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Propositions associated with the thesis 
 

Multi-Person Localization and Orientation Estimation 
in Volumetric Scene Reconstructions 

 
 

1. In order to fully leverage multi-camera data with little effort, a 3D reconstruction of 

the observed scene should be created [this thesis]. 

 

2. Instead of using histograms, retaining the spatial information contained in 2D 

textures is crucial when creating a discriminative description of a person’s 

appearance [this thesis]. 

 

3. Automation of surveillance systems can be beneficial for both public safety and 

personal privacy, but should never completely omit the human factor. 

 

4. A system which is supposed to work in the real world should be tested in the real 

world. When this is not possible, the testing environment should resemble the real 

world as closely as possible [this thesis]. 

 

5. If you can represent a 3D object as a topological sphere, spherical harmonics will 

offer an efficient and flexible way to represent the object using a limited number of 

features, without significant loss of distinctiveness [this thesis]. 

 

6. If two objects look the same, move the same and appear near the same location, 

they probably are the same [this thesis]. 

 

7. If two objects look the same, move the same and explain the same foreground 

region, one is probably a “ghost” of the other [this thesis]. 

 

8. When looking for the best global assignment between detection and tracks, taking 

into account dependencies between all individual assignments is beneficial but non-

trivial [this thesis]. 

 

9. When crowds get denser, tracking groups of persons is advisable over tracking 

individual persons. 

 

10. Bad computer science education in schools brings bigger privacy risks than the 

development of automated person tracking systems without identification. 

 
Martijn Liem, October 2014 



Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Multi-Person Localization and Orientation Estimation 
in Volumetric Scene Reconstructions 

 
 

1. Om alle beschikbare data uit meerdere camera’s op een eenvoudige manier ten 

volle te benutten dient een 3D-reconstructie van de geobserveerde ruimte gemaakt 

te worden [dit proefschrift]. 

 

2. Bij het maken van een onderscheidende beschrijving van het uiterlijk van een 

persoon is het belangrijk de ruimtelijke informatie uit 2D texturen zo goed mogelijk 

te behouden in plaats van gebruik te maken van histogrammen [dit proefschrift]. 

 

3. Geautomatiseerde surveillancesystemen kunnen gunstig zijn voor de openbare 

veiligheid en persoonlijke privacy, maar moeten altijd een menselijke factor hebben. 

 

4. Een systeem dat bedoeld is om in de echte wereld te functioneren, moet ook in de 

echte wereld getest worden. Als dat niet kan, moet de testomgeving zoveel mogelijk 

op de echte wereld lijken [dit proefschrift]. 

 

5. Een voorwerp dat kan worden voorgesteld als een topologische bol kan efficiënt en 

flexibel door een beperkte set eigenschappen worden weergegeven met behulp van 

sferische harmonischen, zonder verlies van onderscheidbaarheid [dit proefschrift]. 

 

6. Als twee voorwerpen er hetzelfde uitzien, op de zelfde manier bewegen en bij elkaar 

in de buurt zijn, zijn ze waarschijnlijk hetzelfde voorwerp. 

 

7. Als twee voorwerpen er hetzelfde uitzien, op dezelfde manier bewegen en hetzelfde 

stuk van de voorgrond innemen, is de ene waarschijnlijk een “spook” van de andere. 

 

8. Als je op zoek bent naar de beste globale toekenning van detecties aan tracks, is het 

nuttig, maar lastig, om rekening te houden met afhankelijkheden tussen individuele 

toekenningen [dit proefschrift]. 

 

9. In drukke menigten is het beter om groepen te volgen dan individuele personen. 

 

10. Slecht computeronderwijs op scholen is een groter gevaar voor de privacy dan de 

ontwikkeling van geautomatiseerde persoonstracking zonder identificatie. 

 
Martijn Liem, oktober 2014 


