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Samenvatting

In dit proefschrift hebben we onderzocht hoe men gebruik kan maken van beeld struc-
turen in verschillende beeld herkenningsproblemen. In hoofdstuk 2 stellen we een struc-
tureel model voor dat de leeftijd, expressie en geslacht van gezichten kan voorspellen.
Door gezichten te modelleren met verborgen variabelen, kan de relatie tussen deze vari-
abele worden geleerd waardoor de nauwkeurigheid van elke taak wordt verbeterd. In
hoofdstuk 3 stellen we methode waarmee van n enkele afbeelding een 3D scene gecreerd
kan worden. Hiervoor wordt eerst de geometrische structuur van de scene verkregen,
waarna de 3D-layout kan worden uitgerekend door gebruik te maken van de voorspelde
geometrische structuur. In hoofdstuk 4 stellen we een methode voor waarmee het meest
belangrijke object in een video kan worden achterhaald. Door het maken van een grafisch
model voor verschillende, maar vergelijkbare video’s, kan het primaire object per frame
worden achterhaald. In hoofdstuk 5 maken we gebruik van diep leren om eigenschap-
pen en structuren van afbeeldingen te leren voor het schatten van de richting van de
lichtbron. Aangezien diep leren een grote hoeveelheid data nodig heeft, stellen we
een methode voor waarmee afbeeldingen gegenereerd kunnen worden om zodoende een
dataset te creren die groot genoeg is voor diep leren. In hoofdstuk 6 wordt een beeld-
uitlijningsalgoritme gepresenteerd. Met dit werk stellen we een stuksgewijs algoritme
voor om het probleem van beeld-uitlijning met veel verschillende invalshoeken op te
lossen. Deze thesis draagt op vele manieren bij aan het begrip van beeld en video. Door
gebruik te maken van van structuren in beeld en video’s op verschillende niveaus, is het
mogelijk om een steentje bij te dragen aan het begrip op het gebied van beeld herkenning.
Wij zijn van mening dat de structuren van afbeeldingen en video’s kan helpen deze beter
te begrijpen en dat er meer inspanningen moeten worden genvesteerd in dit onderwerp.
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