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Samenvatt ingg en Conclusies 

Inn het begin van dit proefschrift, komen we tot de wellicht tegenintntieve con-
clusiee dat de zoektocht naar generieke beschrijvings- en herkenningsstrategien 
voorr symboolherkenning leiden tot domeinspecifieke resultaten die de robu-
ustheidd en prestaties van symboolherkenning beperken. Wij pleiten voor de 
noodzaakk om beschrijvings- en herkenningsstrategien te ontwikkelen die sym-
boolspeciflekk zijn (semantische detectoren) en deze in een modulair raamwerk 
tee plaatsen. Dit modulaire raamwerk kan vervolgens in staat zijn om formele 
tekeningen,, zoals architectuurtekeningen, te herkennen. 

Eenn verschil wordt gemaakt tussen passieve en actieve detectoren. Een 
actievee detector krijgt een regio in het beeld als invoer en retourneert symbolen 
diee in die regio zijn gevonden. Een passieve detector beantwoordt de vraag of 
eenn specifieke verzameling pixels gekenschetst, kan worden als het symbool dat 
dee detector kan herkennen. 

Inn dit proefschrift maken we onderscheid tussen vier soorten symbolen: 
vastee symbolen, reguliere symbolen, irreguliere1 symbolen en samengestelde 
symbolen.. Deze soorten verschillen in het aantal vrij e parameters en de mate 
waarinn de grammatica van het symbool vrij is. Ieder symbool op een kaart kan 
alss een van de die vier soorten worden gekenschetst. Vervolgens ontwikkelen 
wee in dit proefschrift detectoren voor vier verschillende symbolen: pijlkoppen, 
pijpleidingen,, stippellijnen en pijlen; voor ieder soort symbool een. Voor pij-
pleidingenn ontwikkelen we twee detectoren, een passieve detector die in staat is 
pijpleidingenn van zeer slechte beeldkwaliteit te vinden en een actieve detector 
diee in staat is een beeld als een verzameling kromme lijnen te beschrijven. 

Hoofds tukk 2. E e n s tud ie naar pres ta t i eana lyse in de herkenning van 
grafischee s y m b o l e n . 

Dee pijldetector definieert een pijl als een samenstelling van verschillende 
symbolenn (een lij n en twee pijlkoppen). We laten zien dat de kritieke factor 
bijj  het detecteren van pijlen ligt in het herkennen van pijlkoppen. Een van 
dee redenen dat we succesvol zijn in het detecteren van pijlen, is dat we eerst 
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dee lij n herkennen, wat relatief eenvoudig is. en vervolgens gebruik maken van 
dee kennis over de lij n om het aantal vrijheidsgraden van de pijlkoppen te 
beperken. . 

Driee verschillende methoden om pijlkoppen te herkennen zijn gemple-
menteerd.. All e drie de algoritmes werken bevredigend, zowel op echte als op 
synthetischee data. Ze leveren vrijwel dezelfde resultaten op, zelfs zo sterk dat 
err geen prestatiewinst te behalen is door de drie detecteren te combineren in 
eenn stemmechanisme. We concluderen dat er, met onze data, geen verbetering 
haalbaarr is. 

H o o f d s t u kk 3. E e n l i jnvolger. 

Dee lijnvolger is gebaseerd on het eenvoudige idee van het verlengen van een 
lij nn met een stapgrootte, en vervolgens zoeken naar bewijs voor een verlenging 
vann de lijn . De lijnvolger is zo ontworpen dat hij robuust, is tegen onder-
brekingenn van de lijn . Een handige parameter van de lijnvolger is de maxi-
maall  toegestane curvatuur. Een andere parameter is de stapgrootte. waarmee 
nauwkeurigheidd van de lijnbeschrijving afgewogen kan worden tegen benodigde 
rekentijdd en robuustheid. 

Ui tt experimenten blijk t dat het algoritme in staat is lijnen van lage 
kwaliteitt te herkennen met beperkte voorkennis. Dit wordt bereikt zonder 
eenn grote hoeveelheid 'magische parameters' te introduceren die de detector 
domeinn specifiek zou maken. De experimenten laten zien dat de gevonden 
lijnbeschrijvingg een accurate beschrijving van het beeld oplevert. 

Eenn sterk punt van het algoritme is zijn flexibiliteit . Deze flexibiliteit wordt 
gedemonstreerdd door een voorbeeld waarin twee lijnvolgers worden gecombi-
neerdd in een detector voor parallelle lijnen. 

H o o f d s t u kk 4. H e t g r o e p e r e n van lijnen. 

Wee presenteren een methode om kromme li jnstructuren te construeren 
doorr het hirarchisch groeperen van primitieven. We stellen dat groepering-
methodenn noodzakelijkerwijs een hirarchie moeten opleveren, aangezien er 
geenn lokaal beslisbare waarheid is. De methode is gebaseerd op een groeper-
ingmaatt die de waarschijnlijk meet dat een set primitieven tot dezelfde on-
derliggendee structuur behoren. De groeperingmaat bepaalt de plaatsing in de 
hirarchie. . 

Dee complexiteit van het algoritme is, in het slechtste geval, 0 ( «3 ) . met 
nn het aantal primitieven in het beeld. De gemiddelde complexiteit van het 
algoritmee is 0(n2). Dat is van belang, omdat we menen dat een groeperingal-
gori tmee alleen zinvol is als de complexiteit overzichtelijk is. De complexiteit 
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vann het algoritme werd afgeleid gebruik makend van een zoekalgoritme dat 
bewezenn optimaal is voor de gekozen groeperingmaat. 

Experimentenn laten zien dat de methode goede resultaten haalt op com-
plexee beelden. We tonen aan het mogelijk is om automatisch een geschikt 
niveauu in de groeperinghirarehie te selecteren dat een goede interpretatie van 
hett beeld oplevert. Wanneer we onze methode vergelijken met een moderne 
generiekee clusteringmethode (ontwikkelt door Amir [1]) blijk t dat onze meth-
odee betere resultaten oplevert en sneller werkt. 

H o o f d s t u kk 5. G r a m m a t i c a l e inferentie van s t ippe l l i jnen . 
Wee ontwikkelen een methode om de grammatica van een lijst symbolen te 

vinden.. De symbolen worden veronderstelt zich langs een virtuele lij n te bevin-
den.. Eerst dienen de symbolen in het beeld gevonden te vonden. Vervolgens 
wordtt de middellijn van de stippellijn bepaalt. We laten zien dat gebruik mak-
endd van methoden uit het veld van patroonvergelijking, het verschil tussen een 
grammaticaa en een lijst symbolen met dynamisch programmeren kan worden 
bepaald. . 

Wee onderzoeken methoden om een set van mogelijke grammatica's te 
bepalenn die de lijst kan hebben gegenereerd. We laten zien dat het doorzoeken 
vann een uitputtende lijst ondoenlijk is. Er zijn twee manieren om dit probleem 
opp te lossen. Ten eerste kunnen er beperkte aan de lengte en het soort van de 
grammatica'ss opgelegd worden. Deze beperkingen kunnen doorgaans worden 
afgeleidd uit het domein van de bestudeerde lijntekeningen. Dit leidt tot een 
algoritmee met acceptabele performance. De tweede manier om de verwerk-
ingskostt van de grammaticale inferentie te beperken is het introduceren van 
heuristieken.. We ontwikkelen heuristieken die in alles behalve uitzonderlijke 
omstandighedenn het optimale resultaat opleveren, terwijl de verwerkingslast 
aanzienlijkk wordt beperkt. 

Dee in dit proefschrift ontwikkelde detectoren hebben weinig geineen. Ver-
schillendee methoden om beelden en eigenschappen te gebruiken werden voor 
dee verschillende detectoren ingezet. De lijnvolger gebruikt bijvoorbeeld gri-
jswaardebeeldenn als invoer. De pijldetector gebruikt een combinatie van li -
jnsegmentenn en binaire beelden die in profielen worden geconverteerd. 

Di tt proefschrift levert geen bijdrage aan het veld van basale beeldbewerk-
ing.. Wrij maken gebruik van de beschikbare methoden voor het segmenten van 
beeldenn en het vinden van lijnpunten. We vonden geen serieuze beperkingen 
inn het werken met deze methoden. Natuurlijk is er nog ruimte om segmentatie 
enn lijnpunt-detectie te verbeteren, maar hun (inherente) imperfecties demon-
strerenn de robuustheid van de door ons ontwikkelde detectoren. 
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Dee detectiefouten die overblijven zijn niet het resultaat van problemen in 
dee basale beeldbewerking, maar eerder doordat het beeld afwijkt van sym-
boolmodellen.. Dit vraagt om het expliciet modelleren van verstoringen, zowel 
inn het modelleren van beeldverstoringen (zoals ruis en rakende objecten) als 
inn het modelleren van modelafwijkingen. Dit is conceptueel ingewikkeld. Als 
ingenieurss regelmatig afwijken van symboolmodellen, zouden de modellen dan 
niett per definitie die afwijkingen moeten omvatten? In andere woorden, het 
symboolmodell  zou alle mogelijke afwijkingen kunnen bevatten. Echter, het 
modell  kan dan snel al haar beschrijvende en onderscheidende kracht kunnen 
verliezen.. Hier moet een balans worden gevonden, hetgeen vraagt om extra on-
derzoekk naar concrete symbolen. Al s voorbeeld kan de stippellijn-detector uit 
ditt proefschrift dienen, waarin de beeldverstoringen en modelfouten expliciet 
zijnn gemodelleerd. 

Dee door de detectoren gebruikte methoden voor herkenning verschillen nog 
meer,, varirend van de Hough-transformatie tot cyclische graaf-vergelijking. 
Dee verschillen tussen de detectoren bevestigen de analyse die in de inleid-
ingg werd gemaakt: verschillende symbolen vereisen verschillende detectie- en 
beschrijvingsmethodenn om optimale resultaten te kunnen boeken. 

Terwijll  de detectoren weinig gemeen hebben, zijn er overeenkomsten in 
dee methode van ontwikkeling. De detectoren zijn getest op zowel echte als 
synthetischee beelden, hetgeen inzicht oplevert in de faalmomenten en verw-
erkingslastt van de gebruikte algoritmen. Vanuit een ingenieursstandpunt is 
hett testen op zowel echte als synthetische beelden noodzakelijk. 

Inn het vergelijken van de prestaties van onze detectoren met concurrerende 
detectorenn uit de l i teratuur werden we gehinderd door het ontbreken van een 
openbaree dataset met beelden uit een uiteenlopende verzameling van beelden, 
aangevuldd met waarheidsgegevens. Een dergelijke dataset zou het vergelijken 
enn daarmee ontwikkelen van detectoren ontegenzeggelijk vergemakkelijken. 

Hett werk in dit proefschrift heeft laten zien dat hoge herkenningsresultaten 
bereiktt kunnen worden wanneer symboolherkenning met een modelgebaseerde 
enn symboolspecifieke aanpak. Vanuit ons gezichtspunt betekent dit dat om 
hoogg presterende kaartinterpretatiesystemen te kunnen bouwen, meer speci-
fiekefieke symbooldetectoren moeten worden ontwikkeld. 

Hett werk in dit proefschrift is verricht in de wetenschap dat zodra er een 
algemenee theorie over het zien en herkennen van beelden is ontwikkeld, dit 
proefschriftt achterhaald zal zijn, maar ook in het vertrouwen dat dit nog vele 
generatiess zal duren. 


