in dit proefschrift. Dergelijke studies zijn echter nog niet uitgevo-
erd in het video domein, waar de beeldrepresentaties tot nu toe zijn gebaseerd
op alleen de intensiteit van het beeld. De consequentie hiervan is dat deze
representaties gevoelig zijn voor photometrische variaties, alsook dat waarde-
volle informatie in de kleurkanalen wordt genegeerd. In dit hoofdstuk wordt
voorgesteld om de bestaande videorepresentaties te herformuleren opdat meer
dan één visueel kanaal kan worden beschouwd. Dit resulteert in robuuste vide-
orepresentaties waarmee substantieel betere resultaten worden bereikt in het
herkennen van menselijke activiteiten in videos.


