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Κατάλογος Σχηµάτων

1.1 Αναγκαιότητα της από κοινού αντιµετώπισης λειτουργιών όρασης χα-

µηλού και υψηλού επιπέδου [165]: (α) Εικόνα που περιέχει ένα αντι-

κείµενο (ϐ) Αποτελέσµατα ανίχνευσης ακµών (γ) Μεγέθυνση της περιο-

χής του προσώπου. Η εικόνα δεν είναι κατάλληλη για την εφαρµογή

τυπικών µεθόδων κατάτµησης και ανίχνευσης αντικειµένων, λόγω της

χαµηλής ανάλυσης, της έντονης σκίασης και της περίπλοκης δοµής
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ποσοτικοποιηθούν εύκολα. Μόνο στην εικόνα (α) είναι χρήσιµη η τιµή

της ϕωτεινότητας ως χαρακτηριστικό για κατάτµηση· για τις υπόλοιπες

το χρησιµοποιούµενο χαρακτηριστικό είναι η διασπορά του ϑορύβου (ϐ)

η σκίαση (παράγωγος της ϕωτεινότητας) (γ) η οµοιότητα των κηλίδων

(δ) και η προσήνειά τους (ε). Κάτω γραµµή: Αναλόγως της κλίµακας

και του κύριου ενδιαφέροντος του ϑεατή αλλάζει και η κατάτµηση µίας

σκηνής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 (α): Γεωµετρικές ποσότητες που εµπλέκονται στην εξέλιξη µίας καµπύ-

λης (ϐ) ∆ιαµερισµός µίας εικόνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3 Παραµετρική και έµµεση αναπαράσταση µίας καµπύλης. . . . . . . . 14

2.4 Εξέλιξη ενός Geodesic Active Contour: η τοπολογία της καµπύλης αλ-

λάζει αβίαστα ενώ οι γωνίες των αντικειµένων εντοπίζονται µε ακρίβεια. 16
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στην ϕωτεινό τµήµα της εικόνας και (γ)-(δ) στο σκοτεινό τµήµα. . . . . 19

2.7 Αναγνώριση µέσω αντιστοίχισης µοντέλων [149]: ορισµένα από τα χα-

ϱακτηριστικά σηµεία της εικόνας, όπως γωνίες και διασταυρώσεις µπο-

ϱούν να αντιστοιχιστούν σε αυτά προαποθηκευµένων αντικειµένων. Αν

καθορίζοντας κατάλληλα τις παραµέτρους προβολής του αντικειµένου

µπορούν να ερµηνευθούν περισσότερα χαρακτηριστικά, αυτό ϑεωρείται

ενδεικτικό της ύπαρξης του αντικειµένου. . . . . . . . . . . . . . . . 21
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3.6 Ανίχνευση ϕανταστικών ακµών: στις πάνω εικόνες αντιλαµβανόµαστε

ανύπαρκτες ακµές σε λευκές περιοχές. Στις κάτω εικόνες ϕαίνονται

τα αποτελέσµατα ανίχνευσης ακµών του δικτύου µας, το οποίο χρησι-

µοποιώντας το υποσύστηµα ανίχνευσης saliency µοντελοποιεί αυτή τη
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δο Canny παίρνουµε ένα µεγάλο πλήθος ακµών σε περιοχές µε υφή.

Αντίθετα, το δίκτυό µας χρησιµοποιώντας µία υψηλότερου επιπέδου
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6.13Αποτελέσµατα συνεργετικής ανίχνευσης αντικειµένων: το κάτωθεν σύ-

στηµα προτείνει ένα σύνολο πιθανών τοποθεσιών για αντικείµενα, οι

οποίες επαληθεύονται από το άνωθεν σύστηµα, όπως περιγράφεται στο

κείµενο. Για µία συγκεκριµένη τιµή ενός κατωφλιού, οι τοποθεσίες
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αυτή η διατριβή ασχολείται µε τα προβλήµατα της αναγνώρισης αντικειµένων και

της κατάτµησης εικόνων, έχοντας ως ϐασικό στόχο τον συνδυασµό τους. Το πλαίσιο

µέσα στο οποίο διατυπώνονται οι σηµαντικότερες συνεισφορές είναι η πιθανοτική,

Bayesian, προσέγγιση σε προβλήµατα όρασης υπολογιστών, που µπορεί να συνοψι-

στεί στην ιδέα της Ανάλυσης-µέσω-Σύνθεσης : έχοντας στη διάθεσή µας ένα µοντέλο

σύνθεσης της εικόνας, η ανάλυση µίας νέας εικόνας ανάγεται στην προσαρµογή του

µοντέλου.

Υιοθετώντας την πιθανοτική προσέγγιση προβληµάτα όπως η ανίχνευση ακµών, η

µοντελοποίηση υφής, η κατάτµηση και η αναγνώριση αντικειµένων διατυπώνονται σε

ένα κοινό πλαίσιο, µέσω αναγεννητικών (generative) και γραφικών µοντέλων. Κοινός

άξονας για όλες τις συνεισφορές της διατριβής αποτελεί η διατύπωση και χρήση

µοντέλων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του προβλήµατος της όρασης.

Η καινοτοµία που εισάγει αυτή η διατριβή µπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω

σηµεία :

• Εισαγωγή του αλγόριθµου Expectation Maximization για τη διατύπωση του

πρόβληµατος της Συνέργειας.

• Συνδυασµός Μοντέλων Ενεργούς Εµφάνισης (Active Appearance Models 

AAM) και Τεχνικών Επιπεδοσυνόλων για τη Συνέργεια Κατάτµησης και Ανα-

γνώρισης.

• Χρήση Γραφικών Μοντέλων και Σηµείων Ενδιαφεροντος για την από κοινού

΄Ανωθεν και Κάτωθεν ΄Ανίχνευση Αντικειµένων.

• Τοπικά Αναγεννητικά Μοντέλα για την Ανάλυση και Κατάτµηση Εικόνων Υφής,

διάκριση Υφής/Ακµών και τη Σταθµισµένη Εξέλιξη Καµπυλών.

• Πιθανοτική ∆ιατύπωση και Εκµάθηση ενός Μοντέλου Χαµηλού και Μέσου

Επιπέδου Λειτουργιών του Βιολογικού Συστήµατος ΄Ορασης.





ABSTRACT

This dissertation deals with the problems of object recognition and image seg

mentation, focusing primarily on their combination. The major contributions of

this dissertation build on the probabilistic, Bayesian approach to computer vision

problems, whose essence is captured in the AnalysisbySynthesis framework:

once an image synthesis model is available, image analysis can be phrased as

model fitting.

Adopting the probabilistic approach, problems like edge detection, texture

modeling, image segmentation and object recognition are phrased in a common

setting, using generative and graphical models. The common theme for all the

contributions of this dissertation is the formulation and usage of probabilistic

models that account for the specific aspects of the vision problem considered.

The novelty introduced in this thesis can be summarized in the following points:

• Introduction of the Expectation Maximization algorithm for the formulation

of the Synergy problem.

• Combination of Active Appearance Models and Level Set techniques for the

Synergy between Segmentation and Recognition.

• Joint Bottomup and Topdown Object Detection using Graphical Models

and Interest Point Features.

• Local Generative Models for Texture Analysis and Segmentation, Edge/Texture

Discrimination and Weighted Curve Evolution.

• Probabilistic Formulation and Learning of a Biologically Motivated Model of

Low and Mid Level tasks.





Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Το Πρόβληµα της Συνέργειας

Το κυρίαρχο παράδειγµα της όρασης υπολογιστών µπορεί να συνοψιστεί στο µοντέ-

λο που παρουσίαζεται στην αναφορά [153], σύµφωνα µε το οποία η επεξεργασία της

οπτικής πληροφορίας ακολουθεί µία κάτωθεν (bottomup) πορεία, µε διαδικασίες

αυξανόµενης πολυπλοκότητας να χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα των προηγούµε-

νων, απλούστερων σταδίων. Αυτό το µοντέλο είναι δηµοφιλές καθώς επιτρέπει να

εξετάσει κανείς το κάθε υποπρόβληµα χωριστά, αποφεύγοντας ένα αυξηµένης πο-

λυπλοκότητας µοντέλο. Βάσει αυτής της προσέγγισης διαφορετικές κοινότητες της

όρασης υπολογιστών έχουν εστιάσει σε µεµονωµένα προβλήµατα, µε την προσδοκία

ότι κάποτε µε αρκετή υπολογιστική ισχύ και ϐελτιώσεις των υπάρχοντων µοντέλων

και τεχνικών ϑα επιτευχθεί µηχανιστικά η ίδια επίδοση µε το ϐιολογικό σύστηµα

όρασης. Αν και ουσιαστική πρόοδος έχει σηµειωθεί έτσι στα επιµέρους προβλήµατα,

ελάχιστα συστήµατα έχουν κατασκευαστεί που να είναι λειτουργικά σε µη-τετριµµένα

περιβάλλοντα ενώ οι πρακτικές εφαρµογές της όρασης υπολογιστών παραµένουν πε-

ϱιορισµένες.

Η αποτυχία αυτή µπορεί να αποδοθεί στις απλουστεύσεις για τις υπόλοιπες συνι-

στώσες του προβλήµατος που χρησιµοποιεί η κάθε υποκοινότητα. Για παράδειγµα,

οι περισσότεροι αλγόριθµοι µέσων λειτουργιών της όρασης, όπως κατάτµηση εικό-

νων, εκτίµηση κίνησης ή αντίληψη ϐάθους ϑεωρούν ότι τα αντικείµενα στο εσωτερικό

τους µπορούν να µοντελοποιηθούν ως τµηµατικά συνεχείς συναρτήσεις ϕωτεινότητας

και διατυπώνουν µαθηµατικά προβλήµατα που ϐασίζονται στην παραδοχή αυτή. Σε

ένα υψηλότερο επίπεδο, αρκετοί αλγόριθµοι αναγνώρισης αντικειµένων ϑεωρούν ότι

το αντικείµενο έχει διαχωριστεί από το περιβάλλον του, δηλαδή ότι το πρόβληµα της

κατάτµησης έχει ήδη λυθεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας έχει αρχίσει να

διαφαίνεται ότι πολυπλοκότερες προσεγγίσεις είναι απαραίτητες, που να αντιµετω-

πίζουν το πρόβληµα της όρασης σε περισσότερα του ενός επίπεδα, επιτρέποντας την

επίλυση δύσκολων προβληµάτων αντίληψης συνδυάζοντας έτσι τα επιµέρους υπο-

προβλήµατά τους (συνέργεια). Στηρίζοντας αυτήν την προσέγγιση, αποτελέσµατα

από το χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας [171] και της Ψυχοφυσιολογίας [143, 142]

καταδεικνύουν ότι και στο ϐιολογικό σύστηµα όρασης η ϱοή της πληροφορίας ακο-

λουθεί ένα σύστηµα ανάδρασης, όπου η συνεργασία µεταξύ χαµηλότερων και υψη-

λότερων σταδίων επεξεργασίας είναι συνεχής και αµφίδροµη.

΄Ενα παράδειγµα που αναδεικνύει την χρησιµότητα µίας τέτοιας προσέγγισης

ϕαίνεται στο σχήµα Σχ. 1.1 [165]. Ενώ εµείς αντιλαµβανόµαστε άµεσα την ύπαρ-
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ξη ενός ατόµου µέσα στην εικόνα και ϑεωρούµε την υπόλοιπη εικόνα ως ϕόντο

(background), όταν ένας υπολογιστής προσπαθήσει να κατατµήσει την εικόνα και

να κάνει αναγνώριση αντικειµένων (εν προκειµένω πλαϊνών όψεων προσώπου), δύ-

σκολα ϑα δώσει σωστά αποτελέσµατα. Σε ότι αφορά την κατάτµηση, όπως ϕαίνεται

στην εικόνα Σχ. 1.1 (ϐ) οι µεταβολές της ϕωτεινότητας σπάνε την περιοχή του προ-

σώπου σε περισσότερα µικρότερα τµήµατα ενώ αφήνουν το πίσω µέρος του κεφαλιού

να ενωθεί µε το ϕόντο. ΄Οσο για την αναγνώριση, η ανάλυση του προσώπου είναι

τόσο χαµηλή που δεν επιτρέπει την ανίχνευσή του µε κάποια σιγουριά.

(α) (ϐ) (γ)

Σχήµα 1.1: Αναγκαιότητα της από κοινού αντιµετώπισης λειτουργιών όρασης χα-

µηλού και υψηλού επιπέδου [165]: (α) Εικόνα που περιέχει ένα αντικείµενο (ϐ)

Αποτελέσµατα ανίχνευσης ακµών (γ) Μεγέθυνση της περιοχής του προσώπου. Η

εικόνα δεν είναι κατάλληλη για την εφαρµογή τυπικών µεθόδων κατάτµησης και

ανίχνευσης αντικειµένων, λόγω της χαµηλής ανάλυσης, της έντονης σκίασης και της

περίπλοκης δοµής της. Χρησιµοποιώντας όµως το µοντέλο ενός ανθρώπου η ερµη-

νεία της διευκολύνεται, επιτρέποντας την αποτελεσµατική εκτέλεση των επιµέρους

λειτουργιών της κατάτµησης και ανίχνευσης.

Η ιδέα της συνέργειας είναι ότι αν, έστω και µε µικρή ϐεβαιότητα, αρχικά ϑεω-

ϱήσουµε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο στην εικόνα, µπορούµε να ερµηνεύσουµε οπότε

και να αγνοήσουµε τις ακµές που προκύπτουν από την σκίαση, ενώ γνωρίζοντας

το σχήµα ενός προσώπου καταλαβαίνουµε ότι δεν ενώνεται µε το υπόλοιπο ϕωτεινό

τµήµα της εικόνας. Από την άλλη, έχοντας ϐρεί µία περιοχή της εικόνας που να

συµφωνεί µε τις προβλέψεις του µοντέλου του προσώπου µπορούµε να αυξήσουµε

την εµπιστοσύνη µας στην υπόθεση αυτή, η οποία αρχικά µπορεί να ϐασίστηκε µόνο

σε τοπικά χαρακτηριστικά, όπως η µύτη.

1.2 Προσέγγιση στο πρόβληµα της Συνέργειας

Το γενικότερο πλαίσιο της άνωθεν (top  down) όρασης στο οποίο έχουν διατυπωθεί

οι παραπάνω ιδέες µπορεί να συνοψιστεί στην ιδέα της Ανάλυσης - µέσω - Σύνθεσης.

Η προσέγγιση αυτή ϐασίζεται στην χρήση µοντέλων για τα αντικείµενα του οπτι-

κού µας περιβάλλοντος, και δεδοµένης µίας νέας σκηνής, ανάγει την ερµηνεία της

στην ανακατασκευή της µέσω των µοντέλων που έχουµε στη διάθεσή µας, π.χ. για

πρόσωπα, αυτοκίνητα, κτήρια κ.ο.κ. (Σχ. 1.2). ΄Ετσι, η ερµηνεία της σκηνής δεν

ακολουθεί µία καθαρά κάτωθεν πορεία αλλά καθορίζεται και από την πρότερη γνώση

(prior knowledge) που διαθέτουµε για τον τρόπο µε τον οποίον µπορούν να έχουν

προκύψει οι παρατηρήσεις από τα αντικείµενα. Η κάτωθεν ϱοή πληροφορίας µπο-

ϱεί να ϑεωρηθεί ότι επιτυγχάνει την επίσπευση αυτής της διαδικασίας, παρέχοντας
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Σχήµα 1.2: Μοντέλο της άνωθεν όρασης [190]: παραµετρικά µοντέλα που υπάρχουν

για τα οπτικά αντικείµενα χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία µίας σκηνής µέσω της

ανακατασκευής της.

ενδείξεις στο άνωθεν σύστηµα όρασης σχετικά µε το ποιες υποθέσεις είναι ωφέλιµο

να εξεταστούν.

΄Ενα µαθηµατικό πλαίσιο στο οποίο έχει διατυπωθεί αυτή η προσέγγιση είναι

η Θεωρία Προτύπων (Pattern Theory) την οποία αρχικά εισήγαγε ο Ulf Grenander

[78] και αργότερα ανέλυσαν, εφάρµοσαν και επέκτειναν εργασίες όπως [75, 79, 166,

218]. ΄Οπως αναλύεται στην αναφορά [166] η ϑεωρία αυτή αντιµετωπίζει το πρόβλη-

µα της κατανόησης προτύπων το οποίο αποτελεί ένα υπερσύνολο της αναγνώρισης

προτύπων· στόχος είναι να εκµαθευτούν, αναλυθούν, και αναπαραχθούν τα πρότυπα

που εµφανίζονται στον ϕυσικό κόσµο σε όλη τους την ποικιλία και πολυπλοκότητα

κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την εξαγωγή των ϕυσικών αιτίων που τα προκά-

λεσαν.

Χρησιµοποιώντας το πιθανοτικό πλαίσιο το οποίο ακολουθείται σε αυτήν τη δια-

τριβή για τη διατύπωση του προβλήµατος, ϑεωρούµε ότι το µοντέλο M(k) του κά-

ϑε αντικειµένου k χρησιµοποιεί ένα σύνολο παραµέτρων AM(k) για να συνθέσει

το υποσύνολο των παρατηρήσεων της σκηνής που του αντιστοιχούν· για τη σύν-

ϑεση µίας σκηνής περισσότερα του ενός αντικείµενα συνδυάζονται, ενώ εισάγονται

επιπλέον τυχαίες µεταβλητές που περιγράφουν την σκηνή, όπως ο ϕωτισµός, το

ϐάθος στο οποίο ϐρίσκονται τα αντικείµενα, η ϑέση της κάµερας, κ.ο.κ. Συνδυά-

Ϲοντας τα παραπάνω µε ένα µοντέλο του σφάλµατος έχουµε µία κατανοµή πιθανό-

τητας πάνω στις παρατηρήσεις I µίας εικόνας P (I|A), όπου το σύνολο παραµέτρων

A = {M,AM(1), . . . ,AM(K),Asc} συνοψίζει την ερµηνεία της σκηνής µέσω του συ-

νόλου µοντέλων M, των παραµέτρων των επιµέρους µοντέλων και των παραµέτρων

της σκηνής Asc.

΄Εισάγοντας µέσω µίας πρότερης κατανοµής (prior distribution) πάνω στις πα-

ϱαµέτρους P (A) τη γνώση µας σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους παραµορ-

ϕώνονται και συνδυάζονται τα αντικείµενα, η ερµηνεία της σκηνής ανάγεται στην

εφαρµογή του τύπου του Bayes

P (A|I) =
P (I|A)P (A)

P (I)
∝ P (I|A)P (A) (1.1)

Συνοπτικά, η αναγνώριση προτύπων αναζητά να προσεγγίσει την ποσότητα P (A|I)
ενώ η κατανόηση προτύπων επιδιώκει την κατασκευή και χρήση των όρων P (I|A), P (A)
ϐάσει των οποίων υπολογίζεται και ο όρος P (A|I).

Με ϐάση αυτή την προσέγγιση µπορούµε να διαχωρίσουµε την κατασκευή µον-
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τέλων από την αντιµετώπιση συγκεκριµένων λειτουργιών της όρασης· έτσι για παρά-

δειγµα το ίδιο µοντέλο για ένα πρόσωπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρα-

κολούθηση της κίνησής του, την ανίχνευση και την κατάτµησή του· εκτιµώντας τις

παραµέτρους του µοντέλου επιλύονται ταυτόχρονα όλα τα προβλήµατα, ενώ ϐελτιώ-

νοντας το µοντέλο του προσώπου ϐελτιώνεται η επίδοση του συστήµατος στα επιµέ-

ϱους προβλήµατα.

Επίσης, χρησιµοποιώντας µοντέλα για αντικείµενα, τα προβλήµατα της όρασης

χαµηλού επιπέδου καθίστανται καλώς ορισµένα, καθώς ο χώρος λύσεών τους περιο-

ϱίζεται. Η διαφορά µε τη συνηθισµένη µαθηµατική προσέγγιση της κανονικοποίη-

σης (regularization) είναι ότι οι περιορισµοί πλέον δεν ϐασίζονται στη µαθηµατική

διαίσθηση, αλλά µπορούν να εκµαθευτούν από το περιβάλλον.

΄Εχοντας ϑέσει το πλαίσιο αυτό, τα κύρια προβλήµατα είναι η κατασκευή του µον-

τέλου σύνθεσης P (I|A) και της πρότερης κατανοµής P (A) (στάδιο εκµάθησης), και

η εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου δεδοµένης µίας εικόνας (στάδιο ανάλυ-

σης). Τα µαθηµατικά εργαλεία για την εφαρµογή της προσέγγισης αυτής αποτελούν

τα αναγεννητικά και γραφικά µοντέλα, στα οποία ϐασίστηκε και η έρευνά που έγινε

στα πλαίσια αυτής της διατριβής.

1.3 Συνεισφορές και ∆οµή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής

Στόχος αυτής της διατριβής είναι να εξεταστεί η δυνατότητα διατύπωσης και εκ-

µετάλλευσης της συνέργειας µεταξύ των διεργασιών της αναγνώρισης αντικειµένων

και κατάτµησης εικόνων. Τα δύο αυτά προβλήµατα είναι ευρύτατα, και συνδυά-

Ϲουν πτυχές σχεδόν από όλο το ϕάσµα της όρασης υπολογιστών, όπως ανίχνευση

ακµών, ανάλυση υφής, αναγνώριση προτύπων, εκµάθηση µοντέλων και ανίχνευση

αντικειµένων. Κατά την εξέλιξη και ωρίµανση της έρευνας που έγινε στα πλαίσια της

διδακτορικής διατριβής ασχοληθήκαµε και µε τις επιµέρους συνιστώσες του προβλή-

µατος, ώστε αποκτώντας µία αίσθηση των προβληµάτων που εµφανίζουν να ϐρεθεί

πού και πώς ϑα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός τους. Το ενοποιητικό

πλαίσιο για την έρευνα που έγινε στα πλαίσια της διατριβής αυτής αποτέλεσε η δια-

τύπωση, εκµάθηση και χρήση πιθανοτικών µοντέλων που να ανταποκρίνονται στις

γεωµετρικές ιδιαιτερότητες των οπτικών αντικειµένων.

Η δοµή της διατριβής αντικατοπτρίζει τα στάδια της έρευνας που εκπονήθηκε

στα πλαίσιά της : στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται σύντοµα οι κύριες τεχνικές ανα-

γνώρισης αντικειµένων και κατάτµησης εικόνων καθώς και τα ϐασικά στοιχεία των

αναγεννητικών και γραφικών µοντέλων. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εργασία

που έγινε στα πλαίσια της ανάλυσης της συνέργειας µεταξύ χαµηλού και µέσου επι-

πέδου λειτουργιών της όρασης, όπως ανίχνευση ακµών, οµαλοποίηση εικόνας και

σύνδεση περιγραµµάτων. Το 4ο κεφάλαιο περιέχει τα αποτελέσµατα της έρευνάς

που έγινε στην κατάτµηση εικόνων υφής, όπου ο συνδυασµός γεωµετρικών και στα-

τιστικών µεθόδων κατέστη δυνατός στο πλαίσιο των αναγεννητικών µοντέλων. Στο 5ο

κεφάλαιο εισάγεται µία στατιστική προσέγγιση στην από κοινού κατάτµηση και ανί-

χνευση αντικειµένων, ϐάσει του αλγορίθµου Expectation Maximization, ενώ στο 6ο

κεφάλαιο προτείνεται µία µέθοδος που συνδέει αναγεννητικά και γραφικά µοντέλα

για τον συνδυασµό άνωθεν και κάτωθεν πληροφορίας για την ανίχνευση αντικει-

µένων. Οι ερευνητικές συνεισφορές που έγιναν στα πλαίσια της διατριβής αυτής

εντοπίζονται στις παρακάτω περιοχές :
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Κεφάλαιο 2: Μη-γραµµική προσέγγιση συναρτήσεων µε τεχνικές εκµάθησης

µηχανών

Ξεκινώντας από ένα πρωταρχικό πρόβληµα της αναγνώρισης προτύπων, την προσέγ-

γιση συναρτήσεων ϐάσει ενός συνόλου δεδοµένων εκπαίδευσης, υλοποιήθηκαν, συγ-

κρίθηκαν και εφαρµόστηκαν τεχνικές από το χώρο της µάθησης µηχανών, όπως δί-

κτυα τύπου Radial Basis Function, αρχιτεκτονικές TakagiSugenoKang/Mixture

ofExperts και Support Vector Machines.

Κεφάλαιο 3: Εκµάθηση µοντέλων για λειτουργίες όρασης χαµηλού και µέσου

επιπέδου.

΄Εχοντας ως στόχο την κατασκευή ενός µοντέλου για λειτουργίες όρασης χαµηλού και

µέσου επιπέδου (ανίχνευση ακµών, οµαλοποίηση και κατάτµηση εικόνων) που να

ϐασίζεται στη λειτουργία του ϐιολογικού συστήµατος όρασης, ασχοληθήκαµε µε την

µεταβολική και πιθανοτική του διατύπωση και την εκµάθηση των παραµέτρων του.

Χρησιµοποιώντας την µεταβολική προσέγγιση η λειτουργία του µοντέλου ερµηνεύ-

τηκε ως υλοποίηση µίας συγκεκριµένη µορφής συµπερασµατολογίας (Mean Field

Approximation) πάνω σε ένα γραφικό δίκτυο. Βάσει αυτής της ϑεώρησης, η εκµά-

ϑηση του µοντέλου επιτεύχθηκε µέσω τεχνικών εκµάθησης παραµέτρων γραφικών

δικτύων, δίνοντας συστηµατικά καλύτερα αποτελέσµατα ανίχνευσης ακµών.

Κεφάλαιο 4: Ανάλυση, κατάτµηση και ανίχνευση υφής µε χαρακτηριστικά

διαµόρφωσης, αναγεννητικά µοντέλα και σταθµισµένη εξέλιξη καµπυλών

Για το πρόβληµα της κατάτµησης εικόνων αρχικά προτάθηκε ο συνδυασµός χαρα-

κτηριστικών υφής τύπου AMFM µε τεχνικές εξέλιξης καµπυλών, που έδωσε ικα-

νοποιητικά αποτελέσµατα στην κατάτµηση ϕυσικών εικόνων που περιείχαν έντονη

υφή. Ακολουθώντας µία πιθανοτική προσέγγιση, ερµηνεύτηκε η διαδικασία εξαγω-

γής χαρακτηριστικών µέσω ενός αναγεννητικού µοντέλου, καθιστώντας έτσι δυνατή

την εισαγωγή εναλλακτικών µοντέλων για ακµές και οµαλές περιοχές. Μία πρακτι-

κή εφαρµογή της ιδέας αυτής είναι ο συνδυασµός διαφορετικών πηγών πληροφορίας

στην διαδικασία της κατάτµησης, µέσω της εισαγωγής των ύστερων πιθανοτήτων τους

στον αλγόριθµο εξέλιξης καµπυλών. Ξεκινώντας από µία πιθανοτική µέθοδο σύν-

τηξης πληροφορίας αυτό επιτυγχάνεται µέσω ενός νέου σχήµατος, που ονοµάζουµε

σταθµισµένη εξέλιξη καµπυλών. ΄Ετσι αντιµετωπίζεται το πρακτικό πρόβληµα της

διάκρισης περιοχών υφής και ακµών απαλείφοντας την επίδραση των λανθασµένων

χαρακτηριστικών υφής πάνω σε ακµές/οµαλές περιοχές και των έντονων ακµών σε

περιοχές υφής.

Κεφάλαιο 5: Συνέργεια αναγνώρισης αντικειµένων και κατάτµησης εικόνων

µέσω αναγεννητικών µοντέλων και του αλγορίθµου Expectation Maximiza

tion. (EM)

Βάσει της προσέγγισης των αναγεννητικών µοντέλων, προτάθηκε η εφαρµογή του

αλγορίθµου ΕΜ στο πρόβληµα της συνέργειας. Αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα της

κατάτµησης εικόνων ως την ανάθεση περιοχών της εικόνας σε µοντέλα για αντικείµε-

να και την αναγνώριση/ανάλυση αντικειµένων ως την εκτίµηση των παραµέτρων ενός

µοντέλου, το πρόβληµα ανάγεται στην εκτίµηση παραµέτρων µε ελλειπή δεδοµένα,
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καθώς η κατάτµηση είναι άγνωστη. Ο αλγόριθµος ΕΜ αποτελεί µία καθιερωµέ-

νη προσέγγιση για προβλήµατα µε ελλειπή δεδοµένα που εγγυηµένα καταλήγει σε

µία (τοπικά) ϐέλτιστη λύση ενώ η ταχύτητά του καθιστά δυνατή την πρακτική εκ-

µετάλλευση της συνέργειας. Η σαφήνεια της διατύπωσης µέσω του αλγορίθµου ΕΜ

έχει επιτρέψει τον συνδυασµό διαφορετικών τεχνικών της όρασης υπολογιστών, όπως

µοντέλα ενεργούς εµφάνισης και εξέλιξη καµπυλών, επιτρέποντας επίσης την εισα-

γωγή πληροφορίας κατάτµησης στις σχέσεις προσαρµογής των αναγεννητικών µοντέ-

λων. Συστηµατικά καλύτερα αποτελέσµατα σε ανίχνευση και κατάτµηση αντικειµέ-

νων έχουν επιτευχθεί µέσω της συνέργειας των δύο προβληµάτων, ενώ επεκτείνοντας

την εφαρµοσιµότητα της µεθόδου προτάθηκε µία τεχνική για την αυτοµατοποιηµένη

κατασκευή αναγεννητικών µοντέλων.

Κεφάλαιο 6: Συνδυασµός άνωθεν και κάτωθεν πληροφορίας για ανίχνευση

αντικειµένων µέσω γραφικών µοντέλων και πρωταρχικών χαρακτηριστικών

εικόνας

Η προσέγγιση της εξαγωγής σηµείων ενδιαφέροντος για ανίχνευση αντικειµένων µέ-

σω τµηµατικών αναπαραστάσεων αντιµετωπίστηκε στο πλαίσιο των αναγεννητικών-

γραφικών µοντέλων, εστιάζοντας στον συνδυασµό της άνωθεν πληροφορίας που πα-

ϱέχει ένα αναγεννητικό µοντέλο µε την κάτωθεν πληροφορία που προέρχεται από

την εικόνα. Χαρακτηριστικά τύπου ϱάβδων, ακµών και κηλίδων χρησιµοποιήθηκαν

για την εκµάθηση απλών γραφικών µοντέλων τύπου τα οποία εφαρµόζονται στην

κάτωθεν ανίχνευση αντικειµένων. Η εισαγωγή άνωθεν πληροφορίας µε τεχνικές

γραφικών δικτύων κατέστη δυνατή µέσω µίας ταχείας µεθόδου για εκτίµηση της πι-

ϑανοφάνειας υποθέσεων εξειδικευµένη σε προβλήµατα που περιλαµβάνουν εικόνες.

Πάνω σε γνωστά σύνολα δεδοµένων αυτή η προσέγγιση έχει δώσει αποτελέσµατα ισά-

ξια µε τα καλύτερα των τελευταίων ετών, χρησιµοποιώντας σηµαντικά απλούστερες

αναπαραστάσεις για αντικείµενα.



Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και

Επισκόπηση Ερευνητικού Πεδίου

2.1 Κατάτµηση Εικόνων

Το πρόβληµα της κατάτµησης εικόνων µπορεί να οριστεί σε ένα γενικό επίπεδο ως η

αναζήτηση ενός διαχωρισµού της εικόνας σε οµοιογενείς περιοχές, κατά έναν τρόπο

που να αντιστοιχεί στην ανθρώπινη αντίληψη. Η δυσκολία του προβλήµατος ϐρίσκε-

ται τόσο σε υψηλό επίπεδο, καθώς διαφορετικοί άνθρωποι µπορούν να κατατµήσουν

την ίδια σκηνή µε διαφορετικούς τρόπους, όσο και σε χαµηλότερο, καθώς τα κρι-

τήρια µε τα οποία ορίζεται η οµοιογένεια των περιοχών ποικίλουν από εικόνα σε

εικόνα, ενώ είναι συχνά δύσκολη η διατύπωση και ποσοτικοποίησή τους (π.χ. Σχ.

2.1).

Η συνηθισµένη προσέγγιση ϑεωρεί ότι τα τµήµατα της εικόνας µπορούν να οµα-

δοποιηθούν ϐάσει κάποιου χαρακτηριστικού χαµηλού επιπέδου, όπως η ϕωτεινό-

τητα της εικόνας, το χρώµα, ή η έξοδος µίας συστοιχίας ϕίλτρων. Τα κριτήρια που

χρησιµοποιούνται στη διατύπωση των αλγορίθµων κατάτµησης ϐασίζονται τότε στην

οµοιογένειά των χαρακτηριστικών στο εσωτερικό των περιοχών ή/και την ασυνέχειά

τους εκατέρωθεν των ορίων τους, ενώ οι επιθυµητές λύσεις µπορούν να περιοριστούν

εισάγοντας επιπλέον όρους που αφορούν το µήκος των διαχωριστικών γραµµών και

την έκταση των περιοχών.

2.1.1 Κριτήρια και µέθοδοι κατάτµησης εικόνων

Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την κατάτµηση εικόνων µπορούν να οµαδο-

ποιηθούν στις παρακάτω κύριες κατηγορίες :

΄Ανωθεν κριτήρια

Ως ποιοτική κατάτµηση ϑεωρείται αυτή όπου µέσα σε κάθε τµήµα της εικόνας µπορεί

να κατασκευαστεί ένα απλοποιηµένο µοντέλο των παρατηρήσεων που να τα µοντε-

λοποιεί ικανοποιητικά. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το τµηµατικά οµαλό

µοντέλο της εικόνας [168, 15, 217], η τµηµατικά σταθερή προσέγγισή του [248, 32]

και γενικότερα τα αναγεννητικά µοντέλα για κατάτµηση [219, 218]. Η χρήση ενός

µοντέλου για την εικόνα είναι συγχρόνως πρόβληµα και προτέρηµα, καθώς αφε-

νός είναι δύσκολο να κατασκευαστεί ένα µοντέλο που να συνδυάζει εκφραστικότητα
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(α΄) (ϐ΄) (γ΄) (δ΄) (ε΄)

Σχήµα 2.1: Χαµηλού και Υψηλού επιπέδου προβλήµατα της κατάτµησης: Πάνω

γραµµή: Τα κριτήρια µε τα οποία αποκαλούµε τις περιοχές της εικόνας οµοιογενείς

δεν είναι κοινά για όλες τις εικόνες, ούτε µπορούν να ποσοτικοποιηθούν εύκολα.

Μόνο στην εικόνα (α) είναι χρήσιµη η τιµή της ϕωτεινότητας ως χαρακτηριστικό για

κατάτµηση· για τις υπόλοιπες το χρησιµοποιούµενο χαρακτηριστικό είναι η δια-

σπορά του ϑορύβου (ϐ) η σκίαση (παράγωγος της ϕωτεινότητας) (γ) η οµοιότητα των

κηλίδων (δ) και η προσήνειά τους (ε). Κάτω γραµµή: Αναλόγως της κλίµακας και

του κύριου ενδιαφέροντος του ϑεατή αλλάζει και η κατάτµηση µίας σκηνής.

και απλότητα, αφετέρου ένα άνωθεν κριτήριο επιτρέπει την κατανόηση των αποτε-

λεσµάτων της κατάτµησης µέσω της ανασύνθεσης των παρατηρήσεων και την άµεση

προσέγγιση του προβλήµατος της συνέργειας.

Κριτήρια δυαδικής οµαδοποίησης (pairwise clustering)

Το κριτήριο επιζητεί την οµοιότητα των χαρακτηριστικών στο εσωτερικό των περιοχών

και τη διαφορετικότητά τους σε σχέση µε αυτά των υπόλοιπων. Παραδείγµατα είναι

το κριτήριο κανονικοποιηµένων τοµών [202, 238, 150] και οι τεχνικές παραγοντο-

ποίησης πινάκων συνοχής [185]. Η διαφορά µε την παραπάνω µέθοδο είναι ότι δεν

χρειάζεται η χρήση κάποιου υψηλότερου επιπέδου µοντέλου ώστε να διατυπωθεί το

επιζητούµενο κριτήριο· αφενός έτσι απλοποιείται το πρόβληµα, αφετέρου η όποια

λύση είναι δύσκολο να ενσωµατωθεί σε µία συνθετότερη προσέγγιση, που να πε-

ϱιλαµβάνει αντικείµενα, ή να συνεργάζεται µε συστήµατα που ϐασίζονται σε άλλες

πηγές πληροφορίας, όπως κίνηση και ϐάθος.

Κριτήρια οµαδοποίησης δεδοµένων

Τα χαρακτηριστικά της εικόνας ϑεωρούνται ως απλά δεδοµένα, και εφαρµόζονται

κοινοί αλγόριθµοι οµαδοποίησης, ενώ η όποια γεωµετρική πληροφορία εισάγεται

ϑεωρώντας τις συντεταγµένες των σηµείων της εικόνας επίσης ως χαρακτηριστικά

[7, 36]. Θα µπορούσαµε να ϑεωρήσουµε τα κριτήρια αυτά ως ειδικές περιπτώσεις

των παραπάνω δύο, όταν αφαιρείται η όποια πρότερη πληροφορία σχετικά µε την

κατάτµηση. Τέτοια κριτήρια συχνά χρησιµοποιούνται για προβλήµατα όπου Ϲητείται

να ϐρεθεί γρήγορα µία συνοπτική περιγραφή των δεδοµένων της εικόνας, όπως για

παράδειγµα στην ανάκληση εικόνων ϐάσει περιεχοµένου· είναι όµως περιορισµένων

δυνατοτήτων, καθώς δεν λαµβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του προβλήµατος της

όρασης.
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Κριτήρια συνεκτικότητας εικόνας

Στην περίπτωση αυτή, ξεκινώντας από την ανάλυση της εικόνας σε συνεκτικά τµήµα-

τα ϐάσει της γειτνίασης των παρατηρήσεων και της οµοιότητας των χαρακτηριστικών

ή της απουσίας ακµών, Ϲητείται να ϐρεθεί µία διαµέριση της εικόνας που να προ-

κύπτει από την συσσώρευση τµηµάτων. Τέτοιοι αλγόριθµοι, όπως για παράδειγµα

ο αλγόριθµος watershed [10] έχουν προκύψει από την περιοχή της µαθηµατικής

µορφολογίας, ενώ η γενικότερη ιδέα απαντά και σε τεχνικές τύπου region growing

και ϑεωρίας γράφων [59]. Αν και µαθηµατικά σαφείς και αποδοτικοί αλγόριθµοι

µπορούν να κατασκευαστούν ϐάσει αυτής της προσέγγισης, κρίσιµα ϑέµατα όπως

π.χ. η επιλογή του κριτηρίου συνεκτικότητας ή η µέθοδος συσσώρευσης τµηµάτων

δεν έχουν πάντα κάποια προφανή λύση.

Κριτήρια ακµών/περιγράµµατος

Η προσέγγιση αυτή ανάγει την κατάτµηση στην οµαδοποίηση της εξόδου ενός συ-

στήµατος ανίχνευσης ακµών µε κλειστά περιγράµµατα. ΄Ετσι αφενός παρακάµπτεται

το πρόβληµα της µοντελοποίησης των χαρακτηριστικών, χρησιµοποιώντας τα απο-

τελέσµατα ενός αλγορίθµου ακµών ως µία σύνοψή τους, αφετέρου εισάγονται νέα

προβλήµατα όπως η ανίχνευση των ακµών και η οµαδοποίησή τους. Ικανοποιητι-

κά αποτελέσµατα ϐάσει αυτού της προσέγγισης µπορούν να επιτευχθούν σε σχετικά

απλές εικόνες [118, 31]· για το γενικότερο πρόβληµα της κατάτµησης συνήθως συν-

δυάζονται µε αλγορίθµους που χρησιµοποιούν κριτήρια που εκφράζονται ϐάσει των

χαρακτηριστικών των περιοχών [150, 178].

΄Εχοντας διατυπώσει ένα κριτήριο για την καταλληλότητα µίας κατάτµησης, αποµένει

η ϐελτιστοποίησή του· για το στόχο αυτό η κοινότητα της όρασης υπολογιστών αντλεί

µαθηµατικές µεθόδους από τις παρακάτω κυρίως περιοχές :

Μέθοδοι Λογισµού Μεταβολών

Εκφράζοντας την κατάτµηση ως µία συνάρτηση, το κριτήριο που εκφράζει την ποιό-

τητά της µπορεί να γραφεί ως ένα συναρτησιακό που ποσοτικοποιεί τις ιδιότητες της

κατάτµησης, όπως το µήκος των ορίων, τη σύµπτωσή τους µε µεταβολές της ϕω-

τεινότητας και την οµοιογένεια των χαρακτηριστικών στο εσωτερικό των περιοχών.

Χρησιµοποιώντας τεχνικές του Λογισµού Μεταβολών, ξεκινώντας από µία αρχική

κατάσταση η συνάρτηση εξελίσσεται προς την κατεύθυνση η οποία µειώνει ταχύτερα

το χρησιµοποιούµενο συναρτησιακό. Από την συνθήκη ελαχιστοποίησης του συ-

ναρτησιακού προκύπτουν αλγόριθµοι Γεωµετρικών Μερικών ∆ιαφορικών Εξισώσεων

ανάµεσα στους οποίους κατατάσσονται οι τεχνικές Εξέλιξης Καµπυλών [31, 248] και

Ανισοτροπικής ∆ιάχυσης [187, 213]. Συνηθέστερα τέτοιες τεχνικές εφαρµόζονται σε

συνδυασµό µε τα τοπικά κριτήρια, αλλά µπορούν να επεκταθούν και σε κριτήρια

δυαδικής οµαδοποίησης [211].

Μέθοδοι στατιστικής συµπερασµατολογίας

Θεωρώντας την κατάτµηση S µίας εικόνας ως την κατάσταση ενός ϕυσικού συστή-

µατος, το κριτήριο που ελαχιστοποιείται µπορεί να ερµηνευθεί ως η ενέργειά του
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E(S,O)· οι παρατηρήσεις της εικόνας, O εισάγουν εξωτερικούς περιορισµούς στο

σύστηµα ενώ κριτήρια όπως το µήκος ακµών λειτουργούν ως εσωτερικοί όροι ενέρ-

γειας. Μπορεί τότε να χρησιµοποιηθεί ο τύπος του Boltzmann για να ορίσει µία

κατανοµή πιθανότητας πάνω στις κατατµήσεις

P (S|O) =
exp(−E(S,O))

Z
Z =

∑

S

exp(−E(S,O)) (2.1)

που ϑεωρεί πιθανότερες καταστάσεις µε µικρότερη ενέργεια. Το πρόβληµα της κατά-

τµησης ανάγεται έτσι στην εκτίµηση της ύστερης (posterior) κατανοµής πιθανότητας

στον χώρο των κατατµήσεων. Μία αµεσότερη οπτική γωνία είναι αυτή των αναγεννη-

τικών µοντέλων, όπου Ϲητείται η ύστερη κατανοµή της κατάτµησης της εικόνας χρη-

σιµοποιώντας το Bayesian πλαίσιο, οπότε έχουµε P (S|O) = exp(− log P (O|S)−log(P (S)))
P (O)

Για την εκτίµηση της ύστερης κατανοµής χρησιµοποιούνται τόσο στοχαστικές τε-

χνικές δειγµατοληψίας Markov Chain Monte Carlo για Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία

(Markov Random FieldsMRFs)[75, 219] καθώς και µεταβολικές τεχνικές [245], που

παρέχουν µία σηµειακή εκτιµήτρια αντί της ύστερης κατανοµής. Για συγκεκριµένες

επιλογές του πιθανοτικού µοντέλου και του αλγόριθµου υπολογισµού της ύστερης

κατανοµής µπορούµε να δούµε τα µεταβολικά µοντέλα στο πλαίσιο της στατιστικής

συµπερασµατολογίας, ϑεωρώντας ότι ξεκινώντας από µία αρχική κατάσταση µε έναν

άπληστο (greedy) τρόπο αναζητούν µία κορυφή της συνάρτησης ύστερης πιθανότη-

τας.

Μέθοδοι ϑεωρίας γράφων

Θεωρώντας κάθε pixel της εικόνας ως έναν κόµβο ενός γράφου και την οµοιότητα

µεταξύ δύο pixels ως τα ϐάρη των ακµών του γράφου, το πρόβληµα της κατάτµησης

ανάγεται στην εύρεση των τοµών που ελαχιστοποιούν µία συνάρτηση κόστους πάνω

στον γράφο. Αναλόγως του κριτηρίου που εκφράζει το κόστος της τοµής έχουµε

συναρτησιακά όµοια µε αυτά των στατιστικών/µεταβολικών µεθόδων, που ελαχιστο-

ποιούνται χρησιµοποιώντας αλγόριθµους Επιστήµης των Υπολογιστών [24, 23, 59]

και καθολικά συναρτησιακά που ελαχιστοποιούνται µε µεθόδους της Φασµατικής

Θεωρίας Γράφων (Spectral Graph Theory) [202, 238].

Μία σηµαντική πτυχή είναι η αποδοτικότητα των τεχνικών µε τις οποίες γίνεται η

ϐελτιστοποίηση των κριτηρίων· µία απλή ιδέα είναι να γίνει αρχικά η κατάτµηση

σε µία µικρότερη ανάλυση και αργότερα να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα για

να αρχικοποιηθεί η κατάτµηση στην πλήρη ανάλυση, εξοικονοµώντας χρόνο και

εξασφαλίζοντας ευρωστία. Η ιδέα αυτή µπορεί να διατυπωθεί και να επεκταθεί στο

πλαίσιο των πολυπλεγµατικών (multigrid) µεθόδων, τόσο για µεταβολικές [176] όσο

και για τις στατιστικές [5] και γραφικές µεθόδους [74].

Σηµειώνουµε εδώ ότι τα σύνορα µεταξύ των µεθόδων και κριτηρίων αυτών δεν εί-

ναι αυστηρά· για παράδειγµα µεταβολικές µέθοδοι εξέλιξης καµπυλών έχουν εφαρ-

µοστεί για την εύρεση τοπικών ϐέλτιστων στα πλαίσια της εύρεσης της Maximuma

Posteriori εκτίµησης της κατάτµησης [248, 219], αλγόριθµοι τύπου δειγµατοληψί-

ας/θεωρίας γράφων για την ελαχιστοποίηση συναρτησιακών που διατυπώθηκαν στα
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πλαίσια των µεταβολικών µεθόδων, και αλγόριθµοι εξέλιξης καµπυλών ως προσεγγι-

στικές λύσεις του προβλήµατος των κανονικοποιηµένων τοµών [201].

Στα πλαίσια της έρευνάς µας ασχοληθήκαµε µε µεταβολικές µεθόδους καθώς

συνδυάζουν κοµψότητα, σαφήνεια και αποδοτικότητα. Επίσης ένα σηµαντικό τους

χαρακτηριστικό είναι ότι είναι δυναµικές, οπότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν πα-

ϱάλληλα µε άλλες διαδικασίες όπως η αναγνώριση αντικειµένων, σε αντίθεση µε

άλλες τεχνικές [162, 238] όπου αυτή η σύζευξη είναι σχεδόν τεχνητή.

2.1.2 Μεταβολική Κατάτµηση Εικόνων

Σύµφωνα µε τις τεχνικές κατάτµησης που ϐασίζονται στη ϑεωρία του Λογισµού Με-

ταβολών [230, 42] η επίλυση του προβλήµατος της κατάτµησης ανάγεται στην ελα-

χιστοποίηση ενός συναρτησιακού που ποσοτικοποιεί την ποιότητά της. Βάσει της

µεταβολικής προσέγγισης η ανάλυση των προβληµάτων γίνεται στο συνεχές πεδίο

ϐοηθώντας την διαίσθηση και την σαφήνεια ενώ τα προβλήµατα διακριτοποίησης εµ-

ϕανίζονται όταν πλέον αναλαµβάνουν οι αριθµητικοί αλγόριθµοι την ελαχιστοποίηση

του κριτηρίου.

Το γενικότερο πλαίσιο των µεταβολικών µεθόδων είναι το εξής :

• Θεωρούµε την κατάτµηση της εικόνας ως µία συνάρτηση. Η έκφρασή της

µπορεί να είναι είτε µέσω του labelling της εικόνας είτε µέσω των συνόρων των

περιοχών.

• Σχηµατίζουµε µία έκφραση που ποσοτικοποιεί την ποιότητα µίας κατάτµη-

σης. Καθώς η έκφραση ορίζεται πάνω σε συναρτήσεις (κατατµήσεις) είναι ένα

συναρτησιακό.

• Βρίσκουµε τη συνθήκη για ένα ελάχιστο της έκφρασης, χρησιµοποιώντας τη

ϑεωρία του Λογισµού Μεταβολών.

• Εξελίσσουµε την κατάτµηση προς την κατεύθυνση που ϑα ικανοποιήσει τη

συνθήκη ελάχιστου.

Από τα πλέον γνωστά συναρτησιακά είναι αυτό που εισήγαγαν οι Mumford και

Shah [168], το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε την έρευνα στο πεδίο των µεταβολικών

τεχνικών [161]:

E(U, Γ) =

∫∫

R

(I − U)2dxdy + α

∫∫

R−Γ

‖∇U‖2dxdy + β|Γ| (2.2)

Οι όροι που εµπλέκονται στο συναρτησιακό αυτό είναι : η παρατηρούµενη εικόνα,

I, µια τµηµατικά οµαλή προσέγγιση της εικόνας U , τα όρια των περιοχών , Γ και

το πεδίο ορισµού της συνάρτησης, R. Σηµειώνουµε ότι µπορεί τα σύνορα Γ να µην

αποµονώνουν πάντα περιοχές της εικόνας, περιέχοντας ανοικτές καµπύλες. Περιορι-

Ϲόµενοι στην κατάτµηση εικόνων ϑεωρούµε ότι η ϐελτιστοποίηση του συναρτησιακού

(2.2) γίνεται µόνο πάνω σε διαµερίσεις της εικόνας, όποτε αν η εικόνα χωρίζεται στις

περιοχές Ri, i = 1 . . . M (Σχ. 2.2ϐ), έχουµε Γi = ∂Ri Γ =
⋃M

i=1 Γi.

Η ποιότητα µίας κατάτµησης ϑεωρείται ότι συνδέεται αντίστροφα µε την ποσότητα

E(U, Γ) (2.2), καθώς οι όροι που αθροίζονται εκφράζουν ανεπιθύµητες ποσότητες.

Συγκεκριµένα, έχουµε:
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(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 2.2: (α): Γεωµετρικές ποσότητες που εµπλέκονται στην εξέλιξη µίας καµπύ-

λης (ϐ) ∆ιαµερισµός µίας εικόνας.

•

∫∫

R
(I − U)2dxdy : ένα διπλό ολοκλήρωµα πάνω σε όλο το πεδίο της εικόνας

που τιµωρεί την απόσταση της ανακατασκευής U από την εικόνα I.

•

∫∫

R−Γ
‖∇U‖2dxdy: ένα διπλό ολοκλήρωµα σε όλο το πεδίο ορισµού εκτός από

τα σύνορα των περιοχών που τιµωρεί τις ανωµαλίες της ανακατασκευής. Στα

σύνορα επιτρέπεται η U να έχει ασυνέχειες, οπότε προκύπτει µία τµηµατικά

οµαλή προσέγγιση.

• |Γ| =
∫

Γ
ds: ένα επικαµπύλιο ολοκλήρωµα που εκτιµά το µήκος των ορίων

των περιοχών και οδηγεί σε λύσεις µε οµαλά σύνορα, αποφεύγοντας περιττές

καµπυλώσεις. Για την παραµετροποίηση της καµπύλης χρησιµοποιείται η

εγγενής γεωµετρική ποσότητα του µήκους τόξου, s.

Καθώς η ελαχιστοποίηση του συναρτησιακού αποσυνδέεται από το σχηµατισµό του,

εναλλακτικές προσεγγίσεις και απλουστεύσεις έχουν οδηγήσει σε πλήθος διαφορε-

τικών αλγόριθµων [15, 139, 32, 217].

Παρόµοια κριτήρια έχουν εµφανισθεί σε προηγούµενες και επόµενες εργασίες

[75, 15, 245], µε τη διαφορά ότι είναι ορισµένα στο διακριτό πεδίο και οι αλγόριθ-

µοι που προτείνονται για την ελαχιστοποίησή τους είναι εγγενώς διακριτοί. Αντι-

ϑέτως, οι συνθήκες ελάχιστου της (2.2) οδηγούν στην επίλυση Μερικών ∆ιαφορικών

Εξισώσεων-Μ∆Ε όποτε ϑεωρητικές πτυχές, αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης και η διαί-

σθηση που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτά τα προβλήµατα µπορούν να αξιοποιη-

ϑούν για τους σκοπούς της όρασης υπολογιστών.

Γνωρίζουµε [230] ότι η αναγκαία συνθήκη για την ελαχιστοποίηση ενός συναρ-

τησιακού J που ορίζεται πάνω στην συνάρτηση f(x, y) ως

J(f) =

∫

g(f, fx, fy)dxdy (2.3)

δίνεται από τον µηδενισµό της παραγώγου Euler του συναρτησιακού:

[J ]f =
∂g

∂f
− ∂

∂x

(
∂g

∂fx

)

− ∂

∂y

(
∂g

∂fy

)

(2.4)

Η ύπαρξη µίας συνοριακής συνθήκης της µορφής

H(f(x, y))|Γ = 0 (2.5)
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στην αρχική διατύπωση του προβλήµατος οδηγεί στην συνοριακή συνθήκη της Μ∆Ε :

∂H

∂fx

Nx +
∂H

∂fy

Ny = 0 (2.6)

Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει ότι για σταθερό Γ η συνθήκη ελάχιστου στην οποία

εµπλέκεται η συνάρτηση U εκφράζεται από το παρακάτω ελλειπτικό πρόβληµα µε

συνοριακές συνθήκες :

△U = c(U − I),
∂U

∂N

∣
∣
∣
∣
∂Ri

= 0 (2.7)

όπου ∂
∂N

είναι η κατευθυντική παράγωγος κάθετα στο σύνορο ∂Ri
της περιοχής i.

Τέλος, η ελαχιστοποίηση του συναρτησιακού J(Γ) =
∫

Γ
ds δίνεται από την σχέση

εξέλιξης
∂Γ(s)

∂t
= κ(s)N (2.8)

όπου N είναι το ορθογώνιο διάνυσµα (Σχ. 2.2(α) ) και κ(s) είναι η καµπυλότητα

(curvature) της καµπύλης Γ: κ(s) = div(N (s)).

΄Ενα άλλο σηµαντικό ϐήµα στην καθιέρωση των µεταβολικών µεθόδων ήταν το

έργο των Kass, Witkin και Terzopoulos [118], από το οποίο πήρε ώθηση το πεδίο

της Ενεργής ΄Ορασης [14]. Η ιδέα είναι να αρχικοποιείται µία παραµετρική, παρα-

µορφώσιµη καµπύλη (snake) που αναπαριστά το σύνορο µίας περιοχής κάπου µέσα

στην εικόνα, ϑεωρώντας ότι ϐρίσκεται σχετικά κοντά στα όρια των αντικειµένων. Ο

εντοπισµός των ορίων επιτυγχάνεται εξελίσσοντας την καµπύλη προς την κατεύθυν-

ση προς στην οποία αυξάνεται η ένταση των ακµών, διατηρώντας παράλληλα τα όριά

τους οµαλά. Το συναρτησιακό που χρησιµοποιείται είναι :

J(Γ) = α

∫ 1

0

Eint(Γ(p))dp + β

∫ 1

0

Eimg(Γ(p))dp + γ

∫ 1

0

Econ(Γ(p))dp (2.9)

Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί σε γενική πρότερη γνώση για την καµπύλη σχετικά

µε την οµαλότητά της, ο δεύτερος όρος εξαρτάται από την εικόνα και ωθεί τα περι-

γράµµατα σε περιοχές µε µεγάλη ένταση ακµών ενώ ο τρίτος περιορίζει την καµπύλη

αναλόγως της όποιας πληροφορίας εισάγει ο χρήστης.

Αυτή η εργασία αποτελεί και την πρώτη πρακτική εφαρµογή της ιδέας του συν-

δυασµού κάτωθεν πληροφορίας, όπως είναι η ισχύς ενός τελεστή ανίχνευσης ακµών

µε πρότερη γνώση που αφορά την οµαλότητα των ορίων και άνωθεν περιορισµούς

που εισάγει ένα εξωτερικό σύστηµα, όπως ένας χρήστης, ή στην περίπτωση που µας

ενδιαφέρει ένα σύστηµα αναγνώρισης. Ως επεκτάσεις του µοντέλου αυτού µπορούν

να ϑεωρηθούν πλήθος τεχνικών της ΄Ορασης Υπολογιστών, όπως τα Παραµορφώσιµα

Περιγράµµατα (Deformable Contours) [208, 14, 13] οι Ενεργές Καµπύλες (Active

Contours) [248, 31, 32, 178] οι Παραµορφώσιµες Τεµπλέτες (Deformable Templa

tes) [247, 90] και τα µοντέλα ενεργού σχήµατος/εµφάνισης [38, 37, 226, 112].

Τα παραπάνω µοντέλα ξεκινούν από µία αρχική εκτίµηση των ορίων των αντι-

κειµένων/περιοχών και µέσω µίας διαδικασίας ϐελτιστοποίησης τα προσαρµόζουν

στα δεδοµένα της εικόνας. Περιορίζοντας τον χώρο αναζήτησης σε µία περιοχή γύρω

από την τρέχουσα εκτίµηση της ϑέσης των περιγραµµάτων, αυτή η ` ενεργή΄ µέθοδος

αντιπαρέρχεται προβλήµατα της κλασσικής προσέγγισης που ϑα απαιτούσε αρχικά
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(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 2.3: Παραµετρική και έµµεση αναπαράσταση µίας καµπύλης.

την επίλυση του προβλήµατος της ανίχνευσης ακµών στην πλήρη έκταση του, και

κατόπιν την εκτέλεση πολυπλοκότερων διαδικασιών.

Από τη δεκαετία του 80 οπότε και πρωτοεµφανίστηκαν οι τεχνικές τύπου snakes

έχουν εξελιχθεί τόσο τα µαθηµατικά µοντέλα όσο και τα κριτήρια µε τα οποία αντιµε-

τωπίζεται το πρόβληµα της κατάτµησης στο πλαίσιο των µεταβολικών µεθόδων. Κύρια

σηµεία της ωρίµανσης αυτής είναι η εισαγωγή των µεθόδων επιπεδοσυνόλων (level

set methods) [174, 200, 180] για την αριθµητική επίλυση των Μερικών ∆ιαφορικών

Εξισώσεων που προκύπτουν και τα κριτήρια των Geodesic Active Contours[31] και

Region Competition [248] που παρουσιάζονται στο επόµενο εδάφιο.

2.1.3 Τεχνικές Επιπεδοσυνόλων

΄Ενα κύριο Ϲήτηµα στις µεθόδους ενεργών περιγραµµάτων είναι η παραµετροποίηση

της καµπύλης: αν και µαθηµατικά το µήκος τόξου δίνει την προφανή παραµετρο-

ποίηση, υπολογιστικά δεν είναι πρακτικό να υπολογίζεται από την καµπύλη για να

χρησιµοποιείται για την εξέλιξή της. Συνεπώς χρειάζεται η εισαγωγή κατάλληλων

αναπαραστάσεων που να επιτρέπουν τον χειρισµό ποσοτήτων όπως η καµπυλότητα

και το ορθογώνιο διάνυσµα της καµπύλης, καθώς και να προσφέρονται για την εν-

σωµάτωσή τους σε αλγορίθµους ϐελτιστοποίησης. Μία λύση για παράδειγµα είναι η

χρήση splines για την αναπαράσταση της καµπύλης [13], όπου ϑεωρούµε ότι κάποια

σηµεία αναφοράς σε συνδυασµό µε µία συνθήκη οµαλότητας αρκούν για να ορίσουν

την καµπύλη. Στα πλεονεκτήµατα των µεθόδων αυτών προσµετράται η υπολογι-

στική αποδοτικότητα, που συνεπάγεται και την δυνατότητα κατασκευής ϐιώσιµων

µοντέλων αυξηµένης πολυπλοκότητας [13]. Πέρα όµως από προβλήµατα σχετικά µε

την αυτόµατη επιλογή των σηµείων, εγγενή προβλήµατα αυτής της µεθόδου είναι η

αδυναµία χειρισµού σηµείων όπου δεν ορίζεται η καµπυλότητα (π.χ. γωνίες) καθώς

και η τοπολογική τους δυσκαµψία: ένα περίγραµµα αντιστοιχεί πάντα σε µία πε-

ϱιοχή και δεν µπορεί να σπάσει σε δύο, ακόµα και αν υπάρχει κενό ανάµεσα σε δύο

αντικείµενα.

Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν χρησιµοποιώντας έµµεσες

(implicit) µεθόδους για την αναπαράσταση καµπυλών και συγκεκριµένα τεχνικές

επιπεδοσυνόλων (levelset techniques) [174, 200, 180]. Οι τεχνικές αυτές αντι-

µετωπίζουν τα προαναφερθέντα προβλήµατα χωρίς να καταφεύγουν σε αριθµητικά

τεχνάσµατα τα οποία χρησιµοποιούσαν άλλες µέθοδοι, ενώ µπορούν εύκολα να γε-

νικευθούν σε δεδοµένα υψηλότερων διαστάσεων, αντίθετα µε µεθόδους που χρησι-

µοποιούν παραµετρικές αναπαραστάσεις της καµπύλης.

Η ιδέα των µεθόδων επιπεδοσυνόλων είναι να εκφραστεί η εξελισσόµενη καµπύ-

λη ως το µηδενικό επιπεδοσύνολο µίας συνάρτησης µεγαλύτερης διάστασης και η

εξέλιξη της καµπύλης να εκφραστεί µέσω της εξέλιξης της συνάρτησης αυτής (Σχ.
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2.3). Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται µία Lipschitz συνάρτηση εµβύθισης Φ τέτοια

ώστε ανά πάσα στιγµή το µηδενικό επιπεδοσύνολό της να µας δίνει την καµπύλη Γ:

Φ(x, y, t) : {Φ(x, y, t) = 0} = Γ(t) (2.10)

Τα περισσότερα µεταβολικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατάτµηση κα-

ταλήγουν στην εξέλιξη µίας καµπύλης Γ(t) = (x(t), y(t)) σύµφωνα µε µία σχέση της

µορφής:
∂Γ

∂t
= V N (2.11)

όπου το V είναι ένα πεδίο ταχύτητας που ορίζεται πάνω στην καµπύλη, και εξαρτάται

τόσο από την καµπύλη όσο και τις ιδιότητες της εικόνας που χρησιµοποιούνται στην

εξέλιξη, όπως ένταση ακµών.

Από την σχέση Φ(Γ(t), t) = 0, τον κανόνα αλυσίδας και την (2.11) προκύπτει :

dΦ(Γ(t), t)

dt
= 0

∂Φ(Γ(t), t)

∂t
+ ∇Φ(Γ) · ∂Γ

∂t
= 0

∂Φ(Γ(t), t)

∂t
= −∇Φ(Γ)V · N (2.12)

Γεωµετρικοί όροι που εµπλέκονται στην παραπάνω εξίσωση, ή στον όρο V όπως η

καµπυλότητα και το κάθετο διάνυσµα στην καµπύλη προκύπτουν άµεσα από την

συνάρτηση εµβύθισης Φ:

κ =
ΦxxΦ

2
y − 2ΦxyΦxΦy + ΦyyΦ

2
x

(Φ2
x + Φ2

y)
3
2

, N =
∇Φ

|∇Φ| (2.13)

όπου το κάθετο διάνυσµα N δείχνει προς το εξωτερικό της καµπύλης Γ, στο εσωτε-

ϱικό της οποίας η συνάρτηση Φ παίρνει αρνητικές τιµές. Χρησιµοποιώντας λοιπόν

τη σχέση ∇ΦN = ∇Φ
|∇Φ|

∇Φ = |∇Φ| και τη σχέση (2.12) παίρνουµε τον νόµο εξέλιξης

του Φ:
∂Φ

∂t
= V |∇Φ| (2.14)

Η παραπάνω σχέση ισχύει υποχρεωτικά στα σηµεία του µηδενικού επιπεδοσυνόλου

της συνάρτησης και µπορεί να επεκταθεί και στο υπόλοιπό της [200].

Το πλεονέκτηµα αυτής της διατύπωσης είναι ότι η σχέση (2.14) µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί για την εξέλιξη της καµπύλης χωρίς να επιβάλλεται ο υπολογισµός της

ϑέσης της σε κάθε επανάληψη, η εκτίµηση των γεωµετρικών όρων από το περίγραµ-

µά της κ.ο.κ. ενώ η τοπολογία της καµπύλης µπορεί να αλλάζει δυναµικά, χωρίς

να χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος χειρισµός ή κάποια απόφαση για το αν πρέπει να

αλλάξει ή όχι. Από την άλλη, ένα ϐασικό µειονέκτηµά της είναι ότι ανάγει την εξέλι-

ξη µίας καµπύλης στην µεταβολή µίας επιφάνειας, επιβαρύνοντας υπολογιστικά το

πρόβληµα· για το λόγο αυτό έχει προταθεί η τεχνική narrowband που περιορίζει

την εξέλιξη της συνάρτησης Φ µόνο γύρω από την τρέχουσα ϑέση του µηδενικού

επιπεδοσυνόλου της, καθώς και πολυκλιµακωτές [178], πολυπλεγµατικές τεχνικές

[176] και έµµεσες τεχνικές ολοκλήρωσης [229] που µπορούν να επισπεύσουν την

εξέλιξη των καµπυλών.
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Σχήµα 2.4: Εξέλιξη ενός Geodesic Active Contour: η τοπολογία της καµπύλης

αλλάζει αβίαστα ενώ οι γωνίες των αντικειµένων εντοπίζονται µε ακρίβεια.

2.1.4 Geodesic Active Contours

΄Ενα ϐασικό πρόβληµα µε τις τεχνικές τύπου snakes είναι το πώς µπορεί να µην επη-

ϱεάζει την εξέλιξη της καµπύλης η οποιαδήποτε παραµετροποίησή της. Η λύση στο

πρόβληµα αυτό δόθηκε ανεξάρτητα από δύο οµάδες [31, 120], όπου η ελαχιστοποίη-

ση µίας απλουστευµένης εκδοχής του συναρτησιακού (2.9) των [118] αποδείχθηκε

ότι ισοδυναµεί µε την εύρεση γεωδεσικών καµπυλών πάνω στην εικόνα, χρησιµο-

ποιώντας µία Riemannian απόσταση, η οποία καθορίζεται από την ίδια την εικόνα.

Αναθέτοντας µικρότερο µήκος σε περιοχές της εικόνας που υπάρχει µεγάλη ένταση

ακµών και µεγαλύτερο µήκος σε περιοχές που η εικόνα είναι οµαλή, οι γεωδεσι-

κές µεταξύ δύο σηµείων ϑα διέρχονται από τις ακµές της εικόνας. Συγκεκριµένα

αν το Riemannian µήκος του διαστήµατος ds είναι ίσο µε g(|∇I|)ds, όπου g είναι

µία ϕθίνουσα συνάρτηση της έντασης ακµών, |∇I|, τότε το µεταβολικό πρόβληµα

διατυπώνεται ως η ελαχιστοποίηση του συναρτησιακού:

J [Γ] =

∫ L

0

g(|∇I(Γ(s))|)ds =

∫ 1

0

g(|∇I(Γ(p))|)
∣
∣
∣
∣

∂Γ

∂p
(p)

∣
∣
∣
∣
dp (2.15)

Από τις εξισώσεις Euler  Lagrange προκύπτει η σχέση εξέλιξης :

∂Γ

∂t
= g(|∇I|)κN − (∇g(|∇I|) · N )N (2.16)

Ο πρώτος από τους δύο όρους εξοµαλύνει την καµπύλη, λόγω του όρου καµπυλό-

τητας, εκτός από περιοχές όπου υπάρχει µεγάλη ένταση ακµών, οπότε η χαµηλή

τιµή του g(|∇I|) ακυρώνει τη δράση του. Ο δεύτερος όρος έλκει την καµπύλη προς

την κατεύθυνση όπου αυξάνεται η ένταση ακµών, εξασφαλίζοντας ότι η εξέλιξη της

καµπύλης ϑα σταµατήσει σε ένα µέγιστό της. Παρατηρούµε ότι στις εξισώσεις αυτές

δεν υπεισέρχεται πλέον η παραµετροποίηση της καµπύλης καθώς οι όροι N , κ που

έχουν σχέση µε την εξελισσόµενη καµπύλη Γ είναι γεωµετρικές ποσότητες που δεν

εξαρτώνται από την παραµετροποίησή της.

΄Ενα ϐασικό πρόβληµα της µεθόδου αυτής είναι ότι καθώς χρησιµοποιείται µό-

νο πληροφορία σχετικά µε την ένταση ακµών, είναι ακατάλληλη για περιοχές όπου

υπάρχει ϑόρυβος, υφή, κτλ. οπότε και παγιδεύεται σε υποβέλτιστες λύσεις. Επίσης,

αν η καµπύλη αρχικοποιηθεί σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ακµές, ο µόνος όρος

που υπεισέρχεται στην εξέλιξη της είναι η καµπυλότητά της, οπότε σταδιακά συρ-

ϱικνώνεται προς ένα σηµείο. Εισάγοντας έναν σταθερό όρο (baloon) [34] στη σχέση

εξέλιξης καµπυλών:

∂Γi

∂t
= g(|∇I|)κN − [(∇g(|∇I|) · N ) + c]N (2.17)
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αντιµετωπίζεται αυτό το πρόβληµα, αλλά προκύπτουν νέα· συγκεκριµένα, το πε-

ϱίγραµµα πρέπει να ϐρίσκεται πλέον είτε στο εξωτερικό του αντικειµένου είτε στο

εσωτερικό του, οπότε ανάλογα εισάγεται καθορίζεται και το πρόσηµο του c. Από

τα παραπάνω ϕαίνεται ότι αν και κοµψές, οι τεχνικές των Geodesic Active Con

tours/Snakes σπάνια επαρκούν για επίλυση προβληµάτων κατάτµησης σε ϕυσικές

εικόνας, πέρα από πολύ απλές περιπτώσεις, όπως αυτές στο Σχ. 2.4

2.1.5 Region Competition

Μία σηµαντική συνεισφορά στον χώρο των µεταβολικών αλγόριθµων ήταν η εργασία

[248] των Zhu & Yuille όπου προτάθηκε ένας µεταβολικός αλγόριθµος για την επί-

λυση του προβλήµατος της κατάτµησης χρησιµοποιώντας µία στατιστική διατύπωση.

Συγκεκριµένα, το πεδίο ορισµού της εικόνας χωρίζεται σε M περιοχές Ri, i =
1 . . . M µε σύνορα Γi = ∂Ri, και µέσα σε κάθε µία από αυτές χρησιµοποιείται

µία παραµετρική κατανοµή P (·; ai) για τις παρατηρήσεις της. Το πρόβληµα της

κατάτµησης εκφράζεται ως η ελαχιστοποίηση του συναρτησιακού:

J(Γ, {a}) =
M∑

i=1

λ

2

∫

Γi

ds −
∫∫

Ri

log P (I; ai) + ν, Γ = {Γ1, . . . , ΓM} (2.18)

Ο πρώτος όρος τιµωρεί µεγάλου µήκους σύνορα µεταξύ των περιοχών, προτιµώντας

οµαλά περιγράµµατα, ο δεύτερος επιβάλλει τα δεδοµένα να µοντελοποιούνται ικα-

νοποιητικά από τις αντίστοιχες κατανοµές ενώ ο τελευταίος τιµωρεί το πλήθος των

περιοχών, αποφεύγοντας την υπερκατάτµηση της εικόνας. Στην περίπτωση όπου οι

κατανοµές µέσα σε κάθε περιοχή µοντελοποιηθούν µε Gaussians ίσων διασπορών

σ, το συναρτησιακό γίνεται

J(Γ, {a}) =
M∑

i=1

λ

2

∫

Γi

ds −
∫∫

Ri

(I − µi)
2

2σ2
i

+ c (2.19)

όπου το µi είναι η µέση τιµή της i-οστής Gaussian κατανοµής, ενώ η ποσότητα c
περιλαµβάνει τόσο τους όρους ποινής ν όσο και το άθροισµα

∑

i |Ri| − log
√

2πσ,

όπου µε | · | συµβολίζουµε την πληθικότητα. Πέρα από τον όρο c, η παραπάνω

έκφραση προκύπτει από το συναρτησιακό (2.2) όταν πάρουµε το όριό του για α → ∞,

οπότε αποκλείονται οι οποιεσδήποτε διακυµάνσεις της U εκτός των συνόρων των

περιοχών. Η U τότε είναι τµηµατικά σταθερή και η τιµή της που ελαχιστοποιεί τον

πρώτο όρο ποινής του (2.2) είναι η µέση τιµή της εικόνας µέσα στην περιοχή i,
δηλαδή η µi.

Το πρακτικό πλεονέκτηµα αυτής της πιθανοτικής διατύπωσης είναι ότι επιτρέπει

µία µεγαλύτερη ποικιλία κατανοµών για κάθε περιοχή, που µπορούν να καθορί-

Ϲονται δυναµικά, µε ϐάση τις παρατηρήσεις. ΄Ετσι για παράδειγµα µπορούν να

χρησιµοποιηθούν Gaussian κατανοµές πάνω σε πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, µε

µη-διαγώνιους πίνακες συνδιακύµανσης, κατανοµές τύπου Mixture of Gaussians

κ.ο.κ.[219, 193]. Ενώ αυτά δεν προβλέπονται από το αρχικό µοντέλο Mumford

Shah, έχοντας κατά νου την πιθανοτική του ερµηνεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν

αβίαστα. ΄Ενα ϑεωρητικό πλεονέκτηµα είναι ότι επιτρέπει να δούµε το πρόβληµα της

κατάτµησης στο γενικότερο πλαίσιο της Ανάλυσης-µέσω-Σύνθεσης, ϑεωρώντας ότι οι

τιµές των µi παρέχουν ένα µοντέλο σύνθεσης για τα τµήµατα της εικόνας.
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Για την ελαχιστοποίηση του συναρτησιακού (2.18) χρησιµοποιούνται τεχνικές του

Λογισµού Μεταβολών από τις οποίες προκύπτει η παρακάτω σχέση για την εξέλιξη

των ορίων της περιοχής i που συνορεύει µε την περιοχή j:

∂Γi

∂t
= −λκN + log

Pi(I; ai)

Pj(I; aj)
N (2.20)

Ο πρώτος όρος της εξέλιξης προκύπτει από τον όρο ποινής στο µήκος του Γi και

εµφανίζεται στις περισσότερες εξισώσεις εξέλιξης καµπυλών. Η καινοτοµία έγκειται

στον δεύτερο όρο που οδηγεί την περιοχή i στην κατάληψη των παρατηρήσεων της

εικόνας που µοντελοποιεί καλύτερα από την περιοχή j: αν
P (I;ai)
P (I;aj)

> 0 η καµπύλη i
προελαύνει, διαφορετικά οπισθοχωρεί. Από την συµπεριφορά του αυτή ο αλγόριθµος

ονοµάζεται Region Competition καθώς οι καµπύλες ανταγωνίζονται για την κατοχή

των παρατηρήσεων της εικόνας.

Πέρα από την ϑέση των συνόρων, χρειάζεται να εκτιµηθούν και οι παράµετροι

των κατανοµών µέσα στις περιοχές : οι παράµετροι τίθενται ίσες µε τις εκτιµήτριες

µέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood) των Gaussians µέσα σε κάθε πε-

ϱιοχή, όπως αυτή ορίζεται από την τρέχουσα ϑέση των ορίων της. Αυτό γίνεται σε

εναλλαγή µε την εξέλιξη των καµπυλών, δίνοντας µία µη επιβλεπόµενη µέθοδο για

την ελαχιστοποίηση του συναρτησιακού (2.18).

Η αρχική προσέγγιση έχει επεκταθεί [219] ώστε να χρησιµοποιεί µία µεγαλύτερη

οικογένεια κατανοµών από τις Gaussians ενώ συνδυάζοντας τις ντετερµινιστικές εξι-

σώσεις εξέλιξης καµπυλών µε αλγόριθµους στοχαστικής αναζήτησης αποφεύγονται

τα τοπικά ελάχιστα στα οποία µπορούν να καταλήξει ο αλγόριθµος αναζήτησης του

Region Competition.

Εµπλουτίζοντας τον αρχικό σχήµα εξέλιξης στην αναφορά [179] προτάθηκε ο

συνδυασµός των όρων των συναρτησιακών των Geodesic Active Contours και του

Region Competition σε έναν ενιαίο όρο ποινής, από την ελαχιστοποίηση του οποίου

προκύπτει η σχέση εξέλιξης των Geodesic Active Regions:

∂Γi

∂t
= log

Pi(I; ai)

Pj(I; aj)
N + λ (g(|∇I|)κN − (∇g(|∇I|) · N )N ) (2.21)

Για την υλοποίηση αυτής της σχέσης εξέλιξης εισήχθησαν τεχνικές επιπεδοσυνό-

λων ενώ ένα πολυδιακριτικό σχήµα χρησιµοποιήθηκε για να εξασφαλίσει ευρωστία

και ταχύτητα. Στη δική µας υλοποίηση χρησιµοποιούµε τις ϱυθµίσεις της αναφο-

ϱάς αυτής όπου αναλύονται και ϑέµατα πρακτικής σηµασίας, όπως η εγγυηµένη

κάλυψη όλης της εικόνας από τα επιπεδοσύνολα και ο χειρισµός των πολλαπλών

επικαλύψεων· εναλλακτικές προσεγγίσεις που κινούνται σε ένα παρόµοιο πλαίσιο

παρουσιάζονται στις αναφορές [32, 241].

Στις παρακάτω εικόνες δείχνουµε ένα παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου

Region Competition υλοποιηµένου µέσω τεχνικών επιπεδοσυνόλων, σύµφωνα µε τις

ϱυθµίσεις των [178]: παρατηρούµε ότι δεν χρειάζεται η αρχικοποίηση των καµπυ-

λών µε συγκεκριµένο τρόπο, ενώ τα σύνορα των περιοχών εντοπίζονται µε µεγάλη

ακρίβεια.
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(α) (ϐ)

Σχήµα 2.5: Πολυδιακριτική αναπαράσταση (α) της εικόνας και (ϐ) των ακµών της.

(α) (ϐ) (γ) (δ)

Σχήµα 2.6: (α)-(ϐ):Αρχική και τελική ϑέση των ορίων της περιοχής που αντιστοιχεί

στην ϕωτεινό τµήµα της εικόνας και (γ)-(δ) στο σκοτεινό τµήµα.

2.2 Αναγνώριση Αντικειµένων

2.2.1 Εισαγωγή

Τα δύο κύρια προβλήµατα της όρασης υψηλού επιπέδου είναι : η ανίχνευση αντικει-

µένων (object detection), στόχος της οποίας είναι να ληφθεί η απόφαση αν υπάρχει

ένα αντικείµενο, όπως ένα πρόσωπο σε µία εικόνα και η αναγνώριση αντικειµένων

(object recognition), όπου υπάρχουν πολλαπλά αντικείµενα και πρέπει να αποφα-

σίσουµε µε ϐάση τις παρατηρήσεις µας υπέρ ενός από αυτά. Συνήθως δε µε τον όρο

αναγνώριση αντικειµένων εννοείται και όλο το ϕάσµα των προβληµάτων της όρασης

υψηλού επιπέδου.

∆ύο συµπληρωµατικές πτυχές του προβλήµατος, που εισάγουν επιπλέον απαιτή-

σεις είναι

• Η χρήση κατηγοριών αντικειµένων αντί συγκεκριµένων αντικείµενων, οπότε

πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποικιλία που υπάρχει µέσα στην ίδια κατηγορία.

• Ο εντοπισµός των αντικειµένων (object localization), όπου στόχος είναι πέρα

από την λήψη της απόφασης περί της ύπαρξης/κατηγορίας του αντικειµένου

να ϐρεθεί στην εικόνα η τοποθεσία του.

Γενικότερα αυτό το οποίο έχει κανείς κατά νου λέγοντας ` αναγνώριση αντικει-

µένων΄ µπορεί να εκφραστεί µε ϐάση τους παραπάνω όρους ως ο εντοπισµός των

ϑεωρούµενων κατηγοριών σε µία εικόνα και η αναγνώριση των µεµονωµένων αν-

τικειµένων των κατηγοριών στις οποίες εστιάζουµε· π.χ. µετά τον εντοπισµό ενός

αυτοκινήτου να ϐρούµε και αν είναι το δικό µας.

Σε αντίθεση µε την εντύπωση που µπορεί να έχει κανείς διαισθητικά, στην ανα-

γνώριση αντικειµένων η δυσκολία ενός προβλήµατος είναι αντιστρόφως ανάλογη της
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εξειδίκευσής του. Για παράδειγµα, ενώ χρησιµοποιώντας ακόµα και απλοϊκές µε-

ϑόδους µπορεί να είναι εφικτός ο εντοπισµός ελαττωµατικών εργοστασιακών εξαρτη-

µάτων ϐάσει ελάχιστων διαφορών αποτελεί µία µεγάλη πρόκληση να αναπτυχθούν

µέθοδοι που να αποφαίνονται για το αν υπάρχει ένας άνθρωπος σε µία εικόνα.

Οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την επίλυση του προβλήµατος µπορούν να

συνοψιστούν στα παρακάτω σηµεία :

• Ποικιλία της εµφάνισης µέσα στην ίδια κατηγορία.

• Μεταβολή του ϕωτισµού.

• Εσφαλµένες ανιχνεύσεις λόγω περίπλοκη δοµής (clutter).

• Αλληλοεπικαλύψεις µε διαφορετικά αντικείµενα.

• Πολλαπλές κλίµακες/κατευθύνσεις.

• Αλλαγές στην εµφάνιση λόγω περιστροφής του αντικειµένου.

Ο κύριος όγκος της έρευνας στην αναγνώριση αντικειµένων έχει εστιάσει στα τέσσερα

πρώτα προβλήµατα, ϑεωρώντας ότι τα τελευταία δύο µπορούν να αντιµετωπιστούν µέ-

σω εξαντλητικής αναζήτησης και ξεχωριστά µοντέλα για διαφορετικές όψεις αντίστοι-

χα, που σηµαίνει όµως µεγαλύτερες υπολογιστικές απαιτήσεις. Πρόσφατες εργασίες

έχουν προτείνει µεθόδους για να απλοποιήσουν και επισπεύσουν την αντιµετώπισή

τους [215, 62], αλλά αυτές οι πτυχές του προβλήµατος είναι συµπληρωµατικές του

αντικείµενου της διατριβής, οπότε ϑα εστιάσουµε στα υπόλοιπα προβλήµατα.

2.2.2 Επισκόπηση Τεχνικών Αναγνώρισης Αντικειµένων

Τις πρώτες δύο δεκαετίες της έρευνας στην αναγνώριση αντικειµένων υπήρχαν δύο

κυρίαρχα ϱεύµατα, αντίστοιχα της άνωθεν και κάτωθεν προσέγγισης στην όραση: τα

κάτωθεν µοντέλα, π.χ. [11, 183], ϐασιζόµενα στο µοντέλο του Marr και σε ιδέες από

την συντακτική αναγνώριση αντικειµένων [72] ϑεωρώντας ότι µία εικόνα µπορεί να

αναλυθεί σε κάποια πρωτογενή σχήµατα (π.χ. κύλινδροι, παραλληλεπίπεδα, σφαί-

ϱες) αναζητούν να ϐρουν πώς µπορούν να συνδεθούν τα ανιχνευθέντα σχήµατα µέσω

περιπλοκότερων µοντέλων για αντικείµενα. Τα άνωθεν µοντέλα [48, 80], χρησιµο-

ποιώντας τριδιάστατες αναπαραστάσεις για τα αντικείµενα ανάγουν το πρόβληµα της

αναγνώρισης στην εκτίµηση των παραµέτρων της προβολής του µοντέλου στην εικό-

να. ΄Οπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο της εισαγωγής, οι προσεγγίσεις αυτές δεν

ανταποκρίνονται στη δυσκολία του προβλήµατος, καθώς η εξαγωγή των πρωτογενών

σχηµάτων είναι προβληµατική στην πράξη, ενώ δεν είναι ϐιώσιµη η κατασκευή και

χρήση τριδιάστατων µοντέλων για κάθε µεµονωµένο αντικείµενο που υπάρχει στο

περιβάλλον µας.

Στις αρχές τις προηγούµενης δεκαετίας, καθώς οι περιορισµοί των παραπάνω

προσεγγίσεων είχαν γίνει αντιληπτοί, ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες αφενός για

να ληφθεί υπόψη η ποικιλία στην εµφάνιση που µπορούν να παρουσιάζουν τα αν-

τικείµενα µίας κατηγορίας και αφετέρου για την κατασκευή τέτοιων µοντέλων µε

µικρότερη ανθρώπινη παρέµβαση. Σύντοµα η αναγνώριση αντικειµένων στράφη-

κε προς στατιστικά µοντέλα για αναπαράσταση αντικειµένων, αντίστοιχα αυτών που

έχουν επικρατήσει στην τεχνολογία ϕωνής και τεχνικές εκµάθησης µηχανών για την

αυτόµατη κατασκευή τους από δεδοµένα εκπαίδευσης. Καθώς η προσπάθεια αυτή
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Σχήµα 2.7: Αναγνώριση µέσω αντιστοίχισης µοντέλων [149]: ορισµένα από τα χα-

ϱακτηριστικά σηµεία της εικόνας, όπως γωνίες και διασταυρώσεις µπορούν να αντι-

στοιχιστούν σε αυτά προαποθηκευµένων αντικειµένων. Αν καθορίζοντας κατάλληλα

τις παραµέτρους προβολής του αντικειµένου µπορούν να ερµηνευθούν περισσότερα

χαρακτηριστικά, αυτό ϑεωρείται ενδεικτικό της ύπαρξης του αντικειµένου.

έχει αποφέρει καρπούς, δυσκολότεροι στόχοι ϕαίνονται πλέον εφικτοί, όπως η εκµά-

ϑηση µοντέλων χωρίς επίβλεψη, και ο συνδυασµός των µοντέλων των αντικειµένων

µε άλλες λειτουργίες της όρασης.

Παρακάτω παρουσιάζονται αρχικά συνοπτικά τα κύρια ϱεύµατα της αναγνώρισης

αντικειµένων και στη συνέχεια αναλυτικότερα οι περιοχές µε τις οποίες ασχοληθήκα-

µε στα πλαίσια της διατριβής αυτής. Θα µπορούσαµε να ταξινοµήσουµε τις τεχνικές

αναγνώρισης αντικειµένων ϐάσει του εύρους του προβλήµατος που καλύπτουν, των

µοντέλων των αντικειµένων που χρησιµοποιούν και των µαθηµατικών/αλγοριθµικών

τεχνικών στις οποίες ϐασίζονται. Προτιµήθηκε να χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός

αυτών των κριτηρίων, ώστε να διαφανούν οι `σχολές ΄ που υπάρχουν στο πεδίο. Ορι-

σµένες ϐιβλιογραφικές αναφορές που καλύπτουν σε µεγαλύτερο ϐάθος διάφορες

πτυχές του αυτού του πεδίου είναι [60, 66, 221, 239].

Αναγνώριση µεµονωµένων αντικειµένων µέσω µοντέλων και αντιστοίχισης

Με ϐάση την προσέγγιση αυτή [48, 80], τα αντικείµενα που ϐρίσκονται σε µία δι-

διάστατη εικόνα αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας αποθηκευµένες αναπαραστάσεις

τριδιάστατων αντικειµένων ή συνδυασµούς διδιάστατων όψεών τους. Οι ϐασικές συ-

νιστώσες του προβλήµατος είναι η κατασκευή των αναπαραστάσεων, η παραγωγή

ενός περιορισµένου πλήθους υποθέσεων δεδοµένης µίας εικόνας και η εκτίµηση της

πιστότητας των παρατηρήσεων στις προβλέψεις του µοντέλου.

Για την αναπαράσταση των µοντέλων έχουν χρησιµοποιηθεί αρχικά τριδιάστα-

τα µοντέλα όπως µοντέλα CAD και µοντέλα πλέγµατος (wire framed objects) ενώ

στην αναφορά [222] οι γραµµικοί συνδυασµοί από διδιάστατες όψεις εισήχθησαν,

περιορίζοντας την πολυπλοκότητα του προβλήµατος.

Για την αναζήτηση της ϑέσης του αντικειµένου µπορούν να χρησιµοποιηθούν

άνωθεν τεχνικές pruning για να περιορίσουν τις δυνατές ερµηνείες των παρατηρή-

σεων ϐάσει των περιορισµών που εισάγει η γεωµετρία του αντικειµένου [80], η κά-

τωθεν τεχνικές όπως ο µετασχηµατισµός Hough [149], όπου ένα σύνολο από σηµεία

ενδιαφέροντος `ψηφίζει΄ για τις δυνατές ϑέσεις του αντικείµενου. ΄Εχοντας κάποιες

υποψήφιες τοποθεσίες, η εκτίµηση της πιστότητας των παρατηρήσεων επιτυγχάνε-

ται ϐάσει κάποιου κατάλληλου µέτρου της απόστασης µεταξύ των χαρακτηριστικών

των παρατηρήσεων και του µοντέλου, όπως η απόσταση Hausdorff µεταξύ των ακ-
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(α΄)

Σχήµα 2.8: Αναγνώριση µέσω τεχνικών νευρωνικών δικτύων/αναγνώρισης προτύπων

[192]: τα αντικείµενα ανιχνεύονται από µία κατανεµηµένη αρχιτεκτονική µέσω µίας

αλληλουχίας εξαγωγής περιπλοκότερων και ακριβέστερων χαρακτηριστικών

µών τους [103] ή το κριτήριο ελάχιστων τετραγώνων µεταξύ της πρόβλεψης και των

µετρήσεων των ϑέσεων των σηµείων ενδιαφέροντος.

Αν και οι προσεγγίσεις αυτές έχουν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε πρα-

κτικές εφαρµογές (π.χ. επισκόπηση εξαρτηµάτων σε ϐιοµηχανικές γραµµές συναρ-

µολόγησης, ανάκληση αντικειµένων από µία ϐάση δεδοµένων), το πεδίο εφαρµογών

τους είναι περιορισµένο σε συγκεκριµένα αντικείµενα αντί για κατηγορίες αντικει-

µένων. ΄Οµως, η εµπειρία που έχει συσσωρευθεί έχει αποδειχθεί ωφέλιµη για την

διατύπωση και επίλυση νέων προβληµάτων που προκύπτουν σε σύγχρονες τεχνικές

αναγνώρισης αντικειµένων.

Αναγνώριση αντικειµένων µε τεχνικές αναγνώρισης προτύπων & νευρωνι-

κών δικτύων

Οι τεχνικές αυτής της σχολής ξεκίνησαν από την έρευνα στο χώρο των νευρωνικών

δικτύων, όπου το πρόβληµα της ανίχνευσης αντιµετωπίζεται µέσω της παράλληλης,

κατανεµηµένης επεξεργασίας της πληροφορίας της εικόνας (προσέγγιση `κυλιόµε-

νου παράθυρου΄). Ξεκινώντας από την εξαγωγή ενός συνόλου χαρακτηριστικών τα

οποία είναι αναλλοίωτα ως προς ανεπιθύµητες πηγές ποικιλίας στην εµφάνιση, όπως

ο ϕωτισµός, η ανίχνευση ενός αντικειµένου εκφράζεται ως ένα πρόβληµα αναγνώ-

ϱισης προτύπων: δεδοµένου ενός συνόλου χαρακτηριστικών µέσα στο εξεταζόµενο

παράθυρο, Ϲητείται να ληφθεί η απόφαση για το εάν υπάρχει ένα αντικείµενο.

Η εξέλιξη των ιδεών στην περιοχή αυτή ακολουθεί ως ένα ϐαθµό την πρόοδο

στο πεδίο της αναγνώρισης προτύπων και αποτυπώνεται στις αναφορές [189, 196,

212, 175, 227, 95, 3, 199]. Τα προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν

τέτοιες τεχνικές αφορούν την εξαγωγή κατάλληλων χαρακτηριστικών για τα αντικεί-

µενα [220, 175, 95, 199], την αποδοτική υλοποίηση των αλγορίθµων ανίχνευσης

[227] καθώς και όλα τα προβλήµατα του πεδίου της αναγνώρισης προτύπων [224],

όπως η εκµάθηση από ένα περιορισµένο πλήθος δεδοµένων, η αποφυγή της υπε-

ϱεκπαίδευσης σε συνδυασµό µε την κατασκευή ενός ευέλικτου ταξινοµητή κ.ο.κ.

Από τα ϐασικά πλεονεκτήµατα των µεθόδων αυτών είναι η ωριµότητα των διαθέ-

σιµων τεχνικών από την περιοχή της µηχανικής µάθησης, όπως τα Support Vector

Machines [224, 175], αλγόριθµοι τύπου Boosting [227], καθώς και η ταχύτητα µε

την οποία µπορεί να γίνει η διαδικασία της ανίχνευσης αν χρησιµοποιηθούν κατάλ-

ληλες τεχνικές [227]. Υπάρχουν όµως δύο κύρια προβλήµατα: το ϐασικότερο είναι
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(α΄)

Σχήµα 2.9: Αναγνώριση αντικειµένων µέσω τµηµατικών αναπαραστάσεων [65]: η

αναπαράσταση ενός αντικειµένου ανάγεται στην µοντελοποίηση των επιµέρους τµη-

µάτων του και των εξαρτήσεων µεταξύ τους

ότι για την εκµάθησή τους χρειάζεται συνήθως ένα σύνολο εκπαίδευσης της τάξης

των µερικών χιλιάδων εικόνων, καθώς περιλαµβάνεται ένα µεγάλο πλήθος παραµέ-

τρων που πρέπει να εκµαθευτούν. Αντίθετα, σε αναφορές όπως [57] επιτυγχάνονται

ικανοποιητικά αποτελέσµατα ακόµα και µε µία η δύο εικόνες, ενώ εµείς ως άν-

ϑρωποι αρκούµαστε σε µία εικόνα, όταν ϐλέπουµε για παράδειγµα για πρώτη ϕορά

ένα νέο εξάρτηµα υπολογιστή. Επίσης µία τέτοια προσέγγιση δεν είναι εύκολο να

αντιµετωπίσει επικαλύψεις µε άλλα αντικείµενα και γενικότερα προβλήµατα που

δεν έχουν συµπεριληφθεί στο σύνολο εκπαίδευσης. Αντίθετα, χρησιµοποιώντας το

πλαίσιο της ανάλυσης µέσω σύνθεσης µπορούν να εντοπιστούν και να αγνοηθούν οι

µη-προβλέψιµες περιοχές της εικόνας.

Αναγνώριση αντικειµένων µε τµηµατικές αναπαραστάσεις

Τα µοντέλα που ανήκουν στην κατηγορία των τµηµατικών ταξινοµητών [58, 63, 57,

62, 3, 27, 233, 95, 160, 237] ϐασίζουν την ανίχνευση των αντικειµένων στην ανί-

χνευση χαρακτηριστικών σηµείων (keypoints) των αντικειµένων. Χρησιµοποιώντας

ανεξάρτητα µοντέλα για την ανίχνευση κάθε ενός από αυτά απλουστεύεται σηµαντι-

κά το πρόβληµα, καθώς η ποικιλία που υπάρχει στην εµφάνιση του καθενός µον-

τελοποιείται ανεξάρτητα και δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη όλοι οι συνδυασµοί

του. Επίσης είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί στατιστική πληροφορία για την χωρι-

κή διάταξη των τµηµάτων, ώστε να εισαχθεί και γεωµετρική γνώση στην διαδικασία

ανίχνευσης.

Αν και η δηµοσίευση που παρουσίασε αυτό το µοντέλο ήταν το άρθρο των Fischler

& Erschlanger [65], η πρώτη εφαρµογή τους σε πρακτικά προβλήµατα παρουσιάζε-

ται µετά από είκοσι έτη στην αναφορά [237]. ∆ιαφορετικές µαθηµατικές διατυπώσεις

του ίδιου µοντέλου έχουν προταθεί κατά καιρούς[65, 237, 95, 223, 3, 144], αλλά η

επικρατέστερη πλέον είναι η στατιστική [27, 233, 62, 135, 57, 58, 45] που επιτρέπει

αβίαστα να συνδυαστούν όροι όπως η πληροφορία σχετικά µε την εµφάνιση και η

γεωµετρία του αντικειµένου, ενώ επιτρέπει την διατύπωση της εκµάθησής τους στο

πλαίσιο των αλγορίθµων για γραφικά και αναγεννητικά µοντέλα.

Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την αποδοτικότητα του κάτωθεν µοντέλου της όρα-

σης, όπου από απλά επιµέρους τµήµατα αναγνωρίζονται περιπλοκότερα αντικείµε-

να, µε τους περιορισµούς που εισάγει η πρότερη γνώση των άνωθεν µοντέλων, απλο-

ποιώντας την αναζήτηση σε συνδυασµούς που ϑα µπορούσαν να είχαν προκύψει από
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(α΄)

Σχήµα 2.10: Αναγνώριση µέσω παραµορφώσιµων µοντέλων των αντικειµένων [157]:

µοντελοποιώντας την παραµόρφωση στην εµφάνιση και στο σχήµα του αντικειµέ-

νου, µπορεί να αναπαρασταθεί µία κατηγορία αντικειµένων χρησιµοποιώντας ένα

χαµηλοδιάστατο παραµετρικό µοντέλο

το αντικείµενο. Το ϐασικό της µειονέκτηµα είναι ότι αντί για το αντικείµενο καθαυτό

µοντελοποιούνται τα τµήµατά του και οι αλληλεξαρτήσεις τους που ϑεωρούνται χρή-

σιµες για την ανίχνευσή του, δίνοντας ένα µοντέλο περιορισµένων δυνατοτήτων για

άλλες λειτουργίες, όπως για παράδειγµα για την κατάτµηση ενός αντικειµένου ή την

αναγνώριση της ταυτότητάς του.

Αναγνώριση αντικειµένων µε παραµορφώσιµα µοντέλα

Η προσέγγιση αυτή ϐασίζεται στην χρήση ενός παραµετρικού µοντέλου των παρα-

µορφώσεων της εµφάνισης και γεωµετρίας ενός πρωτότυπου αντικειµένου, το οποίο

να καλύπτει όλη την ποικιλία που χαρακτηρίζει µία κατηγορία αντικειµένων. ∆ε-

δοµένης µίας νέας εικόνας και µίας αρχικοποίησης, το πρόβληµα της αναγνώρι-

σης/ανίχνευσης ανάγεται στην µεταβολή των παραµέτρων του µοντέλου ώστε αυτό

να αναπαράγει τις παρατηρήσεις. Οι δύο ϐασικές συνιστώσες της προσέγγισης αυ-

τής είναι η µοντελοποίηση της παραµόρφωσης και η εκτίµηση των παραµέτρων των

µοντέλων.

Ως πρώτες προσπάθειες στην κατεύθυνση της µοντελοποίησης της παραµόρφω-

σης του σχήµατος µπορούν να ϑεωρηθούν αφενός τεχνικές όπως τα παραµορφώσιµα

πρότυπα (Deformable Templates) [247], αφετέρου η αναγνώριση µέσω συνδυασµού

των όψεων [222]. Στην πρώτη περίπτωση ένα µοντέλο για ορισµένες περιοχές του

αντικειµένου επαναληπτικά παραµορφώνεται εωσότου υπάρξει αντιστοίχιση των πε-

ϱιοχών του µοντέλου µε αυτές τις εικόνας, ενώ στην δεύτερη προσέγγιση [222] έχον-

τας κάποιες όψεις ενός αντικειµένου υπολογίζεται ο συνδυασµός τους που µπορεί να

ερµηνεύσει µία νέα όψη του αντικειµένου από µία διαφορετική οπτική γωνία. Μία

συµπληρωµατική κατεύθυνση έρευνας στις αρχές και στα µέσα της προηγούµενης

δεκαετίας ήταν η προσπάθεια για την έκφραση όλης της ποικιλίας στην εµφάνιση

ενός αντικειµένου µέσω της τεχνικής PCA [121, 220, 160]· ϑεωρώντας ότι η ϕω-

τεινότητα µίας κατηγορίας αντικειµένων µπορεί να εκφραστεί µέσω ένα γραµµικού

αναπτύγµατος, η τεχνική PCA µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ϐρεθούν τα στοιχεία

ϐάσης για τα οποία ελαχιστοποιείται το σφάλµα ανακατασκευής.

Ο συνδυασµός των ιδεών αυτών οδήγησε ανεξάρτητα στα ουσιαστικά ισοδύνα-

µα (Active Appearance Models AAM) [37, 41, 157] και Morphable Models [226,

112, 16]. Τα µοντέλα αυτά ϑεωρούν ότι οι παρατηρήσεις που προέρχονται από το
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αντικείµενο µπορούν να µοντελοποιηθούν από την χωρική παραµόρφωση του αντι-

κειµένου, η οποία ακολουθείται από την παραµόρφωση της ϕωτεινότητάς του. Στην

χωρική παραµόρφωση συµπεριλαµβάνονται τόσο παραµορφώσεις από απλούς µε-

τασχηµατισµούς (π.χ. µετατόπιση, περιστροφή, αφινικοί µετασχηµατισµοί) όσο και

από περιπλοκότερες παραµορφώσεις που είναι χαρακτηριστικές της συγκεκριµένης

κατηγορίας αντικειµένων, όπως είναι η έκφραση ενός προσώπου ή το µήκος ενός

αυτοκινήτου.

Τα µοντέλα αυτά αποτελούν µία σηµαντική επιτυχία της άνωθεν όρασης κυρί-

ως λόγω της µαθηµατικής τους απλότητας σε συνδυασµό µε το πλήθος εφαρµογών

τους σε πρακτικά προβλήµατα. Το ϐασικό πρόβληµα µε τα µοντέλα αυτά είναι ότι

καθώς χρησιµοποιείται ένας επαναληπτικός αλγόριθµος δεν είναι εφικτό να ερευ-

νήσει κανείς για όλες τις ϑέσεις, κλίµακες της εικόνας κ.ο.κ. αν υπάρχει ένα πρό-

σωπο. Συνεπώς τέτοιες µέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για ανίχνευση αντικειµένων

εξαρχής, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την λήψη της τελικής απόφασης,

χρησιµοποιώντας τις εξόδους ενός άλλου ταξινοµητή για αρχικοποίηση. Για αυτό

χρησιµοποιούνται κυρίως για αναγνώριση αντικειµένων ϑεωρώντας ότι είναι γνωστό

ότι στην ϑέση που αρχικοποιούνται υπάρχει ένα αντικείµενο κάποιας συγκεκριµέ-

νης κατηγορίας. Μία άλλη εφαρµογή τους είναι η καταγραφή της εξέλιξης (tracking)

αντικειµένων, όπου χρησιµοποιείται η πρόβλεψη ϐάσει της προηγούµενης ϑέσης του

µοντέλου για να ξεκινήσει η αναζήτηση της τρέχουσας.

2.2.3 Μοντέλα από το χώρο της Αναγνώρισης Προτύπων

Σύµφωνα µε την προσέγγιση της αναγνώρισης προτύπων µία περιοχή της εικόνας

ϑεωρείται ως ένα σύνολο από δεδοµένα, για τα οποία Ϲητείται από έναν ταξινοµητή

να αποφασίσει αν περιέχουν ένα αντικείµενο. Οι περισσότερες από τις τεχνικές που

χρησιµοποιούνται αντιµετωπίζουν µία ειδική περίπτωση του προβλήµατος της προ-

σέγγισης συναρτήσεων: η είσοδος του συστήµατος είναι το όρισµα της συνάρτησης

και η απόφαση που παίρνει η τιµή της. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης παρέχονται

Ϲεύγη εξόδων-εισόδων της συνάρτησης και Ϲητείται να ϐρεθεί µία προσέγγιση της

συνάρτησης που να µπορεί να γενικεύσει τη συµπεριφορά του συστήµατος όταν του

παρουσιάζονται είσοδοι τις οποίες δεν έχει συναντήσει στο στάδιο εκπαίδευσης. Στα

πλαίσια της διατριβής αυτής αρχικά εξετάστηκαν αρκετές µέθοδοι για το πρόβλη-

µα της προσέγγισης συναρτήσεων [132], ανάµεσα στις οποίες συµπεριλαµβάνονται

µοντέλα τύπου SVM[224], Radial Basis Function NetworksRBFs[76] και Mixture

of ExpertsMoEs [115]. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι σηµαντικότερες

και αποδοτικότερες τεχνικές από αυτές που δοκιµάστηκαν.

∆ίκτυα Radial Basis Function

Τα δίκτυα τύπου RBF συνδυάζουν απλούς αλγόριθµους για εκπαίδευση µε µία διαι-

σθητικά σαφή ερµηνεία µε επιθυµητές ιδιότητες για προσέγγιση συναρτήσεων, όπως

οµαλότητα, διαφορισιµότητα και τοπικότητα της προσέγγισης. Για την προσέγγιση

µίας συνάρτησης f αθροίζονται K όροι, ο καθένας από τους οποίους συµβάλλει στην

τελική έκφραση µόνο σε µία υποπεριοχή του πεδίου ορισµού της συνάρτησης :

f(X) ≃ F (X) =
K∑

i=1

CiGi(X − Xi) (2.22)
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Η συνάρτηση Gi είναι µία ϕθίνουσα συνάρτηση της απόστασης του X από το ση-

µείο Xi: µία συνηθισµένη επιλογή είναι µία Gaussian συνάρτηση ή µία συνάρτηση

σπλήνας (spline).

Το ϐασικό τους πλεονέκτηµα σε σχέση µε παλαιότερους ταξινοµητές, π.χ. τύπου

Multi Layer Perceptrons είναι ότι η έκφραση που χρησιµοποιείται είναι διαισθητικά

σαφής, ενώ οι σχέσεις τους µε τεχνικές regularization [76] τους έχει παρέχει ένα

σαφές ϑεωρητικό υπόβαθρο.

Για προβλήµατα όρασης εξετάστηκαν απλές αρχιτεκτονικές π.χ. [189] που κύριο

σκοπό είχαν να εξετάσουν αν και πώς µπορεί να εκµαθηθεί µία συνάρτηση ταξινό-

µησης f ϐάσει γνωστών όψεων των αντικειµένων, Xi. Συγκεκριµένα για κάθε όψη i
του αντικειµένου µία Gaussian µε κέντρο Xi τοποθετείται στην έκφραση (2.22), και

για µία νέα όψη X Ϲητείται να ϐρεθεί κατά πόσο η f(X) ≃ F (X) παίρνει υψηλή

τιµή, οπότε µπορεί να ϑεωρηθεί ότι η νέα όψη προήλθε από το αντικείµενο.

Mixture of Experts

Στις αρχιτεκτονικές τύπου Mixture of Experts [115] η προσέγγιση της συνάρτησης

ϐασίζεται στον συνδυασµό τοπικών εκφράσεων κατά έναν τρόπο που προσφέρεται

σε µία πιθανοτική ερµηνεία, επιτρέποντας τη χρήση αποτελεσµατικών αλγορίθµων

εκτίµησης παραµέτρων. Προσεγγίσεις της ίδιας µορφής είχαν προταθεί και νωρίτερα

από το χώρο της Ασαφούς Λογικής, όπου είναι γνωστές ως Takagi Sugeno Kang

Networks [214], όπου το ίδιο µοντέλο παρουσιάζεται µε την διαφορά ότι όπου στη

συνέχει λέµε πιθανότητα, στην αναφορά [214] χρησιµοποιείται ο όρος δυνατότητα.

∆εδοµένης µίας εισόδου X, έχουµε K τοπικά συστήµατα προσέγγισης li, το κα-

ϑένα από τα οποία δίνει µία εκτίµηση της εξόδου του συστήµατος, li(X). Οι έξοδοι

των συστηµάτων αυτών σταθµίζονται µε όρους που εξαρτώνται από την τιµή του X,

µi(X), και η έξοδος του συστήµατος προκύπτει ως ένας σταθµισµένος µέσος των

επιµέρους εξόδων:

F (X) =

∑K
i=1 li(X)µi(X)
∑K

i=1 µi(X)
(2.23)

Μία τέτοια αρχιτεκτονική ανάγει το πρόβληµα της προσέγγισης της f σε K απλού-

στερα υποπροβλήµατα περιορίζοντας το πεδίο στο οποίο γίνεται η προσέγγιση µέ-

σω των µi(X), επιτρέποντας τη χρήση απλών εκφράσεων li(X) για την κατασκευή

πολύπλοκων συναρτήσεων F (X). Ο όρος µi(X) είναι συνήθως µία Gaussian και

χρησιµοποιείται για να επιλέξει ποια από τις τοπικές προσεγγίσεις χρησιµοποιεί-

ται (µηχανισµός gating), ενώ ο όρος li(X) είναι µία απλή έκφραση της µορφής

li(X) = A · X + b.

Η πιθανοτική ερµηνεία της αρχιτεκτονικής αυτής προκύπτει αβίαστα: ϑεωρούµε

ότι έχουµε K εναλλακτικές αποκρίσεις του συστήµατος στην είσοδο X, µε µέση τιµή

E(U |X, i) = li(X), i = 1, . . . , K. ∆εδοµένης της εισόδου X η πιθανότητα να έχου-

µε την i-οστή απόκριση δίνεται από τον όρο P (i|X) = 1
Z
µi(X), όπου Z =

∑

i µi(X)
ώστε να ισχύει

∑

i P (i|X) = 1. ∆εδοµένης µίας παρατήρησης X η προσδοκόµενη

τιµή της εξόδου είναι :

P (Y |X) =
∑

i

P (Y, hi|X) =
∑

i

P (Y |i,X)P (hi|X) =

∑

i li(X)µi(X)
∑

i µi(X)
= F (X)

(2.24)

Το πλεονέκτηµα της ερµηνείας αυτής έναντι του µοντέλου TSK είναι ότι επιτρέπει
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την χρήση αποδοτικών αλγόριθµων τύπου Expectation Maximization [52] για την

εκµάθηση των παραµέτρων των li, µi ενώ µπορούµε να εκτιµήσουµε και τις διασπορές

των εξόδων κάθε συνάρτησης, οπότε εκτός από τη µέση τιµή της πρόβλεψης για την

έξοδο του συστήµατος παίρνουµε και µία εκτίµηση του πόσο ακριβής είναι αυτή.

Αυτό επιτρέπει για παράδειγµα τον συνδυασµό της εξόδου αυτού του συστήµατος µε

τις εξόδους άλλων ταξινοµητών.

Support Vector Machines

Το ϑεωρητικό υπόβαθρο των δικτύων τύπου SVM [224, 26] στηρίζεται στην εργα-

σία των Vapnik & Chervonenkis ϐάσει της οποίας µπορούν να εκφραστούν άνω

όρια του σφάλµατος γενίκευσης µίας συνάρτησης ταξινόµησης. Το πρόβληµα της

εκπαίδευσης διατυπώνεται ως η ελαχιστοποίηση ενός όρου που εκφράζει το λάθος

εκπαίδευσης και ενός όρου ποινής στην πολυπλοκότητα του ταξινοµητή. Η ιδέα

αυτή είναι αρκετά παλιά, αλλά ϐασιζόταν κυρίως σε εµπειρικές ϑεωρήσεις, ενώ η

ϑεωρία της στατιστικής µάθησης µηχανών επέτρεψε να αποσαφηνιστεί το πώς ϑα

εκφραστούν οι όροι αυτοί.

Συγκεκριµένα, ϑεωρούµε ότι έχουµε διαθέσιµα N δεδοµένα εκπαίδευσης που

αποτελούνται από Ϲεύγη διανυσµάτων εισόδου xi και αποφάσεων εξόδου yi ∈ {−1, 1},

i = 1 . . . N . Στην απλούστερη περίπτωση, επιθυµούµε να ϐρούµε ένα υπερεπίπεδο

ορισµένο από τη σχέση y = w
T
x + b τέτοιο ώστε να διαχωρίζει όλα τα δεδοµένα.

Στην περίπτωση που τα δεδοµένα είναι γραµµικά διαχωρίσιµα, αλλάζοντας το |w|
µπορούµε να ϐρούµε ένα w τέτοιο ώστε να ισχύει

w
T
xi + b ≥ 1 αν yi = 1

w
T
xi + b ≤ −1 αν yi = −1 (2.25)

Τα δεδοµένα από τις δύο κλάσεις για τα οποία ισχύει η ισότητα αποτελούν τα δυσκο-

λότερα διαχωρίσιµα σηµεία, και καθορίζουν το διάστηµα (margin) του ταξινοµητή,

το οποίο ισούται µε 2/|w|. Από την πλευρά της αρχιτεκτονικής του ταξινοµητή, είναι

επιθυµητό να έχει ένα µεγάλο διάστηµα, καθώς αυτό συνεπάγεται ότι διαχωρίζει τα

δεδοµένα µε µεγάλη ασφάλεια, οπότε µπορεί άµεσα να διατυπωθεί το πρόβληµα της

µεγιστοποίησης του διαστήµατος υπό τις συνθήκες (2.25). Η ιδέα της µεγιστοποίη-

σης του διαστήµατος προέρχεται από την εργασία των Vapnik & Chervonenkis από

όπου προκύπτει ότι ταξινοµητές µε µεγάλο margin έχουν και µικρότερα άνω όρια

σφάλµατος γενίκευσης.

Καθώς τα δεδοµένα µας µπορεί να µην είναι διαχωρίσιµα ή µπορεί και να µην

επιθυµούµε τον διαχωρισµό τους εις ϐάρος της απλότητας της συνάρτησης ταξινό-

µησης, εισάγονται µεταβλητές χαλαρότητας (slack variables) στις συνθήκες (2.25)

οπότε προκύπτει το παρακάτω πρόβληµα ελαχιστοποίησης :

Ελαχιστοποίησε 1
2
w

T
w + C

∑N
i=1 ξi

Υπό τις συνθήκες







w
T
xi + b ≥ +1 − ξi, yi = +1

w
T
xi + b ≤ −1 + ξi, yi = −1

ξi, ξ
∗
i ≥ 0

όπου C είναι ένας όρος στάθµισης που εκφράζει πόσο σηµαντικά ϑεωρούµε τα όποια

λάθη του ταξινοµητή. Το παραπάνω πρόβληµα είναι ένα πρόβληµα τετραγωνικού

προγραµµατισµού και γνωρίζουµε ότι µπορούµε να ϐρούµε το καθολικό ελάχιστο
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της συνάρτησης κόστους (κάτι που δεν ισχύει για τα νευρωνικά δίκτυα). Το δυικό

του προβλήµατος αυτού είναι :

Μεγιστοποίησε − 1

2

N∑

i,j=1

αiαjyiyjw
T
i wj +

N∑

i=1

αi

Υπό τις συνθήκες

{ ∑N
i=1 αiyi = 0

αi ∈ [0, C]
(2.26)

Από τις συνθήκες KarushKuhnTucker προκύπτει ότι για το ϐέλτιστο διάνυσµα w

ισχύει :

w =
N∑

i=1

αixi → f(x) =
N∑

i=1

αix
T
xi + b (2.27)

Παρατηρούµε ότι µπορούµε αντί του εσωτερικού γινοµένου x
T
xi δύο σηµείων

να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε συνάρτηση έχει ιδιότητες εσωτερικού γινοµέ-

νου (πυρήνες Mercer). Τη συνθήκη αυτή ικανοποιούν οι περισσότερες συναρτήσεις

που χρησιµοποιούνται στην αναγνώριση προτύπων, όπως η σιγµοειδής, η Gaus

sian σπλήνες κ.α. επιτρέποντας την επαναδιατύπωση του προβλήµατος µάθησης για

ταξινοµητές τύπου RBF ή MultiLayer Perceptrons στο πλαίσιο των SVMs.
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Σχήµα 2.11: (α) Επιπεδοσύνολα του πραγµατικού µέρους της απεικόνισης Ikeda (ϐ)

Σηµεία τα οποία χρησίµευσαν ως σύνολο εκπαίδευσης (γ-ε) Προσέγγισεις µέσω ενός

δικτύου RBF, ενός mixtureofexperts και ενός SVM αντίστοιχα.

Στο Σχ. 2.11 οπτικοποιούµε τις δυνατότητες προσέγγισης µίας διδιάστατης συ-

νάρτησης χρησιµοποιώντας αυτά τα µοντέλα [132]: παρατηρούµε ότι τόσο τα δίκτυα

MoE όσο και τα SVM δίνουν πολύ καλά αποτελέσµατα, για µία αρκετά πολύπλο-

κη συνάρτηση όπως αυτή της απεικόνισης Ikeda. Το πλεονέκτηµα των SVMs είναι

ότι δεν χρειάζεται να καθοριστεί εξαρχής το πόσοι όροι χρησιµοποιούνται στο ανά-

πτυγµά τους, των δε MoE η ταχύτητα µε την οποία εκπαιδεύονται. Εκτενέστερα

αναφερόµαστε σχετικά στην εργασία [132].

Στην αναγνώριση αντικειµένων στο τέλος της περασµένης δεκαετίας είχε επικρα-

τήσει η άποψη ότι αν έχει κανείς αρκετά δεδοµένα εκπαίδευσης και υπολογιστική

ισχύ, ένας ταξινοµητής τύπου SVM είναι η ενδεικνυόµενη `λύση΄, π.χ. [175, 95]. Αν

και τα SVMs εξακολουθούν να δίνουν τα καλύτερα αποτελέσµατα στην κατηγορία

των αλγορίθµων αναγνώρισης προτύπων, προβλήµατα όπως η αποδοτικότητα της ανί-

χνευσης και το µέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης έχουν ϕέρει στο προσκήνιο άλλες

τεχνικές της αναγνώρισης προτύπων, όπως τη µέθοδο Boosting [227] ή τα Relevance

Vector Machines. Καθώς, όµως, στην πορεία της έρευνάς που έγινε στην διάρκεια

αυτής της διατριβής διαπιστώθηκε ότι πέρα από την ανίχνευση πρέπει το µοντέλα
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για τα αντικείµενα να καθιστούν δυνατή και τη σύνθεσή τους, στραφήκαµε προς τις

άλλες δύο κατηγορίες τεχνικών που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

2.2.4 Τµηµατικοί (PartBased) Ταξινοµητές

Η χρήση τµηµατικών ταξινοµητών επιτρέπει την απλοποίηση του προβλήµατος της

ανίχνευσης ενός αντικειµένου ανάγοντάς την στην ανίχνευση απλούστερων τµηµάτων

του, τα οποία συνδυάζονται για να δώσουν την πιθανότητα της ύπαρξης του αντικειµέ-

νου. Πέρα από τη δυνατότητα χρήσης αποτελεσµατικών αλγορίθµων για ανίχνευση,

αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει επιθυµητές ιδιότητες όπως την ευρωστία ως προς την

επικάλυψη, συµπαγή αναπαράσταση των αντικειµένων και τη δυνατότητα αποφυγής

της εξαντλητικής αναζήτησης πάνω σε κλίµακες.

Η στατιστική προσέγγιση συνδυάζει την πληροφορία σχετικά µε την εµφάνιση µε

αυτήν για τη γεωµετρία, ϑεωρώντας τις τοποθεσίες X = X1...N των τµηµάτων του

αντικειµένου ως τυχαίες µεταβλητές και χρησιµοποιώντας µία από κοινού κατανοµή

πιθανότητας για τις σχετικές τους ϑέσεις P (X), σε συνδυασµό µε τις επιµέρους κα-

τανοµές Pi(Ii|Xi) για την πιθανοφάνεια των παρατηρήσεων δεδοµένης της ϑέσης του

τµήµατος i. Χρησιµοποιώντας τον τύπο του Bayes έχουµε για την ύστερη πιθανότητα

των ϑέσεων των τµηµάτων του αντικειµένου X δεδοµένης της εικόνας I

P (X|I) =
P (I|X)P (X)

P (I)
∝ P (I|X)P (X) =

∏

i

Pi(Ii|Xi)P (X) (2.28)

Στην παραπάνω σχέση ο όρος P (X) εισάγει πληροφορία για τις πιθανές σχετικές

τοποθεσίες των τµηµάτων, η περιοχή Ii της εικόνας γύρω από τη ϑέση Xi του χα-

ϱακτηριστικού σηµείου i µοντελοποιείται µέσω της Pi(Ii|Xi), ενώ υποθέτουµε ότι οι

παρατηρήσεις Ii είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, όταν πλέον δεσµεύουµε πάνω στη

ϑέση του τµήµατος.

Για να ληφθεί η απόφαση για το εάν υπάρχει ένα αντικείµενο χρειάζεται µία

επιπλέον κατανοµή που να ερµηνεύει τις παρατηρήσεις στις ϑέσεις αυτές µέσω εναλ-

λακτικών υποθέσεων· σχηµατίζοντας τον λόγο της πιθανοφάνειας των παρατηρήσεων

ϐάσει της υπόθεσης του αντικειµένου και των εναλλακτικών παίρνουµε µία ποσότητα

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ταξινόµησή του.

Ξεκινώντας από αυτήν την γενική προσέγγιση, διάφορες παραλλαγές της προκύ-

πτουν από τους ορισµούς των τµηµάτων των αντικειµένων και από τους αλγόριθµους

που χρησιµοποιούνται για να ϐρεθούν τα µέγιστα των παραπάνω εκφράσεων.

Ορισµός Τµηµάτων Αντικειµένου

Η απλούστερη προσέγγιση χρησιµοποιεί ένα προκαθορισµένο σύνολο από τµήµατα

για το κάθε αντικείµενο, και ϑεωρεί ότι στο σύνολο εκπαίδευσης έχουν εντοπιστεί

χειρωνακτικά οι ϑέσεις τους στην εικόνα. Αν και αυτή η µέθοδος µας δίνει πλήρη

έλεγχο πάνω στην κατασκευή του µοντέλου και συνήθως δίνει και καλύτερα απο-

τελέσµατα [45], είναι δύσκολο να οριστούν και να εντοπιστούν τα τµήµατα για όλα

τα οπτικά αντικείµενα που αντιλαµβανόµαστε, όπως ένα καλώδιο, ένας τοίχος ή ένα

σύννεφο.

Μία εναλλακτική προσέγγιση που απαιτεί ελάχιστη ή και καθόλου επίβλεψη

ϐασίζεται στην χρήση σηµείων ενδιαφέροντος, που εξάγονται χρησιµοποιώντας για

παράδειγµα έναν τελεστή ανίχνευσης γωνιών [158] ή τις τοποθεσίες των µέγιστων



30 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επισκόπηση Ερευνητικού Πεδίου

κάποιας διαφορικής ποσότητας, όπως η LaplacianofGaussian [148, 149]. ΄Ετσι

µπορούν να εντοπιστούν χαρακτηριστικά όπως µάτια, ϱόδες, πλήκτρα, γωνίες στο

µέτωπο κ.ο.κ. χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση.

Η ϐασική ϑετική συνιστώσα των προσεγγίσεων αυτών είναι το µικρό πλήθος σηµεί-

ων που πρέπει να χειριστεί κανείς· αυτό καθιστά δυνατή την εξοντωτική (exhaustive)

αναζήτηση πάνω σε κλίµακες για την αυτόµατη εκµάθηση των µοντέλων ενώ επιτρέ-

πει την εισαγωγή τεχνικών εκµάθησης µηχανών. Ξεκινώντας από τη µοντελοποίη-

ση των χαρακτηριστικών των τµηµάτων µέσω απλών Gaussian [233, 62] συναρτή-

σεων, τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί ιδέες από µεταβολική Bayesian εκτίµηση

[62, 57], και από την κατηγοριοποίηση κειµένου [207, 210], καθιστώντας εφικτή την

αυτοµατοποιηµένη κατασκευή µοντέλων για ένα µεγάλο πλήθος κατηγοριών.

Πέρα από αυτό, η ανεξάρτητη από την κλίµακα ανίχνευση αυτών των σηµείων

µπορεί να αυτοµατοποιήσει την εκτίµηση της κλίµακας του αντικειµένου, παρακάµ-

πτοντας την εξαντλητική αναζήτηση πάνω σε κλίµακες που ϑα χρειαζόταν διαφορε-

τικά.

Μοντελοποίηση Γεωµετρίας

Σε αντίθεση µε την µοντελοποίηση της εµφάνισης, όπου όλη η επεξεργασία γίνε-

ται τοπικά, στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι συνδυασµοί των

ϑέσεων των χαρακτηριστικών σηµείων του αντικειµένου. Η πολυπλοκότητα του προ-

ϐλήµατος στην περίπτωση που εξετάζουµε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς ϑέσεων

είναι µεγάλη, οπότε χρειάζεται κάποια προσέγγιση.

Η απλούστερη είναι αυτή των [27], όπου από όλη την εικόνα αποµονώνονται

τα σηµεία εκείνα για τα οποία τοπικά υπολογίσιµοι όροι πιθανοφάνειας ξεπερνάνε

ένα κατώφλι. Στη συνέχεια εκτιµάται η πιθανότητα της συνεύρεσης (constellation)

των χαρακτηριστικών σηµείων στις συγκεκριµένες ϑέσεις, για όλους τους δυνατούς

συνδυασµούς µεταξύ των χαρακτηριστικών σηµείων. Το ϐασικό µειονέκτηµα αυτής

της µεθόδου είναι ότι πολλά σηµεία τα οποία είναι κάτω από το κατώφλι µπορεί να

αντιστοιχούν σε τµήµατα του αντικειµένου, οπότε η διαδικασία αυτή είναι δυνατό να

οδηγήσει στην πρόωρη απόρριψή του.

Η προσέγγιση των [58] ϑεωρεί ότι η κατανοµή P (X|O) µπορεί να γραφεί σε µί-

α απλούστερη µορφή, η οποία εκµεταλλεύεται τις όποιες ανεξαρτησίες υπάρχουν

µεταξύ των σηµείων. Για παράδειγµα για το µοντέλο ενός αυτοκινήτου, µπορεί

κανείς να υποθέσει ότι η ϑέση της πίσω ϱόδας είναι ανεξάρτητη από τη ϑέση της

µπροστινής, όταν γνωρίζει κανείς που ϐρίσκεται η πόρτα ενδιάµεσά τους. Η έκ-

ϕραση τέτοιων ιδιοτήτων γίνεται αβίαστα µέσω γραφικών µοντέλων [182]: οι όποιες

εξαρτήσεις υπάρχουν µεταξύ των τυχαίων µεταβλητών (εν προκειµένω οι ϑέσεις των

τµηµάτων) εκφράζονται µέσω ενός γράφου, ο οποίος επιτρέπει την απλούστευση των

υπολογισµών των στατιστικών ποσοτήτων που µας ενδιαφέρουν. ΄Ετσι είναι δυνατόν

µε έναν κατανεµηµένο αλγόριθµο να υπολογιστεί η ϐέλτιστη τοποθεσία του αντι-

κειµένου χρησιµοποιώντας απλές εκφράσεις· περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά ϑα

δοθούν στο επόµενο τµήµα του κεφαλαίου αυτού.

2.2.5 Παραµορφώσιµα Μοντέλα

Το µοντέλα ΑΑΜ χειρίζονται ξεχωριστά τις χωρικές παραµορφώσεις από τις παρα-

µορφώσεις στην εµφάνιση, και τις συνδυάζουνε κατά έναν µη-γραµµικό τρόπο.
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Συγκεκριµένα, η εµφάνιση (ὺφή΄) T του αντικειµένου συντίθεται σε ένα πρωτότυ-

πο σύστηµα συντεταγµένων στο οποίο δεν υπεισέρχονται χωρικές αλλοιώσεις ως ένα

ανάπτυγµα σε µία γραµµική ϐάση:

T (x; t) =

NT∑

i=0

tiTi(x), (2.29)

όπως και στην µέθοδο των eigenfaces [121, 220]. Παραπάνω µε t = (t1, . . . , tNT
)

συµβολίζουµε το διάνυσµα συντελεστών του αναπτύγµατος, T τις συναρτήσεις ϐάσης,

ενώ T0 είναι η µέση τιµή της ϕωτεινότητας του αντικειµένου και t0 = 1. Από το

ανάπτυγµά αυτό µπορεί να εκφραστεί η ποικιλία στην εµφάνιση που προκύπτει από

τον ϕωτισµό και το χρώµα του αντικειµένου, π.χ. στα µαλλιά η στα µάτια.

Στη συνέχεια η σύνθεση αυτή παραµορφώνεται χωρικά, ώστε να έρθει σε αντι-

στοιχία µε την παρατήρηση που έχουµε στην εικόνα, χρησιµοποιώντας ένα πεδίο

παραµόρφωσης, S το οποίο πάλι εκφράζεται ως ένα γραµµικό ανάπτυγµα:

S(x; s) ≡ (Sx(x; s),Sy(x; s)) =

NS∑

i=1

siSi(x) (2.30)

Παραπάνω χρησιµοποιούµε τον συµβολισµό s = (s1, . . . , sNS
), για τους συντελεστές

του αναπτύγµατος της παραµόρφωσης, ενώ αργότερα χρησιµοποιούµε εναλλακτικά

τα πεδία S (Sx,Sy) αναλόγως του ποιό είναι απλούστερο. Το πεδίο αυτό οποίο ϕέρνει

το σηµείο (Sx(x; s),Sy(x; s)) της εικόνας σε αντιστοιχία µε το σηµείο του πρωτότυ-

που αντικειµένου x = (x, y), οπότε σύµφωνα µε το µοντέλο των ΑΑΜ ϑεωρούµε

ότι I(S(x; s)) ≃ T (x; t)), όπου I είναι η ϑεωρούµενη εικόνα και το x ανήκει στο

εσωτερικό του αντικειµένου.

Η προσαρµογή των µοντέλων ΑΑΜ τυπικά επιτυγχάνεται ελαχιστοποιώντας επα-

ναληπτικά ως προς τις παραµέτρους s και t ένα κριτήριο που ορίζεται στο σύστηµα

συντεταγµένων της τεµπλέτας :

E(s, t) =
∑

x∈R

(I(S(x; s)) − T (x; t))2
(2.31)

όπου R είναι το σύνολο των στοιχείων στο εσωτερικό του αντικειµένου. Αυτό έχει το

πλεονέκτηµα ότι χρησιµοποιούµε µία στατική ϐάση για τα στοιχεία εµφάνισης και

σχήµατος, τα οποία διαφορετική ϑα έπρεπε σε κάθε επανάληψη να παραµορφώνον-

ται στο σύστηµα συντεταγµένων της εικόνας.

Για την ελαχιστοποίηση της παραπάνω ποσότητας τρεις κυρίως προσεγγίσεις

έχουν προταθεί :

• Στις αναφορές [226, 112]χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος στοχαστικής ϐελτι-

στοποίησης, ο οποίος αποτιµά την παράγωγο της συνάρτησης κόστους χρησι-

µοποιώντας σε κάθε επανάληψη ένα υποσύνολο των παρατηρήσεων και χρησι-

µοποιεί gradient descent.

• Η επίσπευση της διαδικασίας gradient descent επιτυγχάνεται στην αναφορά

[37] µέσω µίας συνάρτησης παλινδρόµισης που συνδέει το σφάλµα σύνθεσης

µε τις ϐέλτιστες ανανεώσεις των παραµέτρων· αυτή η συνάρτηση µαθαίνεται

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και µπορεί να αποτιµηθεί αποδοτικά κατά

την προσαρµογή σε µία νέα εικόνα.
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• Τέλος, στην αναφορά [157] χρησιµοποιείται µία διατύπωση του προβλήµατος

της προσαρµογής που επιτρέπει την χρήση του αλγορίθµου NewtonRaphson

για την εκτίµηση των παραµέτρων χωρίς να απαιτεί τον επαναϋπολογισµό της

Hessian της συνάρτησης κόστους σε κάθε ϐήµα.

Η ύπαρξη αποδοτικών αλγορίθµων για την προσαρµογή τούς καθιστά δυνατή τη

χρήση τους σε πραγµατικό χρόνο [157], παρακάµπτοντας το ϐασικό εµπόδιο στην

εφαρµογή τους.

Περιπλοκότερα µοντέλα όπως τα 3-∆ παραµορφώσιµα µοντέλα των Blanz & Vet

ter [16] έχουν δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα των τελευταίων ετών στην αναγνώ-

ϱιση προσώπων, ενώ πρόσφατα έχουν προταθεί επεκτάσεις των µοντέλων αυτών σε

δυσκολότερα προβλήµατα, όπως η µοντελοποίηση αντικειµένων µε πολλά επίπεδα

[111].

2.3 Πιθανοτικά Μοντέλα για Προβλήµατα Ανάλυσης

και Αναγνώρισης Προτύπων

Αν και η ποικιλία µεθόδων που υπάρχουν στην όραση υπολογιστών έχει ωφελήσει το

πεδίο εισάγοντας ιδέες και τεχνικές από διαφορετικά ώριµα πεδία, καθιστά δύσκολη

την επικοινωνία και την από κοινού χρήση ιδεών σε διαφορετικά προβλήµατα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας όµως είναι αισθητή µία στροφή ανά-

λογη της τεχνολογίας αναγνώρισης ϕωνής προς την στατιστική διατύπωση και ενο-

ποίηση προβληµάτων της όρασης και στην χρήση τεχνικών στατιστικής εκµάθησης

µηχανών, τόσο σε χαµηλού/µέσου επιπέδου προβλήµατα, όπως οµαλοποίηση ει-

κόνας, εκτίµηση κίνησης/βάθους, π.χ. [67, 70, 71] όσο και σε υψηλού επιπέδου

προβλήµατα, όπως tracking και αναγνώριση [13, 209, 210].

Στη ϐάση της διατριβής αυτής ϐρίσκεται η χρήση των αναγεννητικών µοντέλων,

δηλαδή πιθανοτικών µοντέλων µε ένα µικρό σύνολο από παραµέτρους που µπορούν

να χρησιµοποιηθούν για να ανακατασκευάσουν τις παρατηρήσεις της εικόνας και

των γραφικών µοντέλων, όπου οι εξαρτήσεις µεταξύ των τυχαίων µεταβλητών που

περιλαµβάνονται σε ένα µοντέλο µπορούν να αναπαρασταθούν µέσω ενός γράφου.

Σηµειώνουµε ότι συνηθίζεται ως αναγεννητικά µοντέλα να αναφέρονται όλα τα µοντέ-

λα που µπορούν να παράσχουν µία έκφραση της πιθανοφάνειας των παρατηρήσεων,

οπότε περιλαµβάνονται και τα περισσότερα γραφικά µοντέλα. Για την παρουσίαση

αυτής της διατριβής χρησιµοποιούµε τη διάκριση της αναφοράς [249], που ϐοηθάει

κυρίως στην παρουσίασή τους, τονίζοντας ότι τα αναγεννητικά µοντέλα, όπως τα εν-

νοούµε εδώ, έχουν µία τετριµµένη γραφική δοµή και τα γραφικά µοντέλα συνήθως

πολύ απλά αναγεννητικά µοντέλα στα δυναµικά παρατήρησής τους.

Τα υβρίδια µεταξύ τους προκύπτουν αβίαστα, ενώ συνηθίζεται µε τον όρο αναγεν-

νητικά µοντέλα να εννοούνται και οι δύο προσεγγίσεις, έχοντας κατά νου το γενικό-

τερο πλαίσιο της ϑεωρίας προτύπων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία των δύο πεδίων που ϑα ϐοηθήσουν στην

ενιαία παρουσίαση των συνεισφορών που έγιναν στα πλαίσια της διατριβής αυτής·

εκτενέστερες παρουσιάσεις περιλαµβάνονται στις αναφορές [78, 167, 90, 113, 249,

71].
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2.3.1 Αναγεννητικά Μοντέλα

Τα αναγεννητικά µοντέλα για προβλήµατα της όρασης υπολογιστών ταιριάζουν στο

γενικότερο πλαίσιο της Bayesian αναγνώρισης προτύπων. Η προσέγγιση συνίσταται

στην κατασκευή για την κάθε µοντελοποιούµενη κατηγορία εικόνων ενός µοντέλου

σύνθεσης µε ένα µικρό πλήθος παραµέτρων το οποίο µπορεί, να εκφράζει την ποικι-

λία των παρατηρήσεων που προέρχονται από την κλάση και να παρέχει µία έκφραση

για την πιθανοφάνεια µίας παρατηρούµενης εικόνας δεδοµένης της σύνθεσης του

µοντέλου, ϐάσει ενός µοντέλου σφάλµατος.

΄Ηδη συναντήσαµε δύο από τις πλέον συνηθισµένες σχέσεις σύνθεσης

• Για το εσωτερικό µίας περιοχής στο πλαίσιο της κατάτµησης:

I(x) = c, A = c (2.32)

• Για την προσέγγιση µίας εικόνας µέσω ενός γραµµικού συνδυασµού στοιχείων

ϐάσης, όπως π.χ. στην ανάλυση Fourier, ή στις µεθόδους Principal/Independent

Components Analysis:

I(x) =
K∑

k=1

ckBk(x), A = [c1, . . . , cK ] (2.33)

Σύµφωνα µε την αναφορά [166] ανάµεσα στα αντικείµενα και την εµφάνισή τους

που αποτυπώνεται σε µία εικόνα παρεµβάλλονται γενικότερα τέσσερις κύριοι τύποι

παραµορφώσεων, που πρέπει να µοντελοποιηθούν στα πλαίσια ενός αναγεννητικού

µοντέλου:

• Θόρυβος κατά τη λήψη της εικόνας.

• Υπέρθεση µε άλλα σήµατα.

• Χωρική παραµόρφωση.

• Επικαλύψεις µε άλλα αντικείµενα.

Οι πρώτοι δύο τύποι παραµορφώσεις οδηγούν στη χρήση κάποιου αναπτύγµατος τύ-

που PCA και στην εισαγωγή ενός µοντέλου σφάλµατος, τυπικά τύπου λευκού Gaus

sian ϑορύβου (White Gaussian Noise WGN). Οι χωρικές παραµορφώσεις µπορούν

είτε να µοντελοποιηθούν µέσω ενός πεδίου παραµόρφωσης (deformation field), όπως

στα µοντέλα ΑΑΜ είτε µέσω ενός γραφικού δικτύου, όπως στα τµηµατικά µοντέλα.

Τέλος, για την µοντελοποίηση της διαδικασίας επικάλυψης για την πλήρης λύση

ϑα χρειαζόταν να συνδυαστούν περισσότερα του ενός αντικείµενα, να υπολογιστεί η

προβολή τους για την (άγνωστη) ϑέση της κάµερας κ.ο.κ. Αντί αυτού, µπορούµε να

δούµε την κατάτµηση όπως εφαρµόζεται στο κεφάλαιο 5 ως µία παράκαµψη αυτής

της διαδικασίας, όπου απλά αποφασίζεται ποια µέρη του αντικειµένου είναι ορατά,

χωρίς να χρειάζεται µία ερµηνεία όλης της σκηνής.

Η αναγνώριση προτύπων µέσω αναγεννητικών µοντέλων ϐασίζεται στον νόµο

του Bayes που επιλέγει την κλάση µε την µέγιστη-εκ-των-υστέρων (Maximuma

Posteriori  MAP) πιθανότητα. Συγκεκριµένα, αν υποθέσουµε ότι έχουµε K εναλλα-

κτικές τάξεις C = {〈1, . . . , ci, . . . , cK} και µία παρατήρηση I, το µοντέλο i χρησιµο-

ποιεί ένα σύνολο παραµέτρων Ai στην σχέση σύνθεσής του Ii(·;Ai) για να προσεγ-

γίσει τις παρατηρήσεις. Θεωρώντας τις παραµέτρους του µοντέλου αυτές άγνωστες
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Σχήµα 2.12: Από [246]: Πέρα από τις τυπικά ϑεωρούµενες πηγές αλλοίωσης (ϕωτι-

σµός και ϑόρυβος) στην δηµιουργία µίας εικόνας από ένα αντικείµενο υπεισέρχονται

και άλλες πηγές παραµόρφωσης, όπως η χωρική παραµόρφωση και οι επικαλύψεις.

αποκτούµε την µαρτυρία µοντέλου (model evidence) ολοκληρώνοντας πάνω σε αυ-

τές :

P (I|ci) =

∫

Ai

P (I|Ai, ci)P (Ai|ci)dAi (2.34)

όπου P (Ai) είναι η πρότερη κατανοµή των παραµέτρων του µοντέλου. Παραπά-

νω χρησιµοποιήθηκε η σχέση
∫

b
P (a, b|c) = P (a|c) σε συνδυασµό µε τον κανόνα

αλυσίδας P (a, b|c) = P (a|b, c)P (b|c).
Συνήθως το παραπάνω ολοκλήρωµα πάνω στις παραµέτρους παρακάµπτεται,

χρησιµοποιώντας απευθείας µία σηµειακή εκτιµήτρια, ϑεωρώντας ότι η µάζα της

ολοκληρούµενης ποσότητας είναι προσεγγιστικά µια συνάρτηση Dirac γύρω από αυ-

τήν. Οι δύο συνηθέστερες εκτιµήτριες είναι οι εκτιµήτριες Μεγίστης Πιθανοφάνειας

(MaximumLikelihood  ML) και Μέγιστου-εκ-των-Υστέρων (MaximumaPosteriori

 MAP)

AML
i = arg max

Ai

P (I|Ai, ci)

AMAP
i = arg max

Ai

P (I|Ai, ci)P (Ai|ci) (2.35)

Για παράδειγµα, για την περίπτωση που έχουµε ένα ανάπτυγµα πάνω σε µία

ϐάση, σε συνδυασµό µε την υπόθεση του λευκού ϑορύβου µπορούµε να γράψουµε

log P (I;A) = −
∑

x∈P

[
∑K

k=1 AkBk(x) − I(x)
]2

2σ2
+

|P | log 2πσ2

2
,

όπου P είναι το σύνολο των παρατηρήσεων στην εικόνα που µοντελοποιείται και το

| · | συµβολίζει την πληθικότητα. Ο λογάριθµος της πιθανοφάνειας των δεδοµένων

είναι τότε ανάλογος του αθροίσµατος του τετραγώνου των λαθών, οπότε η εκτίµηση

των παραµέτρων µέγιστης πιθανοφάνειας ανάγεται στην αντιστροφή του πίνακα που

προκύπτει από το κριτηρίου Ελάχιστων Τετραγώνων. Ας σηµειωθεί εδώ ότι αυτός

είναι και ο ϐασικός λόγος που εισάγεται η παραδοχή του WGN· καθώς πρόκειται για

σφάλµα µοντελοποίησης, πρακτικά το σφάλµα ανακατασκευής είναι συσχετισµένο,

αλλά λαµβάνοντας αυτό υπόψη οδηγούµαστε σε περίπλοκες σχέσης εκτίµησης πα-

ϱαµέτρων.
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Εισάγοντας τις εκτιµήτριες αυτές στον τύπο του Bayes µπορούµε να πάρουµε

προσεγγίσεις των ύστερων πιθανοτήτων των κλάσεων, ϐάσει των οποίων µπορούµε να

κάνουµε ταξινόµηση χρησιµοποιώντας ένα Τεστ Λόγου Γενικευµένης Πιθανοφάνειας

(Generalized Likelihood Ratio Test (GLRT)) [119]:

P (ci|I) =
P (ci)P (I|ci)

∑

cj∈C
P (cj)P (I|cj)

≃ P (I|Âi, ci)
∑

cj∈C
P (I|Âj, cj)

(2.36)

Κρυφές µεταβλητές

Καθώς συχνά στην διαδικασία παραγωγής των παρατηρήσεων υπεισέρχονται παρά-

γοντες οι οποίοι δεν καταγράφονται µαζί µε τις παρατηρήσεις, εκφράζοντας την πιθα-

νοφάνεια των παρατηρήσεων ϐάσει των σχέσεων σύνθεσης συχνά εισάγονται άγνωστες

µεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίµηση των παραµέτρων και

την χρήση των µοντέλων. Για παράδειγµα όταν έχουµε µετρήσεις ϕωτεινότητας και

δεν γνωρίζουµε της πηγές ϕωτισµού, οι ϑέσεις τους είναι κρυφές µεταβλητές οι οποί-

ες πρέπει να απαλοιφούν όταν κάνουµε ϕωτοµετρική στερέοψη. Αντίστροφα, όταν

ϑέλουµε να εκτιµήσουµε την ϑέση των πηγών ϕωτισµού το τριδιάστατο σχήµα των

αντικειµένων είναι µία άγνωστη ποσότητα που πρέπει να λάβουµε υπόψη κατά τη

διάρκεια της συµπερασµατολογίας.

Μία άλλη περίπτωση όπου οι κρυφές µεταβλητές προκύπτουν άµεσα είναι στην

εκµάθηση των ϐάσεων που χρησιµοποιούνται για τα αναγεννητικά µοντέλα. Στην

περίπτωση αυτή οι παρατηρήσεις είναι το σύνολο εκπαίδευσης, οι παράµετροι που

ϑέλουµε να εκτιµήσουµε τα στοιχεία ϐάσης και οι κρυφές µεταβλητές οι συντελεστές

στα αναπτύγµατα. Τότε, η εκτίµηση παραµέτρων ισοδυναµεί µε την χρήση µίας τε-

χνικής όπως η PCA,ICA,TCA ενώ οι συντελεστές του αναπτύγµατος πλέον ϑεωρούνται

ως περιττές τυχαίες µεταβλητές (nuisance terms). Τέλος, όπως ϑα δούµε και στο κε-

ϕάλαιο 5 µπορούµε να δούµε και την κατάτµηση της εικόνας ως ένα πεδίο κρυφών

µεταβλητών, που πρέπει να απαλοιφεί από τη διαδικασία εκτίµησης παραµέτρων των

αναγεννητικών µοντέλων.

Η µέθοδος αντιµετώπισης των κρυφών µεταβλητών είναι η απαλοιφή τους µέ-

σω ολοκλήρωσης (integrateout): έχοντας ένα πιθανοτικό µοντέλο P (I, Z,A) που

συνοψίζει τη διαδικασία σύνθεσης των παρατηρήσεων I µέσω του συνόλου παραµέ-

τρων A που ϑέλουµε να εκτιµήσουµε και ενός συνόλου κρυφών µεταβλητών Z που

παρεµβάλλονται στη διαδικασία σύνθεσης, έχουµε

P (A|I) ∝ P (I|A)P (A) =

∫

Z

P (I, Z|A)P (A) (2.37)

Καθώς το ολοκλήρωµα αυτό µπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστεί, προσεγγιστικές

µέθοδοι µεγιστοποίησης του όρου P (I|A) συχνά χρησιµοποιούνται, όπως για παρά-

δειγµα ο αλγόριθµος Μεγιστοποίησης Προσδοκίας Expectation MaximizationEM,

ο οποίος χρησιµοποιεί ιδιότητες της συνάρτησης του λογαρίθµου.

Περιορισµοί αναγεννητικών µοντέλων

Τα αναγεννητικά µοντέλα για προβλήµατα όρασης είναι διαισθητικά ελκυστικά, κα-

ϑώς χρησιµοποιώντας απλά παραµετρικά µοντέλα µπορούν να ερµηνεύσουν ενός

µεγάλο πλήθος παρατηρήσεων. ΄Ενας ϐασικός περιορισµός τους είναι ότι δεν εκ-
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µεταλλεύονται τη δοµή των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των τυχαίων µεταβλητών για

αποδοτικότερους αλγορίθµους και πιο συµπαγή µοντέλα. Για παράδειγµα, µον-

τελοποιώντας ένα πρόσωπο, ένα καθολικό µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιεί έναν

επαναληπτικό αλγόριθµο προσαρµογής µοντέλου ϐασιζόµενο σε όλες τις παρατηρή-

σεις. Θα ήταν επιθυµητό αν η διαδικασία προσαρµογής έχει καταλήξει σε µία καλή

ανακατασκευή µίας περιοχής του προσώπου, να `παγώσει΄ στην περιοχή αυτή και

να εστιάσει στις υπόλοιπες περιοχές. Καθώς όµως τα αναγεννητικά µοντέλα τύπου

ΑΑΜ είναι καθολικά, δεν µπορούν να συσχετίσουν τις παραµέτρους τους µε συγκε-

κριµένες περιοχές, οπότε και να εκµεταλλευτούν στην εκτίµηση των παραµέτρων την

όποια ανεξαρτησία µπορεί να υπάρχει µεταξύ τους.

Πέρα από αυτό η αυτόµατη εκµάθηση αναγεννητικών µοντέλων από δεδοµέ-

να είναι συχνά προβληµατική, καθώς εµπλέκονται οι παράµετροί τους ως κρυφές

µεταβλητές, οπότε αυξάνοντας την εκφραστικότητά τους (µέσω περισσότερων παρα-

µέτρων), µεγαλώνει και η πιθανότητα η εκµάθηση να σταµατήσει σε µία τοπικά

ϐέλτιστη λύση.

2.3.2 Γραφικά Μοντέλα

Στα περισσότερα προβλήµατα όρασης υπολογιστών χρειάζεται να εκµεταλλευτούµε

τις όποιες ανεξαρτησίες υπάρχουν µεταξύ των τυχαίων µεταβλητών για την κατα-

σκευή απλούστερων και αποδοτικότερων µοντέλων. Η έκφραση τέτοιων ιδιοτήτων

γίνεται αβίαστα µέσω γραφικών µοντέλων [182, 240, 113, 44, 114], καθώς επιτρέ-

πουν την µοντελοποίηση και χρήση κατανοµών πάνω σε ένα µεγάλο πλήθος τυχαίων

µεταβλητών, εκµεταλλευόµενα τις όποιες ανεξαρτησίες υπάρχουν µεταξύ τους. Για

την αναπαράσταση της από κοινού κατανοµής τους χρησιµοποιείται η δοµή ενός

γράφου, οι κόµβοι του οποίου είναι οι τυχαίες µεταβλητές και οι ακµές του εκ-

ϕράζουν τις εξαρτήσεις µεταξύ τους. ΄Ετσι µπορούν να κατασκευαστούν αλγόριθµοι

συµπερασµατολογίας που εκµεταλλεύονται τις όποιες ανεξαρτησίες ϐάσει της δοµής

του και όχι από τις όποιες ευρετικές εφευρεθούν για το εκάστοτε πρόβληµα.

Συγκεκριµένα, ας ϑεωρήσουµε ότι οι αλληλεξαρτήσεις των τυχαίων µεταβλητών

που εµπλέκονται στο πρόβληµά µας µπορούν να µοντελοποιηθούν µέσω του µη-

κατευθυντικού γράφου στο Σχ. 2.13 και ότι ϑέλουµε να εκτιµήσουµε την περιθω-

ϱιακή κατανοµή της µεταβλητής X1. Από τη δοµή του γράφου µπορούµε να γρά-

ψουµε την έκφραση της από κοινού κατανοµής του διανύσµατος τυχαίων µεταβλητών

X = {X1, X2, X3, X4, X5}:

P (X) =
∏

C∈C

P (XC) = P (X1, X2)P (X2, X3, X4)P (X2, X5)P (X3, X5) (2.38)

όπου C είναι το σύνολο των µέγιστων κλικών του γράφου, και P (XC) είναι ϑετικές

συναρτήσεις κανονικοποιηµένες ώστε
∑

X

∏

C∈C P (XC) = 1.

Η απευθείας χρήση του τύπου της περιθωριοποίησης απαιτεί τον υπολογισµό της

έκφρασης

P (X1) =
∑

X2,X3,X4,X5

P (X1, X2, X3, X4, X5) (2.39)

το οποίο αν για παράδειγµα έχουµε διακριτές µεταβλητές µε N δυνατές τιµές είναι

πολυπλοκότητας O(N4). Εκµεταλλευόµενοι όµως τη συγκεκριµένη µορφή του γι-
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Σχήµα 2.13: Γραφικό δίκτυο για την αναπαράσταση των αλληλεξαρτήσεων της κα-

τανοµής (2.38).

νοµένου, που προκύπτει από τη δοµή του γράφου, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε

την αντιµεταθετική ιδιότητα και να γράψουµε

P (X1) =
∑

X2

P (X1, X2)
∑

X3,X4

P (X2, X3, X4)
∑

X5

P (X2, X3, X5)

︸ ︷︷ ︸

µ5(X2,X3)

=
∑

X2

P (X1, X2)
∑

X3,X4

P (X2, X3, X4)µ5(X2, X3)

︸ ︷︷ ︸

µ3,4(X2)

=
∑

X2

P (X1, X2)µ3,4(X2)

= µ(X1) (2.40)

όπου πλέον το µεγαλύτερο άθροισµα είναι πολυπλοκότητας O(N2). Αντίστοιχα αν

είχαµε συνεχείς τυχαίες µεταβλητές ϑα είχαµε να υπολογίσουµε πλέον ένα διπλό

ολοκλήρωµα αντί ενός τετραπλού. Αυτή η ιδέα ϐρίσκεται πίσω από καθιερωµένες

τεχνικές όπως τα ϕίλτρα Kalman στην ϑεωρία ελέγχου τα Hidden Markov Models 

HMMs στην επεξεργασία ϕωνής, τα Belief Networks στα έµπειρα συστήµατα και τα

δίκτυα τύπου Markov Random Field σε προβλήµατα όρασης.

Μία συνηθισµένη απλούστευση είναι να τίθενται όλοι οι όροι που αντιστοιχούν

σε κλίκες µε περισσότερους από δύο όρους ίσοι µε την µονάδα, οπότε αποµένουν

µόνο τα λεγόµενα δυναµικά Ϲεύγους (pairwise potentials), που συµβολίζονται µε

Ψ(Xi, Xj). Επίσης, για τις παρατηρήσεις Ii που είναι διαθέσιµες εισάγεται ο όρος

του δυναµικού παρατήρησης Φi(Xi) = P (Ii|Xi), όπου Xi είναι η κρυφή τυχαία µε-

ταβλητή που ερµηνεύει την παρατήρηση Ii, µέσω ενός αναγεννητικού υποµοντέλου.

Για παράδειγµα για το ϕίλτρο Kalman τα Ϲεύγη δυναµικού εκφράζουν τους περιο-

ϱισµούς που εισάγει η δυναµική του συστήµατος και τα δυναµικά παρατηρήσεων

το ϑόρυβο που υπεισέρχεται στις µετρήσεις. Για ένα πρόβληµα αναγνώρισης αντι-

κειµένων τα δυναµικά Ϲεύγους εκφράζουν τους γεωµετρικούς περιορισµούς στους

οποίους υπόκεινται τα τµήµατα του αντικειµένου και τα δυναµικά παρατήρησης

την πιθανοφάνεια του τµήµατος της εικόνας που µοντελοποιείται από το τµήµα του

µοντέλου.

Συνδυαζόµενοι αυτοί οι όροι µας δίνουν την έκφραση πιθανοφάνειας για το σύνο-

λο των παρατηρήσεων I ϐάσει του γραφικού δικτύου του µοντέλου του αντικειµένου

O:

P (I|O) =
∑

X

P (I,X|O) =
∑

X

P (I|X,O)P (X|O) =
∑

X

∏

i

Φi(Xi)
∏

{i,j}∈E

Ψ(Xi, Xj)

(2.41)



38 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επισκόπηση Ερευνητικού Πεδίου

΄Ετσι µπορούν περίπλοκες δοµές στις παρατηρήσεις µας να ερµηνευτούν µέσω απλών

αναγεννητικών µοντέλων (όροι Φi(Xi) = P (Ii|Xi)) και ενός συνόλου κρυφών τυχαίων

µεταβλητών X που έχουν µία συγκεκριµένη δοµή αλληλεξαρτήσεων. Τα προβλήµατα

που τίθενται είναι αφενός η εκτίµησης της ύστερης κατανοµής πάνω στις τυχαίες µε-

ταβλητές X δεδοµένης µίας παρατήρησης I, (συµπερασµατολογία) και η εκµάθηση

των δυναµικών παρατήρησης και Ϲεύγους χρησιµοποιώντας δεδοµένα εκπαίδευσης

(εκτίµηση παραµέτρων και δοµής). Παρακάτω δίνουµε µία σύντοµη παρουσίαση

των αλγορίθµων συµπερασµατολογίας για γραφικά δίκτυα καθώς εµφανίζονται σε

διάφορα σηµεία του κειµένου, ενώ παραπέµπουµε στις αναφορές [113, 188, 251]

για ϑέµατα εκµάθησης παραµέτρων σε γραφικά δίκτυα.

Αλγόριθµοι συµπερασµατολογίας για γραφικά δίκτυα

Για το παράδειγµα στο Σχ. 2.13 είδαµε ένα παράδειγµα όπου χρησιµοποιώντας τη

δοµή του γράφου επιταχύνεται ο υπολογισµός περιθωριακών κατανοµών τυχαίων

µεταβλητών. Γενικότερα, για γράφους χωρίς ϐρόχους µπορεί να χρησιµοποιηθεί

ένας κατανεµηµένος αλγόριθµος από τον οποίο υπολογίζονται συγχρόνως οι ύστερες

κατανοµές όλων των µεταβλητών, χωρίς να γίνεται η διαδικασία απαλοιφής για κάθε

µία ξεχωριστά.

Συγκεκριµένα, στον αλγόριθµο Belief Propagation/Sum Product [182] κάθε

κόµβος i στέλνει µηνύµατα στους γείτονές του {N (i)}, στα οποία χρησιµοποιεί

• Τα µηνύµατα που έχει λάβει από όλους τους υπόλοιπους γείτονές του, {N (i) \
j},

• Το δυναµικό παρατήρησης, Φi

• Το δυναµικό Ϲεύγους Ψi,j

Το µήνυµα από τον κόµβο i στον κόµβο j γράφεται :

mi→j(Xj) =
∑

Xi

Φi(Xi)
∏

k∈{N (i)\j}

mk→i(Xi) (2.42)

ενώ τα beliefs στον κόµβο i εκτιµώνται ως το γινόµενο των εισερχόµενων µηνυµάτων

µε τη συνάρτηση δυναµικού Φi:

Bi(Xi) = Φi(Xi)
∏

j∈N (i)

mi→j(Xi) (2.43)

∆ιαισθητικά, µε το µήνυµα mi→j ο κόµβος i περιορίζει τις πιθανές τιµές του κόµβου

j συνδυάζοντας την αντίστοιχη πληροφορία που έχει πάρει από τους υπόλοιπους

γειτονικούς κόµβους µε τους δικούς του περιορισµούς για τις σχετικές τους ϑέσεις.

΄Οταν η διαδικασία µεταβίβασης µηνυµάτων έχει συγκλίνει, µπορεί να αποδειχθεί

ότι εάν το γραφικό µοντέλο έχει τη δοµή ενός δέντρου, η ποσότητα Bi(Xi) ϑα ισούται

πραγµατικά µε P (Xi|I).
Ο αλγόριθµος αυτός έχει εµφανιστεί ως Belief Propagation στα Bayesian δίκτυα

[182] forwardsbackwards στα HMMs, και smoothing στα ϕίλτρα Kalman [177].

Στο άρθρο [134] ενοποιούνται οι παραπάνω διατυπώσεις ενώ εδώ χρησιµοποιούµε

τη διατύπωση της αναφοράς [240]. ΄Ενα παράδειγµα της εφαρµογής αυτού του

αλγορίθµου στην ανίχνευση προσώπου ϕαίνεται στο Σχ. 2.14. Η ανίχνευση σηµείων
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Είσοδος, I log P (I|Eye) log P (I|Nose) log P (I|Mouth)

Γραφικό δίκτυο log P (Eye|I) log P (Nose|I) log P (Mouth|I)

Σχήµα 2.14: Ανίχνευση προσώπου χρησιµοποιώντας γραφικά µοντέλα: Πάνω γραµ-

µή: Εικόνα στην είσοδο του προσώπου, και τοπικά καθοριζόµενα δυναµικά παρα-

τήρησης log Φi(Xi), όπου Xi η ϑέση του δεξιού µατιού, της µύτης και του δεξιού

χείλους, αντίστοιχα. Κάτω γραµµή: Γραφικό δίκτυο για την αναπαράσταση και ανί-

χνευση προσώπου, και αποτελέσµατα αλγορίθµου Belief Propagation για τις ύστερες

κατανοµές των ϑέσεων των σηµείων, log Bi(Xi).

µε ϐάση τοπικά χαρακτηριστικά δίνει πολλές εσφαλµένες ανιχνεύσεις, όπως ϕαίνεται

στην πάνω γραµµή· εισάγοντας όµως τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των σηµείων του

αντικειµένου γίνονται εντονότερες οι πραγµατικές τοποθεσίες τους.

Γενικότερα µπορεί να µην υπάρχει µία πορεία απαλοιφής των τυχαίων µεταβλη-

τών όπως αυτή του παραδείγµατος που να εξασφαλίζει ότι το άθροισµα γίνεται πάνω

σε ένα µικρό πλήθος τυχαίων µεταβλητών. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο

προσεγγίσεις : η στοχαστική και η µεταβολική.

Στην στοχαστική προσέγγιση οι στατιστικές ποσότητες που µας ενδιαφέρουν προ-

σεγγίζονται µε την τεχνική Monte Carlo· η µέση τιµή µίας συνάρτησης f των µετα-

ϐλητών X µπορεί να προσεγγιστεί µέσω N δειγµάτων της κατανοµής ως:

∫

X

f(X)P (X)dX ≃ 1

N

N∑

i=1

f(Xi), Xi ∼ P (X) (2.44)

Οι ιδιότητες των γραφικών µοντέλων εδώ είναι χρήσιµες για την εξαγωγή δειγµάτων

από την κατανοµή, καθώς επιτρέπουν την χρήση τεχνικών δειγµατοληψίας Gibbs

[75] και Metropolis για την κατασκευή µίας αλυσίδας Markov, όπου το προηγούµε-

νο δείγµα παράγει έναν νέο χρησιµοποιώντας µόνο τοπική πληροφορία που καθο-

ϱίζεται από τη δοµή του δικτύου. Αυτό το οποίο εγγυώνται οι αλγόριθµοι Gibbs και

Metropolis είναι ότι τα δείγµατα αυτά όντως ακολουθούν την κατανοµή P (X) οπότε

µπορεί να χρησιµοποιηθούν για εκτίµηση MonteCarlo. Ο συνδυασµός αυτός είναι

ευρύτερα γνωστός ως Markov Chain Monte Carlo [169], και χαρακτηρίζεται αφενός

από την ευελιξία του, καθώς επιτρέπει την δειγµατοληψία περίπλοκων κατανοµών,

π.χ. [251], αφετέρου από την ϐραδύτητά του.

Η µεταβολική προσέγγιση στη συµπερασµατολογία [107, 228] υποθέτει ότι οι



40 Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επισκόπηση Ερευνητικού Πεδίου

κατανοµές που ϑέλουµε να εκτιµήσουµε ανήκουν σε µία συγκεκριµένη οικογένεια

Q, και ανάγει την συµπερασµατολογία στην αναζήτηση µίας κατανοµής Q ∈ Q που

να µεγιστοποιεί ένα κατάλληλο κριτήριο J(Q). ΄Ενα κατάλληλο µεταβολικό κριτήριο

για να µεγιστοποιούµε για τον υπολογισµό της P (X|Y ) είναι η έκφραση:

J(Q) = log P (Y ) − KL(Q(X)‖P (X|Y )) (2.45)

όπου KL(p(X)‖p(X)) = −∑X p(X) log p(X)
q(X)

είναι η απόσταση KullbackLeibler

[43] µεταξύ των κατανοµών p και q που ελαχιστοποιείται όταν p(X) = q(X), οπότε

και ισούται µε το µηδεν. Συνεπώς το κριτήριο (2.45) µεγιστοποιείται όταν Q(X) =
P (X|Y ) οπότε και ισούται µε log P (Y ).

Αν και η P (X|Y ) µπορεί να µην ανήκει στην οικογένεια Q, το κριτήριο J(Q)
µας παρέχει ένα µέσο για την επιλογή ενός µέλους της Q που να είναι κοντά στην

P (X|Y ). Χρησιµοποιώντας τις ταυτότητες P (Y )P (X|Y ) = P (X,Y ) και
∑

X Q(X) =
1, η σχέση (2.45) γράφεται ως :

J(Q) =
∑

X

Q(X) log P (Y ) −
∑

X

Q(X) log
Q(X)

P (X|Y )

=
∑

X

Q(X) log P (X,Y ) −
∑

X

Q(X) log Q(X) =

=
∑

X

Q(X) log P (X,Y ) + S (2.46)

όπου η ποσότητα S = −∑X Q(X) log Q(X) ισούται µε την εντροπία της κατανοµής

Q. Γράφοντας την κατανοµή P (X,Y ) ως ένα γινόµενο πάνω στις κλίκες του γράφου,

P (X,Y ) =
∏

i Φi(Xi)
∏

{i,j}∈E Ψ(Xi, Xj), όπου Φi(Xi) = P (Yi|Xi) έχουµε

J(Q) =
∑

i

∑

Xi

Q(Xi) log Φi(Xi) +
∑

{i,j}∈E

Q(Xi, Xj) log Ψ(Xi, Xj) + S(2.47)

όπου τα αθροίσµατα πάνω στο διάνυσµα X έχει συρρικνωθεί σε επιµέρους αθροί-

σµατα πάνω σε µικρότερους όρους.

Ο όρος που δυσχεραίνει την απευθείας ελαχιστοποίηση αυτού του όρου είναι η εν-

τροπία της κατανοµής, S, η οποία και απλοποιείται µε τις µεταβολικές τεχνικές. Για

παράδειγµα, η προσέγγιση µέσου πεδίου (Mean Field Approximation MFA) ϑεωρεί

ότι η από κοινού κατανοµή του συνόλου των τυχαίων µεταβλητών X = {X1, . . . , Xn}
µπορεί να προσεγγιστεί µέσω των κατανοµών Qi, i = 1, . . . N που ορίζονται πάνω σε

ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές :

P (X) ≃ Q(X) =
∏

i

Qi(Xi) (2.48)

Στην περίπτωση αυτή ο όρος της εντροπίας γράφεται ως SMF =
∑

i Si, Si =
∑

Xi
Qi(Xi) ln(Qi(Xi)), καθώς η εντροπία ενός συνόλου ανεξάρτητων τυχαίων µετα-

ϐλητών ισούται µε το άθροισµα της εντροπίας των µεµονοµένων µεταβλητών. Πλέον

όλοι οι όροι περιέχουν είτε µεµονωµένες µεταβλητές ή Ϲεύγη τους, οπότε µπορούµε

να χρησιµοποιήσουµε έναν επαναληπτικό αλγόριθµο ο οποίος ανανεώνοντας τις τι-

µές των Qi αυξάνει σταθερά το κριτήριο και η διαδικασία συγκλίνει σε ένα (τοπικό)

µέγιστο του J .
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Μία άλλη προσέγγιση χρησιµοποιεί την έκφραση για την εντροπία που ϑα προέ-

κυπτε αν ο γράφος είχε τη δοµή ενός δέντρου· στην περίπτωση αυτή η κατανοµή

πάνω στο γράφο ϑα µπορούσε να γραφεί ως

Q(X) =

∏

i,j Q(Xi, Xj)
∏

i Q(Xi)(qi−1)
(2.49)

όπου qi είναι το πλήθος των γειτόνων του κόµβου i. Από την έκφραση αυτή προκύπτει

η προσέγγιση Bethe της εντροπίας

SBethe = −
∑

i,j

∑

Xi,Xj

Q(Xi, Xj) log Q(Xi, Xj) +
∑

i

(qi − 1)
∑

Xi

Q(Xi) log Q(Xi)(2.50)

Σηµειώνουµε εδώ ότι η έκφραση (2.49) εν γένει δεν αντιστοιχεί σε κάποια πραγ-

µατική δοµή γραφικού δικτύου, καθώς όταν υπάρχουν ϐρόχοι στο δίκτυο οδηγεί

σε ασυνέπειες, µη ικανοποιώντας τις σχέσεις περιθωριοποίησης που περιλαµβάνουν

παραπάνω από δύο όρους. Αντίθετα, η MFA που παρουσιάστηκε προηγουµένως

αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο γραφικό δίκτυο όπου δεν υπάρχουν καθόλου ακ-

µές µεταξύ των τυχαίων µεταβλητών. Συνεπώς δεν µπορούµε να ερµηνεύσουµε τον

όρο που προκύπτει ελαχιστοποιώντας ως προς Q(X) ως ένα κάτω όριο του κριτηρί-

ου, καθώς η τιµή του δεν προκύπτει χρησιµοποιώντας ένα υποσύνολο των δυνατών

κατανοµών.

Μία ειδική περίπτωση είναι όταν ο γράφος του δικτύου έχει όντως τη δοµή ενός

δέντρου. Τότε πλέον η προσέγγιση (2.50) στην εντροπία γίνεται ακριβής, οπότε ελα-

χιστοποιώντας το κριτήριο που προκύπτει παίρνουµε τη σωστή κατανοµή. Την ίδια

κατανοµή παρέχει όµως και ο αλγόριθµος Belief Propagation, οπότε πρέπει να υπάρ-

χει κάποια σχέση µεταξύ τους. Ξεκινώντας από αυτήν την παρατήρηση αποδείχτηκε

[240] ότι ο αλγόριθµος Belief Propagation µπορεί να ερµηνευθεί ως µία µέθοδος

ελαχιστοποίησης της προσέγγισης Bethe στην ελεύθερη ενέργεια, δικαιολογώντας

έτσι και ϑεωρητικά τα καλά αποτελέσµατα που δίνει ο αλγόριθµος όταν εφαρµόζεται

σε γραφικά µοντέλα µε κύκλους (Loopy Belief Propagation). Η ϑεώρηση αυτή έχει

επιτρέψει αφενός τη γενίκευση του αλγορίθµου χρησιµοποιώντας υψηλότερης πο-

λυπλοκότητας όρους [240], αφετέρου την εισαγωγή εναλλακτικών [244] που έχουν

εγγυηµένη σύγκλιση.

2.3.3 Σχέσεις γραφικών και αναγεννητικών µοντέλων

Γενικότερα, τα αναγεννητικά µοντέλα χαρακτηρίζονται αφενός από την απλότητα µε

την οποία µπορεί να παραχθεί και να ερµηνευθεί ένα δείγµα τους, αφετέρου από την

περιττή πολυπλοκότητα που εισάγει στους αλγόριθµους εκµάθησης και προσαρµο-

γής µοντέλων η καθολική τους ϕύση. Από την άλλη τα γραφικά µοντέλα εκφράζουν

συνοπτικά τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των τυχαίων µεταβλητών που µοντελοποιούν,

αλλά η σύνθεση δειγµάτων και η εκµάθηση παραµέτρων είναι χρονοβόρες ή γίνονται

µέσω προσεγγίσεων.

΄Ενα παράδειγµα που αναδεικνύει τις διαφορές µεταξύ γραφικών και αναγεν-

νητικών µοντέλων είναι η µοντελοποίηση του ϑορύβου Brown [167, 249]. Για µία

διακριτοποιηµένη στοχαστική ανέλιξη ϑορύβου Brown οι διαφορές µεταξύ των γει-

τονικών παρατηρήσεων είναι Gaussian τυχαίες µεταβλητές µε µηδενική µέση τιµή

και διασπορά σ. Συνεπώς µπορούµε να εκφράσουµε την πιθανοφάνεια του συνόλου
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παρατηρήσεων ως ένα γινόµενο πάνω σε δυαδικά δυναµικά:

P (X) =
∏

(i,j)∈C

P (Xi, Xj) =
∏

(i,j)∈C

1√
2πσ2

exp

(

−(Xi − Xj)
2

σ2

)

log P (x) ∝
∑

(i,j)∈C

(Xi − Xj)
2 (2.51)

που µας δίνει το συνηθισµένο πρότερο µοντέλο για προβλήµατα όρασης υπολογιστών

χαµηλού/µέσου επιπέδου, την τετραγωνική νόρµα πάνω στις παραγώγους του σή-

µατος. Εναλλακτικά, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το γεγονός ότι το ϕάσµα του

σήµατος ακολουθεί τον κανόνα 1/f [216] που σηµαίνει ότι µπορούµε να γράψουµε

µία σχέση σύνθεσης χρησιµοποιώντας τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier ως

ένα αναγεννητικό µοντέλο [167].

X(x, y) =
∑

k

∑

m

1
√

2c(k2 + m2)
ck,m cos(2π(kx + my) + φk,m)

ck,m ∼ N(0, 1), φk,m ∼ U [0, 1] (2.52)

όπου N είναι η Gaussian κατανοµή και U η οµοιόµορφη. Αν ϑεωρήσουµε ότι λείπει

η παρατήρηση j και ϑέλουµε να υπολογίσουµε την ύστερη κατανοµή της ϐάσει

των υπόλοιπων παρατηρήσεων, από τη σχέση (2.51) προκύπτει ότι χρειαζόµαστε

µόνο τις γειτονικές παρατηρήσεις Xi, i ∈ N (i). Αντίθετα, η σχέση (2.52) απαιτεί

να εκτιµήσουµε τις παραµέτρους ck,m του αναπτύγµατος που εµπλέκουν όλες τις

υπόλοιπες παρατηρήσεις.

Αν τώρα λείπει µία περιοχή της εικόνας και ϑέλουµε να συνθέσουµε το εσωτερικό

της, οι παράµετροι του αναπτύγµατος ck,m αρκούν για να µας δώσουν µία σύνθεση,

ενώ χρησιµοποιώντας ένα γραφικό δίκτυο ϑα έπρεπε να καταφύγουµε στη χρήση

ενός αλγόριθµου δειγµατοληψίας.

΄Οπως προαναφέρθηκε, η διάκριση µεταξύ γραφικών δικτύων και αναγεννητικών

µοντέλων δεν είναι αυστηρή και χρησιµοποιήθηκε κυρίως για να µπορέσουµε στη

συνέχεια να ξεκαθαρίσουµε τη ϕύσης είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται σε

κάθε κεφάλαιο. ΄Ετσι για παράδειγµα υπάρχουν γραφικά µοντέλα όπου στα δυναµι-

κά παρατηρήσεων χρησιµοποιούνται αναγεννητικά µοντέλα για ένα υποσύνολο των

παρατηρήσεων [249, 88], η αναγεννητικά µοντέλα σε ένα υψηλότερο επίπεδο από

αυτό των κόµβων των γραφικών δικτύων, που ερµηνεύουν τις αλληλεξαρτήσεις τους

χρησιµοποιώντας ένα παραµετρικό µοντέλο, όπως η Ανάλυση Παραγόντων [138].

΄Εχοντας αυτό κατά νου, µπορούµε να κάνουµε την παρακάτω συνοπτική ταξινό-

µηση των περιεχοµένων κάθε κεφαλαίου σε µία η περισσότερες από τις πτυχές που

ϑίχτηκαν σύµφωνα µε τον πίνακα 2.1· αν και υπάρχουν επιµέρους πτυχές τους, όπως

η επεξεργασία εικόνας, τα ϐιολογικά µοντέλα όρασης, η πολυκλιµακωτή ανάλυση

εικόνων, και άλλες που δεν µπορούν να καταταγούν σε µία από αυτές τις περιοχές,

το ενοποιητικό πλαίσιο για όλη την εργασία αυτή ήταν η αναγωγή των προβληµάτων

σε ένα πιθανοτικό πλαίσιο.
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Πίνακας 2.1: Ταξινόµηση προβληµάτων που ϑίγονται στα επόµενα κεφάλαια της

διατριβής.





Κεφάλαιο 3

Ανάλυση και Εκµάθηση ενός Βιολογικά

Εµπνευσµένου Μοντέλου Χαµηλού και

Μέσου Επιπέδου Λειτουργιών ΄Ορασης

Το ϐιολογικό σύστηµα όρασης αποτελεί µία πλούσια πηγή έµπνευσης για αλγόριθ-

µους όρασης υπολογιστών. Αν και η δοµή του είναι περίπλοκη, ορισµένες απλου-

στεύσεις επιτρέπουν την κατασκευή µοντέλων που καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος των

πρώτων στάδιων της λειτουργίας του. Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις που υπάρχουν

µεταξύ προβληµάτων της όρασης υπολογιστών, τη ϑεωρία νευρωνικού υπολογισµού

και του ϐιολογικού συστήµατος όρασης, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µία υπο-

λογιστική και στατιστική ανάλυση ενός µοντέλου για χαµηλού και µέσου επιπέδου

λειτουργίες της όρασης. Χρησιµοποιήθηκαν ιεραρχικά µοντέλα µε αναδροµικές

συνδέσεις σε κάθε επίπεδο, µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή και µία χαµηλότε-

ϱου επιπέδου διατύπωση και εφαρµογή της συνέργειας, όπου η κάτωθεν µαρτυρία

περί ύπαρξης ακµών συνδυάζεται µε άνωθεν πληροφορία σχετικά µε την οµαλότη-

τα και συνέχειά τους. Συγκεκριµένα, εστιάσαµε στο Boundary Contour System /

Feature Contour System  BCS / FCS του S. Grossberg και των συνεργατών του

[85, 83, 84, 86] που σε µεγάλο ϐαθµό ϐρίσκεται πίσω από σύγχρονες νευρωνικές

αρχιτεκτονικές για προβλήµατα όρασης [242, 140, 172].

Η ϕύση αυτού του κεφαλαίου είναι συνθετική, οπότε ως έναν ϐαθµό παρουσιάζει

πτυχές των διαφορετικών περιοχών που συνδυάστηκαν. Οι καινοτοµικές συνεισφορές

συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία :

• ∆ιατηρώντας ακέραιες τις λειτουργίες του αρχικού συστήµατος BCS/FCS προ-

τείνεται ένα απλούστερο µοντέλο το οποίο προσφέρεται σε µία µαθηµατικά

σαφή ανάλυση.

• Βάσει της χρήσης συναρτήσεων Lyapunov για την ανάλυση της λειτουργίας

αναδροµικών νευρωνικών δικτύων διατυπώνεται η λειτουργία του κύριου τµή-

µατος του δικτύου ως η ϐελτιστοποίηση ενός µεταβολικού κριτηρίου.

• Μέσω της µεταβολικής προσέγγισης στη συµπερασµατολογία παρέχεται µία

στατιστική ερµηνεία της λειτουργίας του, στην οποία ϐασίζεται η διατύπωση

ενός αλγόριθµου για την εκµάθηση των ϐαρών του δικτύου.

• Αποτιµάται συστηµατικά η επίδοση του δικτύου στην ανίχνευση ακµών χρησι-

µοποιώντας περίπλοκες ϕυσικές εικόνες.
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3.1 Συστήµατα Βασισµένα στο Βιολογικό Σύστηµα ΄Ορα-

σης

Στην ενότητα αυτή σε συντοµία παρουσιάζονται οι ϐασικές έννοιες πίσω από τη

διατύπωση του µοντέλου µας, και οι κύριες αναφορές στις οποίες ϐασίστηκε αυ-

τή η εργασία. Καθώς σε ορισµένα σηµεία του κειµένου χρησιµοποιούνται όροι από

ετερόκλητες περιοχές όπως η ϑεωρία νευρωνικού υπολογισµού (Neural Computa

tion)[96, 50], η νευροφυσιολογία [123] και η επιστήµη της όρασης [101] που δεν

είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στα πλαίσια του κειµένου της διατριβής, παρα-

πέµπουµε στις παραπάνω αναφορές καθώς και στην αναφορά [127] όπου έχουµε

επιχειρήσει να παρουσιαστεί η εργασία αυτή σε ένα αυτάρκες κείµενο.

3.1.1 Στοιχεία από το Βιολογικό Σύστηµα ΄Ορασης

Εν συντοµία το ϐιολογικό σύστηµα όρασης χρησιµοποιεί µία ιεραρχική αρχιτεκτο-

νική, όπου πρώιµες διαδικασίες εξαγωγής χαρακτηριστικών λαµβάνουν χώρα στον

αµφιβληστροειδή, στον Lateral Geniculate Nucleus  LGN και στην περιοχή V1, και

στη συνέχεια περιπλοκότερες λειτουργίες επιτελούνται στις περιοχές V1, V2, V4 και

IT. Αν και στο γενικότερο πλαίσιο της συνέργειας αναζητούµε τις αλληλεπιδράσεις

των λειτουργιών που εκτελούνται σε όλες τις περιοχές, στο κεφάλαιο αυτό εστιάζουµε

στις περιοχές V1 και V2, που τυπικά ϑεωρούνται ότι πραγµατοποιούν την ένωση

περιγραµµάτων.

Τύποι νευρώνων στις περιοχές V1, V2

Στην περιοχή V1 απαντούν κυρίως ` απλά΄ και `περίπλοκα΄ κύτταρα (simple / complex

cells). Τα πρώτα αποκρίνονται σε συγκεκριµένες περιοχές της εικόνας, εστιάζοντας

σε συγκεκριµένες συχνότητες και κατευθύνσεις, ενώ τα δεκτικά τους πεδία (receptive

fields) µπορούν να µοντελοποιηθούν ικανοποιητικά µέσω 2-διάστατων συναρτήσεων

Gabor [49, 50]. Συγκεκριµένα, ένα µιγαδικό ϕίλτρο Gabor έχει µία κρουστική

απόκριση της µορφής

g(x, y) = exp

(

−x2 + y2

2σ2

)

exp (jucx + jvcy) , (3.1)

που ισούται µε µία Gaussian η οποία διαµορφώνεται από ένα ηµιτονοειδές. Η

διασπορά σ της Gaussian καθορίζει την χωρική του επικέντρωση ενώ οι γωνιακές

συχνότητες uc, vc την κατεύθυνση και κλίµακα των σηµάτων στα οποία αποκρίνεται

εντονότερα. Το πραγµατικό µέρος αυτής της έκφρασης µας δίνει έναν άρτιο πυρήνα,

ενώ το ϕανταστικό της µέρος έναν περιττό, που αντιστοιχούν και στα ονοµαζόµενα

άρτια και περιττά απλά κύτταρα (even / odd symmetric simple cells).

Τα περίπλοκα κύτταρα συνδυάζουν τις αποκρίσεις απλών κυττάρων παρέχοντας

µία ανεξάρτητη ϕάσης απόκριση που µπορεί να εξαχθεί υπολογιστικά παίρνοντας

το µέτρο απόκρισης του µιγαδικού ϕίλτρου Gabor, ή γενικότερα µε τη χρήση ενός

Ορθογωνικού Ζεύγους Φίλτρων (Quadrature Filter PairQFP) [2, 94, 50]. Περιπλο-

κότερα µοντέλα της λειτουργίας αυτών των δύο κατηγοριών κυττάρων [29, 30, 77]

λαµβάνουν υπόψη τις οριζόντιες αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, όπου πλέον µοντελο-

ποιούνται ως µονάδες ενός συνόλου µε το οποίο αλληλεπιδρούν δυναµικά.
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Στην εργασία [97] ανακαλύφθηκαν νευρώνες στην περιοχή V2 που είναι δρα-

στήριοι ακόµα και όταν δεν έχουν κάποιο ερέθισµα στο δεκτικό τους πεδίο, εάν οι

γειτονικοί τους νευρώνες είναι ενεργοί. Η συνηθισµένη ερµηνεία της λειτουργίας

αυτών των κυττάρων είναι ότι ενισχύουν τις αποκρίσεις οµάδων από νευρώνες που

ϐρίσκονται σε αµοιβαία `συνεπείς΄ τοποθεσίες, δηλαδή πάνω σε οµαλές καµπύλες µε

έντονη αντίθεση (salient). Στην αναφορά [64] περιγράφονται ψυχοφυσικά δεδοµέ-

να που αναλύουν ϐαθύτερα τη λειτουργία τους, προτείνοντάς τα ως έναν νευρωνικό

µηχανισµό για λειτουργίες οµαδοποίησης.

Μοντελοποίηση λειτουργίας νευρώνων

Αν και υπάρχουν µοντέλα της λειτουργίας µεµονωµένων νευρώνων µεγάλης πολυ-

πλοκότητας και ακρίβειας [123], όταν πλέον µοντελοποιούνται ολόκληρες περιοχές

του οπτικού ϕλοιού το µεγάλο πλήθος των νευρώνων απαιτεί τη χρήση χονδρικών

προσεγγίσεων. Η προσέγγιση του Μέσου Ρυθµού Εκπυρσοκρότησης (Mean Firing

Rate MFR) συνοψίζει τη συµπεριφορά ενός νευρώνα µέσω του µέσου ϱυθµού εκποµ-

πής παλµών (spikes) [123, 50]. Βάσει αυτής της προσέγγισης οι αλληλεπιδράσεις

ενός δικτύου νευρώνων µπορούν να περιγραφούν µέσω διαφορικών εξισώσεων· η

απλούστερη τέτοια εξίσωση είναι του προσθετικού µοντέλου, όπου ο MFR Ui του

νευρώνα i επηρεάζεται από τους MFR Uj των γειτόνων του j ∈ N (i) ως:

dVi

dt
= −aVi +

∑

j∈N (i)

wi,jUj (3.2)

Ui = g(Vi)

Το δυναµικό Vi του νευρώνα i σχετίζεται µε το MFR Ui µέσω µίας µη-γραµµικής

συνάρτησης g που διατηρεί την ποσότητα Ui ϑετική, ενώ συνήθως ϕτάνει σε κορε-

σµό για υψηλές τιµές του V . Στην περίπτωση που ο νευρώνας i επηρεάζει τους

ϱυθµούς εκπυρσοκρότησης και των γειτόνων του, οδηγούµαστε σε µία αναδροµική

αρχιτεκτονική, που µπορεί να έχει µη τετριµµένη δυναµική [96, 127].

΄Ενα περιπλοκότερο µοντέλο αλληλεπιδράσεων που χρησιµοποιήθηκε από τον S.

Grossberg αντικαθιστά τη σχέση (3.2) µε :

dVi

dt
= −AVi + (Vmax − Vi)Ei + (Vmin − Vi)Ii (3.3)

όπου Ei =
∑

j∈N (i)

wE
j Uj, Ii =

∑

j∈N (i)

wI
j Uj

Σύµφωνα µε αυτή τη σχέση το δυναµικό V στη σταθερή του κατάσταση παραµένει

ϕραγµένο στην περιοχή [Vmin, Vmax] και δεν ϕτάνει σε κορεσµό για οσοδήποτε υψηλά

ερεθιστικές (excitatory)- E ή ανασταλτικές (inhibitory)- I εισόδους :

dVi

dt
= 0 → Vi =

VmaxEi + VminIi

A + Ei + Ii

(3.4)

Εισάγοντας έναν όρο απωθητικής αναστολής (shunting inhibition) −ViGsh στην σχέ-

ση (3.3),

dVi

dt
= −AVi + (Vmax − Vi)Ei + (Vmin − Vi)Ii − ViGsh, (3.5)
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Σχήµα 3.1: (α)∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής BCS/FCS και (ϐ) αντίστοιχες περιοχές

του οπτικού συστήµατος.

µπορεί υπολογιστικά να επιτευχθεί η διαιρετική κανονικοποίηση· οι αλληλεπιδρά-

σεις µεταξύ νευρώνων στις περιοχές V1, V2 έχουν µοντελοποιηθεί ϐάσει αυτής της

σχέσης [29, 30, 205], παρέχοντας ακριβή αποτελέσµατα και προβλέψεις.

3.1.2 Νευρωνικές Αρχιτεκτονικές για προβλήµατα ΄Ορασης

Προβλήµατα που αφορούν τη πολυπλοκότητα, ακρίβεια και αποδεκτότητα των µον-

τέλων προκύπτουν όταν διατυπώνονται µοντέλα για ολόκληρες περιοχές του οπτικού

ϕλοιού αντί για µεµονωµένους νευρώνες. Στην αναζήτηση τέτοιων µοντέλων τα ψυ-

χοφυσικά ϕαινόµενα υποδεικνύουν τη λειτουργία των υπολογιστικών µονάδων ενώ η

αρχιτεκτονική του συστήµατος όρασης περιορίζει τα µοντέλα που µπορούν να προ-

ταθούν για την ερµηνεία των ϕαινόµενων.

Καθώς η γνώση αυτή είναι µερική, για τα περισσότερα προβλήµατα έχουν προ-

ταθεί διαφορετικά µοντέλα· για παράδειγµα η αντίληψη ψευδών περιγραµµάτων

(illusory contours) έχει µοντελοποιηθεί στη αναφορά [146] ως µία διαδικασία που

παραµένει στο επίπεδο του V1, στην αναφορά [172] µέσω ενός πολλαπλασιαστικού

σήµατος gating από την περιοχή V2 και στις εργασίες [82, 84] ως ένας προσθετικός

όρος. Γενικότερα, λίγα µοντέλα έρχονται µε δεδοµένα ϕυσιολογίας που να στηρίζουν

τη δοµή τους, ενώ το κύριο µέληµα είναι συνήθως να αναπαραχθούν ψυχοφυσικά

δεδοµένα. Στην συνέχεια ϑα παρουσιάσουµε συνοπτικά το µοντέλο BCS / FCS το

οποίο αποτέλεσε το σηµείο εκκίνησης για την έρευνά µας στην περιοχή αυτή· εναλ-

λακτικά µοντέλα [140, 146] που σχετίζονται µε την εργασία αυτή παρουσιάζονται

στις αναφορές [127, 125].

Το µοντέλο BCS  FCS

Το µοντέλο FACADE (Form And Colour and DEpth) που προτάθηκε από τον S.

Grossberg και τους συνεργάτες του [83, 84, 86] ασχολείται σχεδόν µε όλα τα προ-

ϐλήµατα χαµηλού και µέσου επίπεδου όρασης, ξεκινώντας από την ανίχνευση ακµών

και καταλήγοντας στην στερέοψη. Εµείς εστιάσαµε στα υποσυστήµατα BCS και FCS

που σχετίζονται µε τις λειτουργίες της ανίχνευσης περιγραµµάτων και κατάτµησης

εικόνων.

Συνοπτικά η λειτουργία του BCS σχετίζεται µε την αντίληψη ορίων, ξεκινώντας

από την ανίχνευση χαρακτηριστικών και καταλήγοντας σε έναν µηχανισµό εκτίµησης
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saliency ενώ το FCS αντιστοιχεί σε λειτουργίες που έχουν σχέση µε περιοχές της

εικόνας.

Τα στάδια του BCS είναι τα ακόλουθα (ϐλ. Σχ. 3.1):

Στάδιο Ι : Ανίχνευση αντίθεσης, όπου µοντελοποιείται η συµπεριφορά των κυττά-

ϱων On / Off που αποκρίνονται σε κηλίδες (blobs) της εικόνας, µέσω διαφορών από

Gaussian συναρτήσεις διαφορετικής κλίµακας.

Στάδιο ΙΙ : Ανίχνευση Στοιχειωδών Χαρακτηριστικών όπου µοντελοποιείται η συµ-

περιφορά των απλών κυττάρων, συνελίσσοντας την εικόνα µε επιµηκυµένες Gaus

sian συναρτήσεις.

Στάδιο ΙΙΙ : Ολοκλήρωση πηγών πληροφορίας, όπου ϑεωρείται ότι τα περίπλοκα

κύτταρα (complex cells) συνδυάζουν πληροφορία από απλά κύτταρα, την άνωθεν

πληροφορία από τη διαδικασία οµαδοποίησης περιγραµµάτων και το παράλληλο

σύστηµα FCS.

Στάδια IV V : διαδικασίες ανταγωνισµού. Εδώ πλέον µία διαδικασία επιλογής

µέγιστων δίνει έναν λεπτό, επικεντρωµένο πίνακα ακµών από τις ευρείες αποκρίσεις

των προηγούµενων σταδίων.

Στάδιο VI : ΄Ενωση ακµών, Ανίχνευση saliency Στο στάδιο αυτό κάθε νευρώνας

συγκεντρώνει πληροφορία από τη γειτονιά του σχετικά µε την πιθανότητα µία ακµή

να διέρχεται από την περιοχή του, χρησιµοποιώντας µία δοµή συνδέσεων της µορφής

του Σχ. 3.5. Η έξοδος του σταδίου αυτού επιστρέφει στο στάδιο IV, δίνοντας έτσι µία

αναδροµική διαδικασία που ανιχνεύει και ενισχύει οµαλές καµπύλες.

Ερχόµενοι στο σύστηµα FCS, η λειτουργία του είναι η δηµιουργία συνεχών εικό-

νων ϕωτεινότητας από τις παραγώγους της που παρέχει το στάδιο Ι, οδηγώντας έτσι

στην αντίληψη οµαλών επιφανειών. Η κατασκευή συνεχών επιφανειών επιτυγχάνε-

ται µέσω µίας διαδικασίας που διαχέει τη δραστηριότητα των νευρώνων µε εξαίρεση

τις περιοχές όπου ένα σήµα από το BCS καταδεικνύει την παρουσία µίας ακµής,

διατηρώντας έτσι διακριτές τις δραστηριότητες των νευρώνων εκατέρωθέν της.

3.2 ΄Ενα Υπολογιστικά Εύχρηστο και Βιολογικά Απο-

δεκτό Μοντέλο για Χαµηλού και Μέσου Επιπέ-

δου Λειτουργίες της ΄Ορασης

Το µοντέλο FACADE µπορεί να ερµηνεύσει ικανοποιητικά πολλά ψυχοφυσικά ϕαι-

νόµενα [84], ενώ οι περισσότερες ιδέες του είναι απλές και διαισθητικά ικανοποιη-

τικές· ως σύνολο όµως το σύστηµα είναι εξαιρετικά περίπλοκο σε ότι αφορά την

ανάλυσή και υλοποίησή του, ενώ οι ϐελτιώσεις στις επιδόσεις που υπόσχεται δεν

έχουν αποτιµηθεί σε σχέση µε κλασσικούς αλγορίθµους όρασης υπολογιστών.

Για το λόγο αυτό εισάγουµε στην ενότητα αυτή ένα απλούστερο µοντέλο, το οποίο

εκτελεί όλες τις παραπάνω λειτουργίες, ενώ προσφέρεται σε µία σαφή µαθηµατική

ανάλυση. Πέρα από το ϑέµα της απλότητας, οι περισσότερες αλλαγές µας ϐασίστη-

καν σε ορισµένες καθιερωµένες προσεγγίσεις της όρασης υπολογιστών, που µπορούν

να συνοψιστούν στα ακόλουθα σηµεία :

• Η λέπτυνση ακµών είναι µία εγγενώς αναδροµική διαδικασία. Ο όρος ανά-

δρασης από το τελευταίο στάδιο δεν ϐοηθάει στην λέπτυνση ακµών, αν και

οδηγεί στην δηµιουργία νέων· η ανάδραση ϑα έπρεπε να υπάρχει µέσα σε

κάθε επίπεδο, χρησιµοποιώντας οριζόντιες συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων.



50

Κεφάλαιο 3. Ανάλυση και Εκµάθηση ενός Βιολογικά Εµπνευσµένου

Μοντέλου Χαµηλού και Μέσου Επιπέδου Λειτουργιών ΄Ορασης

• Το FCS ϑα έπρεπε να αλληλεπιδρά µε το BCS, χρησιµοποιώντας πληροφορία

σχετικά µε τις περιοχές για να οδηγήσει τη δηµιουργία ακµών.

• Στην αρχική αρχιτεκτονική [82, 86] τα αποτελέσµατα από διαφορετικές κλί-

µακες απλά προστίθενται, ενώ γενικότερα στην όραση υπολογιστών χρησιµο-

ποιούνται τα αποτελέσµατα από χονδρικές κλίµακες για να οδηγήσουν αυτά

σε λεπτότερες.

Η αρχιτεκτονική του µοντέλου που προτείνουµε και η αντιστοίχισή της µε περιοχές

του συστήµατος όρασης ϕαίνονται στο Σχ. 3.2.

Οι λειτουργίες που εκτελούν τα τµήµατα του µοντέλου µας είναι

• Στάδιο Ι : Εξαγωγή χαρακτηριστικών σχετικών µε την ύπαρξη ακµών.

• Στάδιο ΙΙ : Συνδυασµός διαφορετικών πηγών πληροφορίας, λήψη απόφασης

για ύπαρξη ακµών.

• Στάδιο ΙΙΙ : Εκτίµηση ποιότητας και σηµαντικότητας (saliency) ακµών.

• Σύστηµα Επιφάνειας : Οµαλοποίηση εικόνας χρησιµοποιώντας ανισοτροπική

διάχυση.

Competition
Spatial & Orientational

Surface 
Formation 

Feature Detection,
Divisive Normalization

Input 
Image

Saliency Detection

Edge Fusion,   Input from 
coarser scale

(α) (ϐ)

Σχήµα 3.2: (α) ∆ιάγραµµα του συστήµατός µας και (ϐ) αντίστοιχες περιοχές του

ϐιολογικού συστήµατος όρασης

Τα κυριότερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του συστήµατός µας είναι η χρήση

πολλαπλών κλιµάκων, συνεργασία ανίχνευσης ακµών/οµαλοποίησης εικόνας και

η αλληλεπίδραση µε έναν υψηλού-επιπέδου µηχανισµό για την ενίσχυση οµαλών

περιγραµµάτων.

3.2.1 Στάδιο Ι : Εξαγωγή Χαρακτηριστικών, ∆ιαιρετική Κανονι-

κοποίηση

Τα πρώτα δύο στάδια του συστήµατος BCS ενοποιούνται εδώ σε ένα, όπου η είσοδος

στα απλά κύτταρα εκτιµάται µέσω ϕίλτρων Gabor· η ακολουθιακή εφαρµογή ενός

ϕίλτρου τύπου difference  of  Gaussians µε ένα ϕίλτρο difference of offset 

Gaussians µπορεί να προσεγγιστεί µε τη χρήση ενός ϕίλτρου Gabor [127], οπότε

χρησιµοποιούνται εδώ λόγω των ιδιοτήτων ϐελτιστότητάς τους.

Για να λάβουµε υπόψη την κανονικοποίηση αντίθεσης που λαµβάνει χώρα στα

απλά κύτταρα, χρησιµοποιούµε εδώ µία εξίσωση τύπου (shunting inhibition) [29]:
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Orientation

Stage I: Feature Extraction and Contrast Normalization

Stage II: Cue Combination and Boundary Formation

Input Image

Shunting
Inhibition

Suppression
Nonmaximum

Stage III: Saliency Detection

Stage I

Stage III

Stage II

Input

FCS

Scale

System Architecture

Σχήµα 3.3: Η αρχιτεκτονική του µοντέλου µας. Κάτω αριστερά ϕαίνεται η αρχιτε-

κτονική του συστήµατος και οι αλληλεπιδράσεις των δοµικών µονάδων του. Στο υπό-

λοιπο σχήµα ϕαίνεται ο υπολογισµός περιγραµµάτων σε µία συγκεκριµένη κλίµατα:

η ανίχνευση χαρακτηριστικών σε πολλαπλές κατευθύνσεις στο Στάδιο Ι ακολουθείται

από τον σχηµατισµό περιγραµµάτων στο Στάδιο ΙΙ. Εκεί η κάτωθεν πληροφορία συν-

διάζεται αναδροµικά µε το άνωθεν σήµα saliency που υπολογίζεται από το Στάδιο

ΙΙΙ. Τα Στάδια Ι και ΙΙ υπακούουν αναδροµική δυναµική που καθορίζεται από τις

αλληλεπιδράσεις τους.
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Input image

(α)

Orientation Energy, Orientation = π/2 Normalized input to complex cells

(ϐ) (γ)
Maximum over orientations of orientation energy Maximum over orientations of normalized inputs

(δ) (ε)

Σχήµα 3.4: (α)Εικόνα στην είσοδο του συστήµατος, (ϐ)-(γ) Κατευθυντική Ενέργεια

για την κάθετη κατεύθυνση χωρίς και µε κανονικοποίηση, αντίστοιχα, (δ)-(ε) µέγιστο

ως προς κατεύθυνση της κατευθυντικής ενέργειας χωρίς και µε κανονικοποίηση,

αντίστοιχα.

πέρα από την είσοδο στον νευρώνα που καθορίζεται εξαρχής, ο όρος shunting µε-

ταβάλλεται δυναµικά, ϐάσει της δραστηριότητας των γειτονικών νευρώνων. Η σχέση

που καθορίζει το δυναµικό Vi του νευρώνα i γράφεται :

dVi

dt
= −AVi + (C − Vi)I − Vi

∑

j∈N (i)

Wi,jUi (3.6)

Ui = max(Vi, 0)

V ∞
i =

CI

A + I +
∑

j∈N (i) Wi,jUj

(3.7)

όπου Uj είναι ο MFR του νευρώνα j και µε Wi,j συµβολίζεται η ένταση της αλληλε-

πίδρασής τους. Για απλότητα, σε αυτήν και τις παρακάτω σχέσεις χρησιµοποιούµε

τον µονοδιάστατο δείκτη i για έναν νευρώνα στην ϑέση k, l και µε κατεύθυνση θ.

Παρατηρούµε ότι η σχέση αυτή µας παρέχει έναν ϐιολογικά αποδεκτό µηχανι-

σµό για το νόµο του Weber: το σύστηµά ακυρώνει τις όποιες τοπικές και καθολικές

αλλοιώσεις της έντασης καθώς η έξοδος των νευρώνων προκύπτει από τη διαίρεση εκ-

ϕράσεων που είναι αύξουσες συναρτήσεις της αντίθεσης της εικόνας. Εκτός από την

κανονικοποίηση ως προς την αντίθεση, αποφεύγεται η δραστηριότητα του συστήµα-

τος σε περιοχές µε ϑόρυβο ή υφή: καθώς όλοι οι νευρώνες είναι ενεργοί ταυτόχρονα

σε τέτοιες περιοχές, καταλήγουν να αλληλοακυρώνουν τη δραστηριότητά τους.

Στο Σχ. 3.2.1 επιδεικνύουµε την λειτουργία του σταδίου αυτού: συγκρίνοντας

τα αποτελέσµατα στην εικόνα 3.2.1(δ) µε αυτά στην 3.2.1(ε) παρατηρούµε ότι µέσω

της διαιρετικής κανονικοποίησης σε περιοχές χαµηλής αντίθεσης όπως ο ϕράχτης

στο ϕόντο ή οι πτυχώσεις του πουκάµισου οι ακµές γίνονται εντονότερες. Αντιθέτως,



3.2. ΄Ενα Μοντέλο για Χαµηλού και Μέσου Επιπέδου Λειτουργίες της

΄Ορασης 53

περιοχές όπως ο ϑάµνος στα αριστερά καταπιέζονται, καθώς υπάρχει µία γενικότερη

δραστηριότητα που οδηγεί στην αµοιβαία καταστολή των νευρώνων.

3.2.2 Στάδιο ΙΙ : Σχηµατισµός Περιγραµµάτων, Λέπτυνση Ακ-

µών

Η λειτουργία αυτού του σταδίου είναι η ϐασικότερη της διαδικασίας ανίχνευσης

περιγραµµάτων: όπως ϕαίνεται στο Σχ. 3.2, στο στάδιο αυτό λαµβάνει χώρα ο

συνδυασµός πληροφορίας από κάτωθεν (Στάδιο Ι) και άνωθεν (Στάδιο ΙΙΙ) πηγές, από

τραχύτερες κλίµακες και από το σύστηµα επιφάνειας, καθώς και η λέπτυνση ακµών.

Για τον κάτωθεν όρο οι είσοδοι άρτιων και περιττών απλών κυττάρων συνδυάζονται

σε ένα όρο τύπου κατευθυντικής ενέργειας [2, 163, 187]:

O =
√

U2
o + U2

e (3.8)

όπου Ue, Uo είναι οι αποκρίσεις σταθερής κατάστασης για τα απλά κύτταρα. Η

ποσότητα O δεν εξαρτάται από την ϕάση του σήµατος, που σηµαίνει ότι είναι σταθερή

αν στην είσοδο του συστήµατος υπάρχει µία ηµιτονοειδής µορφή· µία τέτοια έκφραση

έχει χρησιµοποιηθεί για την µοντελοποίηση των περίπλοκων κυττάρων [2] και για

την αντίληψη ορίων των αντικειµένων [163], ενώ τα δεδοµένα ϕυσιολογίας που την

υποστηρίζουν παρουσιάζονται στην αναφορά [50], σελ. 74-76. Η διαφορά µε την

αναφορά [187] είναι ότι πλέον οι έξοδοι των απλών κυττάρων έχουν προηγουµένως

κανονικοποιηθεί, δίνοντας αποτελέσµατα ανίχνευσης ακµών που είναι ανεξάρτητα

της αντίθεσης της εικόνας.

Η λέπτυνση ακµών επιτυγχάνεται µέσω οριζόντιων συνδέσεων µεταξύ νευρώνων

του ίδιου σταδίου. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι ανασταλτικής ϕύσης, οδηγώντας

σε ένα δίκτυο τύπου winner  take  all [243], όπου η δραστηριότητα του πλέον

ενεργού νευρώνα ενισχύεται εις ϐάρος των λιγότερο ενεργών γειτόνων του.

Πληροφορία σχετικά µε την saliency και τα αποτελέσµατα ανίχνευσης περιγραµ-

µάτων σε τραχύτερες κλίµακες παρέχονται από άλλα στάδια επεξεργασίας, ενισχύον-

τας την δραστηριότητα των νευρώνων που ϐρίσκονται σε έντονα όρια ή σε τραχύτερες

κλίµακες, ακόµη και αν η κάτωθεν είσοδος που λαµβάνουν δεν είναι αρκετά ισχυρή.

Η διαδικασία επιφάνειας - surface process, S, προωθεί τη δηµιουργία ακµών σε

περιοχές µε έντονες ασυνέχειες σε χαρακτηριστικά. Για έναν νευρώνα που αποκρί-

νεται σε όρια µε κατεύθυνση θ το µέτρο της κατευθυντικής παραγώγου κάθετα στο

θ, |∇Sθ⊥|, παρέχεται από το FCS στο στάδιο ΙΙ.

Η σχέση εξέλιξης του δυναµικού ενός νευρώνα i στο στάδιο αυτό γράφεται ως :

dVi

dt
= −AVi + (C − Vi)I − (Vi + D)

∑

j∈N (i)

Wi,jUj (3.9)

όπου I = [c1O + c2C + c3T + c4|∇Sθ⊥|] .

Παραπάνω N (i) είναι η γειτονιά του νευρώνα i, το Wi,j καθορίζει τις οριζόντιες

αλληλεπιδράσεις των νευρώνων στο στάδιο ΙΙ, T είναι το άνωθεν (topdown) σήµα

που παρέχει το στάδιο ΙΙΙ, C είναι ο όρος που προέχεται από ένα τραχύτερο σύστηµα

που λειτουργεί σε µία µεγαλύτερη κλίµακα (coarse scale), O είναι ο κάτωθεν όρος

( orientedenergy) και Uj = g(Vj) είναι ο MFR του γειτονικού νευρώνα j.
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(α΄) (ϐ΄) (γ΄)

Σχήµα 3.5: Οι λοβοί που δίνει το µοντέλο καµπύλων Elastica (3.13) για παραµέτρους

(α) λ = 10, σ = 0.4, (ϐ) λ = 10, σ = 0.2,(γ) λ = 20, σ = 0.2.

Για το στάδιο αυτό χρησιµοποιούµε τη σιγµοειδή συνάρτηση

U = g(V ) =
1

1 + exp(−(V
β
− γ))

(3.10)

για να συνδέσουµε το δυναµικό του νευρώνα µε το MFR του, όπου το β καθορίζει την

κλίση του καµπύλης εισόδου εξόδου, και το γ λειτουργεί ως παράµετρος κατωφλίου.

Σηµειώνουµε ότι όλες οι παράµετροι που εµπλέκονται σε αυτές τις σχέσεις έχουν

εκµαθηθεί χρησιµοποιώντας δεδοµένα εκπαίδευσης σύµφωνα µε τη µέθοδο της ενό-

τητας 3.4.

3.2.3 Στάδιο ΙΙΙ : Υπολογισµός Saliency

Σε αυτό το σταδίου µοντελοποιείται η λειτουργία των νευρώνων που περιγράφονται

στην αναφορά [97], οι οποίοι αποκρίνονται και χωρίς να έχουν ένα σήµα στο δεκτικό

τους πεδίου, επηρεαζόµενοι µόνο από τη δραστηριότητα της γειτονιάς τους. Σε

ένα τέτοιο στάδιο επιτελούνται λειτουργίες αντίληψης ϕανταστικών περιγραµµάτων

illusory contours όπου ενώ δεν υπάρχει καµία αντίθεση στην ένταση της εικόνας,

αντιλαµβανόµαστε την ύπαρξη µίας ακµής (ϐλ. Σχ. 3.6).

΄Ετσι στο στάδιο αυτό έντονα περιγράµµατα ανιχνεύονται και ανατροφοδοτούνται

στο Στάδιο ΙΙ, ενεργοποιώντας έτσι µία συνεργετική διαδικασία που ωθεί το σύστηµα

προς την ανίχνευση οµαλών και µεγάλων περιγραµµάτων. Ο υπολογισµός της salie

ncy σε ένα σηµείο µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας ένα σταθµισµένο άθροισµα

των αποκρίσεων των γειτονικών νευρώνων, όπου τα ϐάρη λαµβάνουν υπόψη τις σχε-

τικές τους τοποθεσίες. Για έναν οριζόντιο νευρώνα συνήθως χρησιµοποιούνται ϐάρη

όπως στο Σχ. 3.5, που δίνουν έµφαση σε περιγράµµατα χαµηλής καµπυλότητας.

Για κάθε µία από τις δύο πλευρές από τις οποίες µπορεί να έρθει η γραµµή

(δεξιά/ αριστερά στην εικόνα) ένα σταθµισµένο άθροισµα υπολογίζεται ξεχωριστά και

τα δύο αθροίσµατα πολλαπλασιάζονται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει µαρτυρία

και από τις δύο πλευρές του νευρώνα.

Η εξίσωση που περιγράφει την εξέλιξη ενός νευρώνα στο στάδιο αυτό είναι

dVi

dt
= −AVi +




∑

j∈N+(i)

W+
i,jUj








∑

j∈N−(i)

W−
i,jUj



 (3.11)
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Σχήµα 3.6: Ανίχνευση ϕανταστικών ακµών: στις πάνω εικόνες αντιλαµβανόµαστε

ανύπαρκτες ακµές σε λευκές περιοχές. Στις κάτω εικόνες ϕαίνονται τα αποτελέσµα-

τα ανίχνευσης ακµών του δικτύου µας, το οποίο χρησιµοποιώντας το υποσύστηµα

ανίχνευσης saliency µοντελοποιεί αυτή τη συµπεριφορά του ανθρώπινου οπτικού

συστήµατος.

όπου N+, N− είναι τα υποσύνολα των γειτόνων που ϐρίσκονται στις δύο πλευρές του

i, W+,W− είναι τα αντίστοιχα ϐάρη σύνδεσης και Uj είναι ο MFR του νευρώνα j,

που προκύπτει από την ανόρθωση του Vj.

Αρκετά περίπλοκες εκφράσεις έχουν χρησιµοποιηθεί [86, 172] για να εκφράσουν

τέτοιους τύπους συνδέσεων, περιλαµβάνοντας ένα µεγάλο πλήθος παραµέτρων· ϐάσει

της σχέσης που έχει καθιερωθεί στην αναφορά [235] µε το µοντέλο Elastica που

παρουσιάζεται αργότερα, χρησιµοποιούµε µόνο δύο απλές παραµέτρους, όπου η

µία αντιστοιχεί στο µέγεθος και η άλλη στο εύρος των δύο λοβών, όπως ϕαίνεται στο

Σχ. 3.5.

Η ικανότητα του σταδίου αυτού στην ανίχνευση ϕανταστικών περιγραµµάτων ϕαί-

νεται στο Σχ. 3.6 όπου δείχνουµε µερικά σχήµατα τύπου Kanisza για τα οποία το

σύστηµά µας έχει εντοπίσει τις ϕανταστικές ακµές που αντιλαµβανόµαστε. Φυσι-

κά υπάρχουν πιο πολύπλοκα και ακριβή µοντέλα των λειτουργιών αυτών, αλλά τα

αποτελέσµατα που παίρνουµε είναι ικανοποιητικά.

3.2.4 Σύστηµα Επιφάνειας

Στο στάδιο αυτό οµαλοποιούνται τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από το εσωτερικό

των αντικειµένων, ενώ τα σηµεία ασυνέχειάς τους προτείνονται στο σύστηµα BCS ως

πιθανές τοποθεσίες ακµών. Αν και στο αρχικό µοντέλο BCS  FCS χρησιµοποιούνται

διαφορετικά χαρακτηριστικά, για απλότητα χρησιµοποιούµε εδώ την ϕωτεινότητα της

εικόνας, όπως γίνεται και στις περισσότερες εφάµιλλες τεχνικές [187, 213, 12].

Η εξέλιξη του δυναµικού ενός νευρώνα του συστήµατος αυτού, µπορεί να γραφεί

ως :
d

dt
S =

∑

θ

|∇θ⊥S|(1 − (U θ)) (3.12)

όπου U θ είναι ο MFR του νευρώνα του σταδίου ΙΙ µε κατεύθυνση θ, ο οποίος ϐρίσκεται

µεταξύ των γειτόνων που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του ∇θ⊥S, ενώ όπως
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Input image Input image Input image Input image

Αποτελέσµατα µεθόδου Canny

 T
1
 = 0.16, T

2
 = 0.06, σ = 1, # edge pixels: 9464  T

1
 = 0.33, T

2
 = 0.13, σ = 1, # edge pixels: 13310  T

1
 = 0.23, T

2
 = 0.09, σ = 1, # edge pixels: 17090  T

1
 = 0.35, T

2
 = 0.14, σ = 1, # edge pixels: 16735

Αποτελέσµατα δικτύου

# edge pixels: 9173 # edge pixels: 12494 # edge pixels: 16977 # edge pixels: 16385

Σχήµα 3.7: Σύγκριση αποτελεσµάτων ανίχνευσης ακµών τύπου Canny [28] και του

ιεραρχικού δικτύου µας [126]. Ορίζοντας τα κατώφλια και για τις δύο µεθόδους

ώστε να επιστρέφουν το ίδιο πλήθος ακµών, από τη µέθοδο Canny παίρνουµε ένα

µεγάλο πλήθος ακµών σε περιοχές µε υφή. Αντίθετα, το δίκτυό µας χρησιµοποιώντας

µία υψηλότερου επιπέδου διαδικασία ανίχνευσης οµαλών ακµών εστιάζει σε οµαλές

και έντονες ακµές. Η διασπορά της Gaussian και τα πάνω και κάτω κατώφλια της

µεθόδου Canny που αναγράφονται σε κάθε εικόνα ορίστηκαν ξεχωριστά, ώστε να

δίνουν την οπτικά καλύτερη απόδοση.

στο [187] η τιµή S του νευρώνα i είναι η αφαιρούµενη ποσότητα στην έκφραση ∇θ⊥S.

Ο όρος (1− (U θ)) εµποδίζει τη διάχυση όταν υπάρχει κάποια έντονη ακµή µε γωνία

θ, ενώ όταν απουσιάζουν οι ακµές (U θ = 0) αφήνει την τιµή του S να έρθει κοντά σε

αυτή των γειτόνων του.

3.3 Ανάλυση του Μοντέλου µε Τεχνικές ΄Ορασης Υπο-

λογιστών

Πολλές από τις λειτουργίες του µοντέλου µας όσο και του αρχικού συστήµατος

BCS/FCS αντιστοιχούν σε ορισµένες γνωστές τεχνικές της ΄Ορασης Υπολογιστών.

Αποσαφηνίζοντας αυτές τις σχέσεις µπορούµε να αποκτήσουµε µία καλύτερη αίσθη-

ση της λειτουργίας του, και να εισάγουµε ωριµότερες τεχνικές της όρασης υπολογι-

στών. Αρχικά εξετάζουµε τις µεµονωµένες λειτουργίες του δικτύου και συνεχίζουµε

µε τη συνολική του λειτουργία.
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3.3.1 Καταπίεση µη-µέγιστων

Η τεχνική της καταπίεσης µη-µέγιστων (nonmaximum suppression) χρησιµοποιεί-

ται συχνά στην ανίχνευση ακµών για την εξαγωγή ενός λεπτού και καθαρού πίνακα

ακµών από τις ασαφείς εξόδους που προκύπτουν από τη συνέλιξη µε χωρικά εκτε-

ταµένα ϕίλτρα [28, 53].

Οι τύπου WinnerTakeAll [245, 243] συνδέσεις στο Στάδιο ΙΙ εκτελούν µία ανά-

λογη λειτουργία εισάγοντας, όπως ϑα δούµε στη συνέχεια, έναν όρο ποινής στο εύρος

των ορίων των αντικειµένων, κατά έναν τρόπο ανάλογο των αναφορών [12, 75].

3.3.2 Μοντέλο Elastica και οµαδοποίηση ακµών

Το γενικότερο πρόβληµα της οµαδοποίησης ακµών σε ενιαίες καµπύλες έχει µελε-

τηθεί εκτενώς στην όραση υπολογιστών, καθώς είναι ένα σηµαντικό ενδιάµεσο ϐήµα

για την µετάβαση από απλά χαρακτηριστικά σε αναπαραστάσεις για αντικείµενα.

Το συγκεκριµένο σχήµα διασυνδέσεων µεταξύ των νευρώνων αρχικά προτάθη-

κε από τον S. Grossberg και στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε από πολλούς άλλους

ερευνητές, όπως π.χ. [89, 181, 64, 235, 146, 172]. Αυτό είναι ϕυσικό, καθώς το

σχήµα τους ευνοεί καµπύλες χαµηλής καµπυλότητας που εµφανίζονται συχνά στη

ϕύση και εισάγει χρήσιµη πρότερη γνώση στην ανίχνευση περιγραµµάτων. Μία σα-

ϕής ερµηνεία αυτού του τύπου συνδέσεων παρουσιάστηκε στην αναφορά [235] όπου

καθιερώθηκε µία σχέση µε το µοντέλο καµπυλών Elastica [164].

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό µία καµπύλη Γ µοντελοποιείται ως η τροχιά ενός

σωµατιδίου στο χώρο (x, y, θ) όπου x, y είναι η ϑέση του σωµατιδίου και θ η κα-

τεύθυνσή του. Η κίνηση του σωµατιδίου περιγράφεται τότε από την στοχαστική

διαφορική εξίσωση:

d

dt
x = cos(θ)

d

dt
y = sin(θ)

d

dt
θ = κ ∼ N (0, σ2; t) (3.13)

όπου κ, η καµπυλότητα της τροχιάς, ϑεωρείται µία διαδικασία λευκού ϑορύβου. Το

µήκος των καµπύλων περιορίζεται σταµατώντας τη διαδικασία σε µία χρονική στιγµή

που ακολουθεί µία κατανοµή Laplace µε παράµετρο λ.

Χρησιµοποιώντας το µοντέλο αυτό η πιθανότητα µίας καµπύλης Γ µπορεί να

συσχετιστεί µε την ενέργεια Elastica του Euler που εκφράζεται ως ένα επικαµπύλιο

ολοκλήρωµα κατά µήκος της καµπύλης Γ:

E(Γ) =

∫

Γ

(αk2 + β)ds (3.14)

Η οµαλότητα των καµπυλών καθορίζεται από την παράµετρο α ενώ η β σχετίζεται µε

το αναµενόµενο µήκος µίας καµπύλης. Συγκεκριµένα αποδεικνύεται [164] ότι από

τη σχέση (3.13) έχουµε

P (Γ) ∝ e−
R
Γ(αk2+βds), β = λ, α =

1

2σ2
(3.15)

Συνεπώς µπορούµε να δούµε τα ελάχιστα της ενέργειας Elastica (3.14) ως κορυφές

της κατανοµής (3.15) πάνω στις τροχιές των σωµατιδίων.

Η σχέση µεταξύ αυτού του µοντέλου ακµών µε το σχήµα των λοβών καθιερώθηκε

στην αναφορά [235]: ξεκινώντας από το µοντέλο Elastica η ύστερη πιθανότητα να
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περνάει µία καµπύλη µέσα από το σηµείο X0 = (x0, y0, θ0) εκφράζεται µετά από τις

διακριτοποιήσεις ως το γινόµενο δύο σταθµισµένων αθροισµάτων:

P (X0)=




∑

i∈r(X0)

g(X0, Xi)P (Xi)








∑

j∈l(X0)

g(X0, Xj)P (Xj)





Στην σχέση αυτή το g είναι µία εξαδιάστατη συνάρτηση πάνω στα (x, y, θ, x′, y′, θ′)
που ισούται µε την πιθανότητα ένα σωµατίδιο να περάσει από το σηµείο (x′, y′, θ′)
δεδοµένου ότι την t = 0 ϐρίσκεται στη ϑέση x, y, θ, r(X0) και l(X0) είναι οι γειτονιές

στις δύο πλευρές το σηµείου X0 και P (Xi) είναι η πιθανότητα µία καµπύλη να

περνάει µέσα από το Xi. Στην αναφορά [235] χρησιµοποιώντας προσεγγίσεις Monte

Carlo το σχήµα της g ϐρέθηκε ότι δίνει τη µορφή συνδέσεων στο Σχ. 3.5. Μπορεί έτσι

λοιπόν κανείς να συνδέσει τον όρο ανάδρασης µε την ύστερη πιθανότητα διέλευσης

µία καµπύλης µέσω ενός σηµείου δεδοµένου του περιβάλλοντός του. Πέρα από µία

καλύτερη κατανόηση των τύπου των συνδέσεων, αυτή η σχέση απλοποιεί σηµαντικά

τον σχεδιασµό τους, χρησιµοποιώντας µόνο τις τιµές των λ και σ.

3.3.3 Μεταβολική ανάλυση του Σταδίου ΙΙ

Η αρχιτεκτονική BCS/FCS ταιριάζει µε τη χρήση των διαδικασιών ακµών/επιφάνειας

(line/surface processes) που χρησιµοποιούνται στην ΄Οραση Υπολογιστών, π.χ. [75,

245, 140, 12]. Η ιδέα είναι η ίδια, δηλαδή να υπάρχει ένα σύστηµα για ανίχνευση

ακµών (διαδικασία ακµών), ένα για την οµαλοποίηση της εικόνας (διαδικασία επιφά-

νειας) και αυτά τα δύο να συνεργάζονται. Στις παραπάνω αναφορές υπάρχει πάντα

µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάποια σύνδεση µε το ενεργειακό MumfordShah

[168] (2.2) το οποίο ελαττώνεται καθώς το σύστηµα εξελίσσεται.

Στην παράγραφο αυτή εισάγουµε για το σύστηµά µας µία συνάρτηση Lyapu

nov, δηλαδή µία ϑετικά ορισµένη συνάρτηση της κατάστασης του συστήµατος, η

οποία ελαττώνεται καθώς αυτό εξελίσσεται χρονικά. Η ύπαρξη συναρτήσεων Lyapu

nov για αναδροµικά νευρωνικά δίκτυα [35, 100] έχει εκµεταλλευτεί στο παρελθόν

[124, 140, 242, 245] για τον σχεδιασµό νευρωνικών δικτύων που επιλύουν µετα-

ϐολικά προβλήµατα όρασης. Ο σκοπός µας εδώ είναι να δούµε πώς η αναδροµική

αρχιτεκτονική για το στάδιο ΙΙ που προτάθηκε εδώ µπορεί να ερµηνευτεί µε µεταβο-

λικούς όρους και πώς µπορούµε να ερµηνεύσουµε τη συµπεριφορά του ϐάσει του

συναρτησιακού που κατασκευάζεται.

Ως σύστηµά µας ϑεωρούµε το σύνολο των νευρώνων που ϐρίσκονται σε µία συγ-

κεκριµένη κλίµακα στο στάδιο ΙΙ και τους νευρώνες του Συστήµατος Επιφάνειας στην

ίδια κλίµακα ενώ οι τιµές των υπόλοιπων νευρώνων ϑεωρούνται σταθερές. Αντί της

σχέσης (3.9) ϑεωρούµε µία απλοποιηµένη µορφή της :

dVi

dt
= −AV + CI − D

∑

j∈N (i)

Wi,jUj (3.16)

όπου αντί της συναπτικής αλληλεπίδρασης µεταξύ νευρώνων [123] χρησιµοποιήσαµε

το συνηθισµένο µοντέλο του αθροίσµατος των εισόδων· αν και µπορεί κανείς να

γράψει µία συνάρτηση Lyapunov χρησιµοποιώντας την αρχική σχέση (3.9) [35], οι

εκφράσεις γίνονται πολύπλοκες και δεν ϐοηθούν τη διαίσθηση.

Θεωρούµε αρχικά την είσοδο I σταθερή, οπότε µία συνάρτηση Lyapunov του
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συστήµατος είναι :

E =
∑

i

[A

∫ U

1/2

g−1(u)du

︸ ︷︷ ︸

P(U): Penalty for values of U

−CIU ] +
D

2

∑

i,j∈N (i)

UiWi,jUj

︸ ︷︷ ︸

C(U): cost of configurations of U

(3.17)

Παρακάτω εξετάζεται η περίπτωση που και το I µεταβάλλεται χρονικά οπότε δεν

αποδεικνύουµε τον ισχυρισµό αυτό εδώ.

Εξετάζοντας τους όρους που εµπλέκονται στην έκφραση (3.17) ϐλέπουµε για την

πρώτη έκφραση ότι µπορεί να γραφεί και ως :

P (U) = [U log(U) + (1 − U) log(1 − U)]/β + γU − γ2

Ο πρώτος όρος, [U ln(U)+(1−U) ln(1−U)], είναι ένας όρος αρνητικής εντροπίας και

τιµωρεί δυαδικές αποκρίσεις. Ο δεύτερος όρος, γU , τιµωρεί τις υψηλές αποκρίσεις

γενικότερα. Ο πρώτος όρος οφείλεται στην χρήση της σιγµοειδούς στην σχέση (3.10)

και ο δεύτερος στην µετατόπισή της κατά γ. Ο παράγοντας β σχετίζεται µε την κλίση

της σιγµοειδούς : αν το β είναι µεγάλο, δηλαδή η σιγµοειδής έχει µεγάλη κλίση

η ποινή στις δυαδικές αποκρίσεις είναι µικρή και αντίστροφα. Η έκφραση αυτή

συνδυάζεται µε τον όρο −IU , ο οποίος ελαττώνει το κόστος µίας υψηλής τιµής του

U , επιτρέποντας έτσι την εµφάνιση ακµών.

Οι όροι αλληλεπίδρασης Wi,j εκφράζουν το ϐάρος σύνδεσης µεταξύ των νευρώνων

i και j που ϐρίσκονται στις ϑέσεις/κατευθύνσεις (xi, yi, θi) και (xj, yj, θj) αντίστοιχα.

Σκοπός των αλληλεπιδράσεων αυτών είναι να εξαχθεί ένας λεπτός πίνακας ακµών

από τις ευρείες εισόδους του συστήµατος. Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε την αναλυ-

τικότερη έκφραση για τέτοια ϐάρη Wi,j = W θ,φ(xi−xj, yi−yj) όπου χρησιµοποιούµε

την χωρική συµµετρία των συνδέσεων. Από τις αρχικές µας προσπάθειες για την υπο-

λογισµό των ϐαρών του δικτύου [126, 127] εξετάσαµε την περίπτωση όπου τα ϐάρη

σύνδεσης µεταξύ όµοιων κατευθύνσεων εκφράζονται ως η διαφορά ενός ισοτροπικού

Gaussian ϕίλτρου Gs και ενός ϕίλτρου µε επιµήκυνση µε κύριο άξονα κατά τη γωνία

θ Gθ
s, ενώ για διαφορετικές κατευθύνσεις εκφράζεται µέσω µίας ισοτροπικής Gaus

sian Gd. Για τους πυρήνες αυτούς µπορούµε πάντα να ϐρούµε έναν άλλο πυρήνα

g τέτοιο ώστε g ∗ g = G· επίσης χρησιµοποιώντας το πεδίο Fourier είναι εύκολο να

δείξουµε ότι τα g και G αυτά έχουν τις ίδιες ιδιότητες ισοτροπίας/κατευθυντικότητας.

Χρησιµοποιώντας τέτοιους πυρήνες ο όρος ενέργειας για τη διαδικασία γραµµών

µπορεί να απλουστευθεί ως [127]:

C(U) =
∑

i,j,θ

[gs ∗ U θ]2 −
∑

i,j,θ

[gθ
s ∗ U θ]2 (3.18)

+ 1/2
∑

i,j,(θ,φ):θ 6=φ

[
gd ∗ U θ

] [
gd ∗ Uφ

]
(3.19)

Στην παραπάνω σχέση µε U θ συµβολίζουµε το σύνολο των νευρώνων µε κατεύθυνση

θ και gs είναι ένας ισοτροπικός πυρήνας, οπότε ο όρος [g ∗ U θ]2 τιµωρεί γενικότερα

ευρείες ακµές, ανεξαρτήτως του αν τα στοιχεία ακµών ϐρίσκονται στην ίδια ευθεία

ή είναι διασκορπισµένα. Το gθ είναι µία Gaussian συνάρτηση µε κύριο άξονα κατά

την προτιµώµενη κατεύθυνση των νευρώνων , θ· ο όρος −[gθ
s ∗U θ]2 είναι συνεπώς ένα

αρνητικό δυναµικό -ένας όρος ` αντίδρασης΄ (reaction) που οδηγεί στο σχηµατισµό
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ευθυγραµµισµένων περιγραµµάτων. Ο τελευταίος όρος τιµωρεί νευρώνες µε διαφο-

ϱετικές κατευθύνσεις που είναι συγχρόνως ενεργοί στις ίδιες γειτονιές, αφήνοντας

έτσι µία µόνο κατεύθυνση να επικρατήσει.

Συνοψίζοντας οι όροι ποινής [gs ∗ Uθ]
2
[
gd ∗ U θ

]
·
[
gd ∗ Uφ

]
καταπιέζουν ευρείες

δοµές, ενώ ο όρος αντίδρασης −[gθ
s∗U θ]2 οδηγεί στην εµφάνιση µεµονωµένων ακµών.

Αυτό το οποίο αποµένει είναι να εισάγουµε και την αλληλεπίδραση µε το σύ-

στηµα επιφάνειας. Επεκτείνοντας τα επιχειρήµατα [100, 35, 242] µπορούµε να

αποδείξουµε ότι ϐάσει της (3.12) µία συνάρτηση Lyapunov του συστήµατος είναι :

E =
∑

i

c4 (1 − U)|∇θ⊥S|2
︸ ︷︷ ︸

Line − Surface interaction

−U [c1O + c2T + c3C]
︸ ︷︷ ︸

External inputs

+ a

∫ U

1/2

g−1(u)du +
d

2
C(U)

︸ ︷︷ ︸

Cost for line process

. (3.20)

όπου οι σταθερές c1, . . . c4 έχουν απορροφήσει τη σταθερά c της (3.16).

Συγκεκριµένα, αυτή η συνάρτηση έχει ένα κάτω ϕράγµα, καθώς οι έξοδοι των

νευρώνων στους αφαιρούµενους όρους δεν µπορούν να ξεπεράσουν τη µονάδα. Επί-

σης έχουµε ορίσει ∇θ⊥S = S ′ − Si, όπου S ′ είναι το γειτονικό σηµείο του i κατά

µήκος µίας γραµµής µε γωνία θ⊥. Συνεπώς έχουµε ότι

∂E
∂Si

= −2c4

∑

θ

(1 − Ui)∇θ⊥Sθ

ενώ από την (3.12) έχουµε:

dSi

dt
=

∑

θ

(1 − Ui)∇θ⊥Sθ

Καθώς c4 > 0, για κάθε i έχουµε ∂E
∂Si

dSi

dt
< 0 οπότε η εξέλιξη της διαδικασίας επιφά-

νειας οδηγεί σε µία µείωση του E .

Για τη διαδικασία γραµµών, γράφοντας cI = [c1O + c2T + c3C + c4|∇θ⊥S|2]
έχουµε

∂E
∂Ui

= aV − cI + d
∑

j∈N (i)

Wi,jUj kaj′wc

∂C(U)

∂Ui

=
∑

j∈N (i)

Wi,jUj + UjWj,i = 2
∑

j∈N (i)

Wi,jUj

εάν Wi,j = Wj,i, το οποίο επιβάλλεται εξαρχής στις συνδέσεις των νευρώνων από την

απαίτηση της συµµετρίας. Από τις (3.10) και (3.16) έχουµε για τον MFR του νευρώνα

i

dUi

dt
=

∣
∣
∣
∣

dg(V )

dV

∣
∣
∣
∣
V =Vi

dVi

dt
= a



−aVi + cI − d
∑

j∈N (i)

Wi,jUj





όπου η a είναι µία ϑετική ποσότητα, δεδοµένου ότι η g είναι αύξουσα συνάρτηση.



3.4. Εκµάθηση των Παραµέτρων του Μοντέλου 61

(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 3.8: Τύπος συνδέσεων για µία ΒΜ (ϐ) Το σύστηµά µας ως µία ΒΜ.

Συµπεραίνουµε λοιπόν πάλι ότι οι ∂E
∂Ui

και dUi

dt
έχουν αντίθετο πρόσηµο για όλα τα i,

οπότε και η εξέλιξη της διαδικασίας γραµµών οδηγεί επίσης στη ελάττωση της E .

3.4 Εκµάθηση των Παραµέτρων του Μοντέλου

Στα αρχικά µας πειράµατα µε το µοντέλο [126, 127] χρησιµοποιήθηκαν αναλυτικές

εκφράσεις για τα ϐάρη των συνδέσεων του µοντέλου, οι οποίες καθορίστηκαν µε ϐα-

σικό κριτήριο τη διαίσθησή και την εµπειρία. Είναι όµως αµφίβολο κατά πόσο οι

δύο παράγοντες αυτοί επαρκούν για τον καθορισµό ενός µοντέλου, όταν εµπλέκον-

ται τόσες αντιφατικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό προτείνεται εδώ ένας αλγόριθµος

για την µάθηση των παραµέτρων του από ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης, ανα-

ϑέτοντας πλέον µόνο το σχεδιασµό του δικτύου στην δική µας κρίση. Για το σκοπό

αυτό χρειάζεται µία πιθανοτική ερµηνεία της λειτουργίας του δικτύου, που επιτρέπει

την διατύπωση του προβλήµατος της εκτίµησης παραµέτρων σε ένα στέρεο πλαίσιο.

Συγκεκριµένα, ϑεωρώντας ότι η έξοδος του κάθε νευρώνα δίνει την πιθανότητα

ύπαρξης ακµής στη ϑέση και διεύθυνσή του, το πρόβληµα της εκµάθησης µπορεί να

εκφραστεί ως η ελαχιστοποίηση της απόστασης Kullback Leibler µεταξύ των εξόδων

του δικτύου και των πραγµατικών πιθανοτήτων ακµών. Ως σύνολο εκπαίδευσης

χρησιµοποιούνται οι χειρωνακτικά καθορισµένες κατατµήσεις εικόνων του συνόλου

δεδοµένων του Berkeley [155] οι οποίες χρησιµοποιούνται ως ιδανικές έξοδοι ενός

ανιχνευτή ακµών.

Καθώς το µοντέλο µας είναι αρχιτεκτονικά παρόµοιο µε ένα γραφικό δίκτυο

τύπου µηχανής Boltzmann (Boltzmann Machine (BM)), παρουσιάζουµε αρχικά

τα ϐασικά στοιχεία για την εκτίµηση παραµέτρων σε Boltzmann Machines. Στη

συνέχεια σχετίζουµε την Mean Field Approximation µε τη λειτουργία του µοντέλου

µας και διατυπώνουµε έναν αλγόριθµο εκµάθησης των παραµέτρων του δικτύου.

3.4.1 Η µηχανή Boltzmann

Η µηχανή Boltzmann [1, 98, 96] (ϐλ. Σχ. 3.8) είναι ένα πιθανοτικό νευρωνικό

δίκτυο από συµµετρικά συνδεδεµένους δυαδικούς νευρώνες, που διαχωρίζονται σε

ορατές και κρυφές µονάδες, X και Y αντίστοιχα.

Ο διαχωρισµός των µονάδων στις οµάδες αυτές δεν είναι σταθερός, αλλά εξαρτάται

από τα διαθέσιµα δεδοµένα.

΄Ενα ενεργειακό της µορφής

E(X,Y ) = −
(

1

2
Y T V Y +

1

2
XT WX +

1

2
Y T JX

)

(3.21)
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χρησιµοποιείται συνήθως για τις BM, όπου οι συµµετρικοί πίνακες V , W , J καθο-

ϱίζουν τις ένδο/δια τµηµατικές αλληλεπιδράσεις. Χρησιµοποιώντας αυτή τη συνάρ-

τηση µία κατανοµή πιθανότητας τύπου Boltzmann  Gibbs µπορεί να οριστεί πάνω

στην κατάσταση του συστήµατος :

PBM(X,Y ) =
1

Z
exp(−E(X,Y )/T ), Z =

∑

X,Y

exp(−E(X,Y )/T ), (3.22)

όπου Z η (partition function) της κατανοµής· για απλότητα ϑα ϑεωρήσουµε T = 1
στη συνέχεια. Η συνάρτηση αυτή µπορεί να γραφτεί µε την τυπική µορφή των MRFs

ως

PBM(X,Y ) =
∏

(i,j)∈E(X,Y )

Φ(Xi, Yj)
∏

(i,j)∈E(X,X)

Ψ(Xi, Xj)
∏

(i,j)∈E(Y,Y )

Ψ(Yi, Yj) (3.23)

όπου E{(X,Y ),(X,X),(Y,Y )} συµβολίζουν τα Ϲεύγη αλληλεπιδρώντων µονάδων και τα

Φ, Ψ, Ξ καθορίζονται από τις σχέσεις (3.21),(3.22). ΄Ενας συµβολισµός σχετικός µε

τον E είναι ο N (j) = {i : (i, j) ∈ E} που συµβολίζει τη γειτονιά του j.

Το πρόβληµα της εκµάθησης για την Boltzmann Machine τίθεται [98] ως η

ελαχιστοποίηση της απόστασης KullbackLeibler (KL) µεταξύ της πραγµατικής κα-

τανοµής P (Y ) των παρατηρήσιµων µονάδων και της κατανοµής τους PBM(Y ) =
∑

X PBM(Y,X) που προκύπτει από τη σχέση (3.22):

KL(P (Y )‖PBM(Y )) =
∑

Y

P (Y ) log
P (Y )

PBM(Y )

=
∑

Y

P (Y ) log P (Y ) −
∑

Y

P (Y ) log PBM(Y )

Στην παραπάνω εξίσωση µας ενδιαφέρει µόνο ο δεύτερος όρος, καθώς ο πρώτος είναι

ανεξάρτητος από την Boltzmann Machine και ισούται µε την εντροπία των Y . Η

εκµάθηση µπορεί λοιπόν να ϑεωρηθεί ως η τροποποίηση των ϐαρών του δικτύου στη

σχέση (3.21) ώστε να κατασκευαστεί µία κατανοµή πιθανότητας που να ακολουθεί

πιστά την κατανοµή των παρατηρήσιµων µονάδων του δικτύου. Σηµειώνουµε εδώ ότι

για ένα διακριτό σύνολο δεδοµένων η ελαχιστοποίηση της απόκλισης KL ανάγεται

έτσι στο απλό κριτήριο µέγιστης πιθανοφάνειας.

Ο αλγόριθµος για την εκπαίδευση µηχανών Boltzmann [98] ανανεώνει τις τιµές

των ϐαρών σύµφωνα µε τη σχέση ∆Wi,j ∝< vivj >+ − < vivj >− όπου < vivj >+

είναι η συσχέτιση των κόµβων vi, vj όταν οι παρατηρούµενοι κόµβοι είναι σταθεροί

στις παρατηρούµενες τιµές τους και < vivj >− όταν το δίκτυο δεν έχει κάποια πα-

ϱατήρηση και `τρέχει ελεύθερο΄. Η εκτίµηση αυτών των µέσων απαιτεί τη στοχαστική

προσοµοίωση του δικτύου που είναι υπολογιστικά απαιτητική και συνεπώς µη πρα-

κτική για ένα δίκτυο τόσο µεγάλο όσο αυτό του µοντέλου µας. Προκύπτει λοιπόν η

ανάγκη για λιγότερο ακριβείς αλλά πιο αποδοτικούς αλγόριθµους για συµπερασµα-

τολογία [232, 117] και όπως ϑα δούµε είναι ακριβώς αυτό που επιτελείται και από

τους αλγόριθµους εξέλιξης που περιγράφησαν προηγουµένως.
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3.4.2 Προσέγγιση Μέσου Πεδίου

Χρησιµοποιούµε εδώ την προσέγγιση µέσου πεδίου που παρουσιάστηκε στο κεφά-

λαιο 2· και εδώ έχουµε ένα σύνολο από παρατηρήσιµες µονάδες Y και κρυφές

µονάδες X και ϑέλουµε να εκτιµήσουµε την κατανοµή P (X|Y ). Ακολουθώντας τα

ίδια ϐήµατα καταλήγουµε στην ελαχιστοποίηση του κριτηρίου

J(Q) =
∑

i

∑

Xi

Q(Xi) log Φi(Xi) +
∑

{i,j}∈E

Q(Xi, Xj) log Ψ(Xi, Xj)

+
∑

i

Qi(Xi) log Qi(Xi) (3.24)

που προκύπτει από τον περιορισµό της αναζήτησης πάνω σε κατανοµές της µορφής

Q(X) =
∏

i Qi(Xi). όπου τα αθροίσµατα πάνω στο διάνυσµα X έχουν συρρικνωθεί

σε επιµέρους αθροίσµατα πάνω σε µικρότερους όρους. Για να απλουστεύσουµε

τον συµβολισµό παραπάνω γράψαµε E αντί του E(X,X), αφήσαµε την σταθερά c και

συνοψίσαµε όλες τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ παρατηρήσιµων-κρυφών µονάδων για

τον κόµβο i ως:

∑

j∈N (i)

∑

Xi

Qi(Xi) log Φi,j(Xi, Yj) =
∑

Xi

Qi(Xi) log Φi(Xi) (3.25)

Αν οι τιµές των Qj(Xj), j ∈ N (i) ϑεωρηθούν σταθερές είναι εύκολο να εκτιµήσουµε

τις τιµές των Qi(Xi = 0), Qi(Xi = 1) που µεγιστοποιούν το J(Q). Η συνθήκη

ακροτάτου για το J(Q) είναι :

∂J(Q)

∂Qi(1)
= 0 →

log(Qi(1)) − log(1 − Qi(1)) = log Φi(1) − log Φi(0) +
∑

j∈N (i)

∑

Xj

Qj(Xj)(log Ψi,j(Xj, 1) − log Ψi,j(Xj, 0))

Παραπάνω χρησιµοποιήσαµε τους όρους Qi(1), Φi(1) ως συντοµεύσεις των Qi(Xi =
1), Φi(Xi = 1) και αντικαταστήσαµε το Qi(Xi = 0) µε το 1 − Qi(1). Στην περί-

πτωση που τα δυναµικά είναι της µορφής Ψi,j(Xi, Xj) = exp(Ci,jXiXj), Φi(X) =
exp(CiX + bi) η παραπάνω σχέση απλουστεύεται ως εξής :

log
Qi(1)

1 − Qi(1)
=
∑

j∈N (i)

Qj(1)Ci,j + CiQi(1) + bi→

Qi(1) =
1

1 + exp(−∑j∈N (i) Ci,jQj(1) − CiQi(1) − bi)
(3.26)

Οι διαφορικές εξισώσεις για το στάδιο ΙΙ (3.16) οδηγούν σε σταθερές καταστάσεις

της µορφής (3.26), όπως ϕαίνεται ϑέτοντας την χρονική παράγωγο ίση µε µηδέν και

χρησιµοποιώντας την σχέση (3.10) για να εκφράσουµε την έξοδο των νευρώνων. Οι

εξισώσεις εξέλιξης ϕέρνουν λοιπόν την κατανοµή Q(X) =
∏

i Q(Xi) πιο κοντά στην

P (X|Y ) ϐάσει της απόστασης KL, όπου X είναι οι µονάδες του Σταδίου ΙΙ και η

ποσότητα Q(Xi = 1) ισούται µε Ui = g(Vi).

Για το πρώτο στάδιο του δικτύου µας δεν είναι δυνατό να καταλήξουµε σε µία
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τόσο άµεση ερµηνεία των διαφορικών εξισώσεων µέσω της ϑεωρίας MFA, καθώς η

συνάρτηση Lyapunov που προκύπτει ϐάσει της εργασίας των [35] δεν µπορεί να

γραφεί στην µορφή (3.21). Μπορούµε πάραυτα να ϑεωρούµε τις εξόδους των νευρώ-

νων ως τις αναµενόµενες τιµές δυαδικών τυχαίων µεταβλητών που αντιστοιχούν στην

παρουσία ή την απουσία µίας ακµής, οπότε και να εφαρµόσουµε το ίδιο σκεπτικό

που εφαρµόζουµε για την εκπαίδευση στο στάδιο Ι.

3.4.3 Εκτίµηση των ϐαρών του ∆ικτύου

Σύµφωνα µε την ερµηνεία του δικτύου µας ως µία µηχανή Boltzmann ϑεωρούµε τις

ακόλουθες δύο περιπτώσεις :

• ∆ιαδικασία µάθησης, όπου οι παρατηρήσιµες µονάδες είναι οι εντάσεις των

pixels και οι έξοδοι του σταδίου ΙΙ στην λεπτότερη κλίµακα, όπως αυτές καθο-

ϱίζονται από τις κατατµήσεις των εικόνων από ανθρώπους.

• ∆ιαδικασία δράσης, όπου οι παρατηρήσιµες µονάδες είναι µόνο οι εντάσεις των

pixels.

΄Οπως προαναφέρθηκε, η εκπαίδευση του δικτύου επιζητά την ελαχιστοποίηση

της απόστασης KL µεταξύ της εµπειρικής κατανοµής των παρατηρήσεων (εικόνες και

αντίστοιχες ακµές) και της κατανοµής τους ϐάσει του δικτύου:

KL(P (Y )|PBM(Y )) =
∑

Y

P (Y ) log P (Y ) −
∑

Y

P (Y ) log PBM(Y ) (3.27)

Αγνοώντας τον όρο
∑

Y P (Y ) log P (Y ) που δεν επηρεάζεται από την διαδικασία µά-

ϑησης εστιάζουµε στη µεγιστοποίηση της ποσότητας

L0 =
∑

I,E

P (I, E) log PBM(I, E)

=
∑

I

∑

E

P (E|I)P (I) log(PBM(E|I)PBM(I))

Ο δεύτερος όρος που προκύπτει σπάζοντας το γινόµενο µέσα στον λογάριθµο γρά-

ϕεται ως
∑

I

∑

E

P (E|I)P (I) log(PBM(I)) =
∑

I

P (I) log(PBM(I)) (3.28)

Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος όταν µεγιστοποιείται επιτρέπει στο δίκτυο να µοντε-

λοποιήσει σωστά την κατανοµή των εισόδων του. Στο γενικότερο πλαίσιο της έρευνάς

µας ο όρος αυτός είναι σηµαντικός, καθώς οδηγεί στη δηµιουργία του µοντέλου

σύνθεσης [51]· δεν µας ενδιαφέρει όµως αυτή η πτυχή του προβλήµατος όταν κά-

νουµε ανίχνευση ακµών, οπότε τον αγνοούµε [117, 232]. Ο όρος που αποµένει,

L1 =
∑

I

∑

E P (E|I)P (I) log(PBM(E|I)) δεν µπορεί να µεγιστοποιηθεί άµεσα, κα-

ϑώς έχουµε µόνο ένα συγκεκριµένο σύνολο Ϲευγών εικόνας-ακµών. Για αυτό αντι-

καθιστούµε το άθροισµα πάνω σε όλα τα δυνατά Ϲεύγη εικόνων-ακµών µε ένα πάνω

στα διαθέσιµα:

L1 ≃ L2 =
∑

Iobs

∑

E

PIobs
(E) log(PBM(E|I)) (3.29)
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Με Iobs συµβολίζουµε µία εικόνα που περιλαµβάνεται στο σύνολο εκπαίδευσης και

µε PIobs
(E) την αντίστοιχη πιθανότητα ακµών.

Οι ποσότητες E, I που χρησιµοποιήθηκαν ως εδώ αντιστοιχούν σε ολόκληρες

εικόνες και όχι σηµεία τους.Καθώς όµως χρησιµοποιούµε την MFA αντικαθιστούµε

την PBM(E|Iobs) µε την Q όταν έχει επιτευχθεί σύγκλιση Q(E) =
∏

i Qi(Ei), που

µας δίνει την ακόλουθη απλούστευση:

L2 ≃ L =
∑

Iobs

∑

i

∑

Ei

PIobs
(Ei) log(Qi(Ei)) (3.30)

Αυτή την ϕορά όλοι οι όροι που περιλαµβάνονται στο κριτήριο που πρέπει να ϐελ-

τιστοποιηθεί είναι διαθέσιµοι : οι εκφράσεις για τα Qi(Ei) καθώς και οι τοπικά ορι-

σµένες πιθανότητες PIobs
(Ei).

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης γνωρίζουµε µόνο την επιθυµητή έξοδο του

Σταδίου ΙΙ στην λεπτότερη κλίµακα. ∆εν γνωρίζουµε τις τιµές των µονάδων του στα-

δίου Ι ή των άλλων µονάδων του σταδίου ΙΙ σε τραχύτερες κλίµακες. Κανονικά αυτό

ϑα απαιτούσε την εφαρµογή σε κύκλους της διαδικασίας εκµάθησης, ξεκινώντας

κάθε ϕορά από την τραχύτερη κλίµακα, κάνοντας όλα τα ϐήµατα µέχρι να υπολο-

γιστούν οι εκτιµήσεις για τις εξόδους του σταδίου ΙΙ στην λεπτότερη κλίµακα και

µετά να αλλάζουν οι συνδέσεις όλων των ενδιάµεσων κόµβων χρησιµοποιώντας έναν

αλγόριθµο τύπου BackPropagation [117]. Καθώς µία τέτοια λύση είναι εξαιρετικά

πολύπλοκη για ένα ήδη πολύπλοκο δίκτυο όπως το δικό µας, µία απλούστερη εναλ-

λακτική είναι να κατασκευάσουµε τις επιθυµητές εξόδους των ενδιάµεσων σταδίων,

χρησιµοποιώντας την επιθυµητή έξοδο του δικτύου. Συγκεκριµένα για τις επιθυµη-

τές εξόδους του σταδίου Ι χρησιµοποιούµε τους ιδανικούς χάρτες ακµών αφού έχουν

ϕαρδυνθεί αρκετά ώστε να αντιστοιχούν στην κλίµακα στην οποία λειτουργεί το δί-

κτυο και για τις εξόδους του σταδίου ΙΙ σε άλλες κλίµακες χρησιµοποιήσαµε τους

ιδανικούς χάρτες ακµών καθώς υποτίθεται ότι το στάδιο αυτό δίνει λεπτούς χάρτες

ακµών.

Για το Στάδιο Ι χρησιµοποιούµε της τιµές σταθερής κατάστασης της (3.6) αντί της

Qi(1) στην (3.30). Θεωρώντας την είσοδο του σταδίου I, και την επιθυµητή έξοδο P
το κριτήριο που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί γίνεται :

L(C) =
∑

i

Pi(1) log
Ii

a + Ii +
∑

j CjUj

+ Pi(0) log
a +

∑

j CjUj

a + Ii +
∑

j CjUj

=
∑

i

Pi(0) log

(

a +
∑

j

CjUj

)

−(Pi(1) + Pi(0)) log

(

a + Ii +
∑

j

CjUj

)

+ Pi(1) log(Ii)

=
∑

i

Pi(0) log

(

a +
∑

j

CjUj

)

− log

(

a + Ii +
∑

j

CjUj

)

+ c

οπότε προκύπτει η εξής απλή σχέση για την εκµάθηση των ϐαρών του δικτύου:

∂L(C)

∂Cj

=
∑

i

Pi(0)
Uj

a +
∑

j CjUj

− Uj

a + Ii +
∑

j CjUj

(3.31)
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Χάριν συντοµίας, παραπάνω και στη συνέχεια χρησιµοποιούµε το συµβολισµό Cj

αντί του Ci−j.

Για το Στάδιο ΙΙ µπορούµε να υπολογίσουµε ένα κάτω ϕράγµα της αύξησης του

κριτηρίου L που προκαλεί µία αλλαγή στο C το οποίο µπορούµε σε κάθε επανάληψη

να το µεγιστοποιούµε. Η απόδειξη ϐασίζεται στον αλγόριθµο Improved Iterative

Sampling [8] ο οποίος χρησιµοποιείται για εκτίµηση παραµέτρων σε Random Fields

και περιέχεται στο τέλος του κεφαλαίου καθώς είναι µάλλον τεχνική. Το ϕράγµα

δίνεται από την έκφραση:

∆L ≥ −
∑

i

Pi(0)(
∑

j

∆CjQj(1)) + 1 − Qi(1) − Qi(0)
∑

j

Qj(1)

ΣQi

exp(−ΣQi∆Cj)

η οποία έχει το χαρακτηριστικό ότι οι µερικές παράγωγοι του δεξιού µέρους ως προς

τις συνιστώσες ∆Cj δεν είναι συζευγµένες, οπότε µπορούµε απευθείας να µεγιστο-

ποιήσουµε το ϕράγµα κάνοντας gradient ascent:

∂∆Cj

∂t
=

∂∆L′

∂∆Cj

= −
∑

i

Pi(0)Qj(1) + Qi(0)Qj(1) exp(−ΣQi∆Cj) (3.32)

3.5 Πειραµατικά Αποτελέσµατα

3.5.1 Αποτελέσµατα Εκµάθησης Βαρών

Στο Σχ. 3.9 συγκρίνουµε τα ϐάρη που είχαν αρχικά επιλεγεί µε τις ευρετικές επι-

λογές που είχαν γίνει αρχικά [126, 127] µε αυτά που εκµαθεύτηκαν µε ϐάση την

µέθοδο της προηγούµενης παραγράφου. Από αυτά ϕαίνεται ότι αρκετές από τις επι-

λογές που έδειχναν διαισθητικά σωστές δεν είχαν αντίκρισµα στην πραγµατικότητα.

Για παράδειγµα, ενώ αρχικά ϑεωρήθηκε ότι νευρώνες που ϐρίσκονται κατά µήκος

της ίδιας ευθείας δεν έχουν συνδέσεις αναστολής, από την εκµάθηση των ϐαρών ϐλέ-

πουµε το αντίθετο. Ερµηνεύοντας εκ των υστέρων τον τύπο των συνδέσεων, µπορούµε

να πούµε ότι το σήµα ανάδρασης που έρχεται από ένα άλλο στάδιο εξασφαλίζει την

συνέχεια και την οµαλότητα των καµπυλών, οπότε πλέον οι ανασταλτικές συνδέσεις

αποφεύγουν τις δυαδικές αποφάσεις. Καθώς µε τα ϐάρη που έχουν εκµαθηθεί πα-

ϱατηρείται στη συνέχεια µία ουσιαστική ϐελτίωση στις επιδόσεις, συµπεραίνουµε ότι

ο αλγόριθµος εκµάθησης είναι απαραίτητος, δεδοµένης της πολύπλοκης ϕύσης του

δικτύου, που δεν επιτρέπει τη χρήση ευρετικών και `διαίσθησης΄.

Στο Σχ. 3.10 δείχνουµε τα αποτελέσµατα του αλγόριθµου εκµάθησης χρησι-

µοποιώντας µία εικόνα που ανήκει στο σύνολο εκπαίδευσης. Παρατηρούµε ότι το

δίκτυο αποφεύγει της απόλυτες αποφάσεις που έπαιρνε προηγουµένως και δίνει λι-

γότερα false alarms σε περιοχές µε έντονη υφή. Επίσης ϐλέπουµε τα αποτελέσµατα

του αλγόριθµου για µία εικόνα που δεν ανήκει στο σύνολο εκπαίδευσης.

3.5.2 Αποτελέσµατα Ανίχνευσης Ακµών

Για να συγκρίνουµε τις επιδόσεις του µοντέλου µας σε σχέση µε κλασσικούς αλλά και

πρόσφατους αλγόριθµους κατάτµησης εικόνων χρησιµοποιήσαµε τις εικόνες από το

σύνολο δεδοµένων του Berkeley [155] όπου ϕυσικές εικόνες έχουν γίνει διαθέσιµες

µαζί µε χειρωνακτικά καθορισµένες κατατµήσεις.
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(α)Coarse Scale,

Vertical

(ϐ) Coarse Scale,

Horizontal
(γ) Fine Scale,

Vertical

(δ) Fine Scale,

Horizontal

Σχήµα 3.9: ∆ιαφορά µεταξύ των προκαθορισµένων ϐαρών και αυτών που έχουν εκ-

µαθηθεί. Στις περιττές γραµµές δείχνουµε το προκαθορισµένα ϐάρη και στις άρτιες

αυτά που εκµαθεύτηκαν· µία υψηλή τιµή ϕωτεινότητας δείχνει µία ισχυρή ανασταλ-

τική σύνδεση µεταξύ του νευρώνα στο κέντρο και του νευρώνα στην αντίστοιχη ϑέση.

Οι πρώτες δύο γραµµές δείχνουν ϐάρη για το στάδιο Ι και οι κάτω για το στάδιο ΙΙ.

Οι στήλες (α)/(ϐ) αντιστοιχούν σε ϐάρη µεταξύ κάθετων/οριζόντιων νευρώνων σε µία

τραχιά κλίµακα και οι (γ)/(δ) σε λεπτή κλίµακα.

Οι ποσότητες που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν επίδοση ενός ανιχνευτή

ακµών είναι η ακρίβειά του (precision), P και η ανάκλησή του (recall), R. Εναλλακτι-

κές όπως οι Receiver Operating Characteristic  ROC Curves δεν είναι κατάλληλες

για την εκτίµηση της ποιότητας ανίχνευσης ακµών. Η ανάκληση ισούται µε τον λόγο

των σωστά εντοπισµένων στοιχείων ακµής προς το πλήθος στοιχείων ακµής που κα-

ϑορίζουν οι ανθρώπινες κατατµήσεις (≃ P (Detection|True)) και η ακρίβεια ισούται

µε τον λόγο των σωστά ανιχνευθέντων pixels προς το πλήθος των ανιχνευθέντων pi

xels (≃ P (True|Detection)). Για έναν ιδανικό ανιχνευτή και οι δύο αυτές ποσότητες

ϑα έπρεπε να ισούνται µε µονάδα, καθώς ϑα έπρεπε να ανιχνεύει τα πάντα R = 1,

χωρίς να κάνει λάθη P = 1. Αυτές οι δύο ποσότητες συνδέονται αντίστροφα, και αλ-

λάζοντας το κατώφλι του ανιχνευτή παίρνουν διαφορετικές τιµές, που µας δίνουν µία

καµπύλη PrecisionRecall  PR. ΄Οταν δύο καµπύλες PrecisionRecall δεν µπορούν

να συγκριθούν εύκολα, π.χ. όταν τέµνονται, µία χρήσιµη έκφραση για να συνοψίσει

την επίδοση των αντίστοιχων ανιχνευτών είναι η F -µέτρηση, που ορίζεται ως :

F =
2

(α)P−1 + (1 − α)R−1

όπου ο παράγοντας α τίθεται συνήθως ίσος µε 0.5. Η µέγιστη F µέτρηση της καµπύ-
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(α) (ϐ) (γ) (δ)

(ε) (στ) (Ϲ) (η)

Σχήµα 3.10: Εκµάθηση ανίχνευσης ακµών: (α) Εικόνα στην είσοδο του συστήµα-

τος, (ϐ)-(δ) πιθανότητα ύπαρξης ακµών, χρησιµοποιώντας ευρετικές εκφράσεις για

τα ϐάρη, σε αυξανόµενες αναλύσεις της εικόνας (ε) πιθανότητα ακµής ϐάσει κατα-

τµήσεων ανθρώπων (στ)-(η) πιθανότητα ακµής µε ϐάση τα ϐάρη που προέκυψαν από

τον αλγόριθµο εκµάθησης.

λης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την σύγκριση δύο ανιχνευτών, καθώς µεγαλύτερες

τιµές είναι πιο επιθυµητές.

Στο Σχ. 3.12 ϕαίνονται οι καµπύλες PrecisionRecall για διάφορους αλγόριθ-

µους ανίχνευσης ακµών. Στην λεζάντα κάθε εικόνας ϕαίνεται η µέγιστη F -µέτρηση

κάθε καµπύλης καθώς και οι συντεταγµένες του µέγιστου. Συγκεκριµένα ϐλέπουµε:

• Το σύστηµά µας σε σύγκριση µε την ανίχνευση ακµών Canny σε πολλαπλές

κλίµακες[28].

• Το σύστηµά µας σε σύγκριση µε την µέθοδο ενέργειας-σε-κατεύθυνση (Oriented

Energy (OE)) [186] σε πολλαπλές κλίµακες.

• Το σύστηµά µας σε σύγκριση µε την µέθοδο πίνακα δεύτερων ϱοπών (Second

moment matrix) σε πολλαπλές κλίµακες.

• Την επίδοση του συστήµατός µας πριν και µετά από την εκµάθηση των παρα-

µέτρων του.

• Την επίδοση του συστήµατός σε σχέση µε τη µέθοδο παραγώγου ϕωτεινότητας

[154].

• Το σύστηµά µας σε σύγκριση µε την µέθοδο παραγώγου ϕωτεινότητας και υφής

[154].

Παρατηρούµε ότι το σύστηµά µας ξεπερνάει σε επιδόσεις όλους τους κλασσικούς

αλγόριθµους ανίχνευσης ακµών, που είναι αναµενόµενο, καθώς συνδυάζει πληρο-

ϕορία από πολλαπλές κλίµακες, regionbased πληροφορία καθώς και πληροφορία
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(α) (ϐ) (γ) (δ)

(ε) (στ) (Ϲ) (η)

Σχήµα 3.11: Ανίχνευση ακµών σε µία εικόνα που δεν ανήκει στο σύνολο εκπαίδευ-

σης : (α) Εικόνα στην είσοδο του συστήµατος, (ϐ)-(δ) πιθανότητα ύπαρξης ακµών,

χρησιµοποιώντας ευρετικές εκφράσεις για τα ϐάρη, σε αυξανόµενες αναλύσεις της

εικόνας (ε) πιθανότητα ακµής ϐάσει κατατµήσεων ανθρώπων (στ)-(η) πιθανότητα ακ-

µής µε ϐάση τα ϐάρη που προέκυψαν από τον αλγόριθµο εκµάθησης.

σχετική µε την saliency των ακµών. Παρατηρούµε επίσης ότι λειτουργεί αρκετά κα-

λά για ένα µεγάλο διάστηµα τιµων ανάκλησης, ενώ οι περισσότεροι άλλοι ανιχνευτές

λειτουργούν σε περιορισµένες περιοχές. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί ως συνέπεια

της λειτουργίας του συστήµατος σε πολλαπλές κλίµακες. Παρατηρούµε όµως ότι

δεν παίρνουµε τόσο καλά αποτελέσµατα όσο µε τη µέθοδο των [154] που συνδυά-

Ϲει ϕωτεινότητα µε πληροφορία υφής. Και αυτό όµως είναι αναµενόµενο, καθώς το

σύστηµά µας δεν χρησιµοποιεί πληροφορία σχετικά µε υφή, παρά µόνο στο στάδιο

Ι, όπου απλά αποφεύγεται ο εντοπισµός ακµών µέσα στην υφή µέσω της shunting

inhibition.
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Σχήµα 3.12: Συγκριτικά αποτελέσµατα για ανίχνευση ακµών, για καθιερωµένες

µεθόδους ανίχνευσης ακµών και το δίκτυό µας, σε διαφορετικές κλίµακες· οι συν-

τοµεύσεις {F,M,C}S σηµαίνουν Fine, Mid και Coarse Scale αντίστοιχα. Παρατη-

ϱούµε ότι το σύστηµά µας έχει καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες µεθόδους,

ενώ η µέθοδος του Brightness & Texture Gradient των [154] που έχει καλύτερες

επιδόσεις χρησιµοποιεί και χαρακτηριστικά υφής στην ανίχνευση ακµών.
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3.Α΄ Υπολογισµός Κάτω Φράγµατος για τον Αλγόριθ-

µο Εκµάθησης Βαρών

Για απλότητα δεν χρησιµοποιούµε τους όρους δυναµικού παρατήρησης που εµφα-

νίζονται στη σχέση (3.26)-τα παρακάτω µένουν απαράλλαχτα στην περίπτωση που

συµπεριληφθούν. Χρησιµοποιώντας τη σταθερή τιµή της εξίσωσης (3.16) αντί του

Qi(1) έχουµε:

Qi(1) =
1

1 + exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

Qi(0) =
exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

1 + exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

Συνεπώς, ο όρος που ϑέλουµε να µεγιστοποιηθεί γράφεται :

L(C) =
∑

i

Pi(1) log
1

1 + exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))
+Pi(0) log

exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

1 + exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

(3.33)

Μεταβάλλοντας κατά ∆C τις παραµέτρους του δικτύου έχουµε:

∆L(∆C) = L(C + ∆C) − L(C)

=
∑

i

Pi(1) log
1 + exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

1 + exp(−∑j∈N (i)(Cj + ∆Cj)Qj(1))

+Pi(0) log

(

exp(−∑j∈N (i)(Cj + ∆Cj)Qj(1))

exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

1 + exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

1 + exp(−∑j∈N (i)(Cj + ∆Cj)Qj(1))

)

= −
∑

i

Pi(0)
∑

j

∆CjQj(1) − (Pi(0) + Pi(1)) log
1 + exp(−∑j∈N (i)(Cj + ∆Cj)Qj(1))

1 + exp(−∑j∈N (i) CjQj(1))

= −
∑

i

Pi(0)
∑

j

∆CjQj(1) − log



Qi(1) + Qi(0) exp(−
∑

j∈N (i)

∆CjQj(1))





Στο πρώτο ϐήµα χρησιµοποιήσαµε την έκφραση του L(C) στην (3.33), στο δεύτερο

ϐασικές ιδιότητες της συνάρτησης log και στο τέλος εκµεταλευόµαστε τις εκφράσεις

για τα Qi(1) και Qi(0) που χρησιµοποιήσαµε και αρχικά.

Χρησιµοποιώντας τα ϐήµατα του αλγόριθµου Improved Iterative Scaling [8], ϑα

ϐρούµε ένα κάτω ϕράγµα του J : το πρώτο κάτω ϕράγµα προκύπτει εφαρµόζοντας

της ανισότητα − log(a) ≥ 1 − a στον τελευταίο όρο του J , που δίνει

∆L ≥ −
∑

i

Pi(0)(
∑

j

DCjQj(1)) + 1 − Qi(1) − Qi(0) exp(−
∑

j

∆CjQj(1))

Το δεύτερο ϕράγµα ϐασίζεται στην ανισότητα του Jensen, σύµφωνα µε την οποί-

α αν
∑

pi = 1, pi ≥ 0 ∀i έχουµε exp(
∑

piqi) ≤ ∑
pi exp(qi). Εισάγουµε το
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συµβολισµό ΣQi =
∑

j∈N (i) Qj(1) οπότε έχουµε:

exp(
∑

j

∆CjQj(1)) = exp(−ΣQi

∑

j

Qj(1)

ΣQi

∆Cj) ≤
∑

j

Qj(1)

ΣQi

exp(−ΣQi

∑

j

∆Cj)

Συνεπώς έχουµε

∆L ≥ −
∑

i

Pi(0)(
∑

j

∆CjQj(1)) + 1 − Qi(1) − Qi(0)
∑

j

Qj(1)

ΣQi

exp(−ΣQi∆Cj)



Κεφάλαιο 4

Ανάλυση και Κατάτµηση Εικόνων Υφής

Μέσω Χαρακτηριστικών ∆ιαµόρφωσης,

Αναγεννητικών Μοντέλων και

Σταθµισµένης Εξέλιξης Καµπυλών

4.1 Εισαγωγή

Η υφή αποτελεί µία ισχυρή πηγή πληροφορίας για προβλήµατα όρασης υπολογι-

στών όπως κατάτµηση, εκτίµηση σχήµατος/βάθους/κίνησης, ανάκληση εικόνων από

ϐάσεις δεδοµένων, και αναγνώριση αντικειµένων. Το πρόβληµα που εµφανίζεται µε

τις εικόνες υφής είναι ότι καθώς οι περισσότεροι αλγόριθµοι της όρασης υπολογιστών

απαιτούν τα αντικείµενα να έχουν οµαλή δοµή στο εσωτερικό τους, η ϕωτεινότητα

της εικόνας, που είναι αυτό που έχουµε διαθέσιµο, δεν είναι κατάλληλη ως χαρα-

κτηριστικό της.

Απουσία ενός σαφούς µαθηµατικού ϕορµαλισµού της υφής, κατά τη διάρκεια

των προηγούµενων δεκαετιών αναπτύχθηκαν προσεγγίσεις που αντλούν ιδέες και

τεχνικές από µία ποικιλία πεδίων. Κάνοντας µία γενική ταξινόµηση της έρευνας

των προηγούµενων δεκαετιών, το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε αναζητώντας είτε χα-

ϱακτηριστικά υφής τα οποία προσφέρουν µία συµπαγή και οµαλή περιγραφή της

εικόνας π.χ. [21, 109, 22, 141, 248, 93, 178]. ή µοντέλα υφής, όπου το πρόβληµα

της ανάλυσης υφής ανάγεται στην εκτίµηση των παραµέτρων ενός µοντέλου το οποίο

µπορεί να ερµηνεύσει την δοµή της εικόνας, π.χ. [47, 251, 93].

∆ηµοφιλέστερες σε συνδυασµό µε το πρόβληµα της κατάτµησης εικόνων είναι

οι τεχνικές που ϐασίζονται στην εξαγωγή χαρακτηριστικών. Η συνήθης προσέγγιση

χρησιµοποιεί συστοιχίες γραµµικών ϕίλτρων τα οποία συνελισσόµενα µε την εικόνα

παρέχουν σήµατα που προσφέρονται ευκολότερα στην ανάλυση, π.χ. [21, 109, 22,

93]. Ορισµένες επιθυµητές ιδιότητες τέτοιων χαρακτηριστικών είναι

• Χωρική επικέντρωση (spatial localization)

• Φασµατική επικέντρωση (spectral localization)

• Χρήση πολλαπλών κλιµάκων.

Τα ϕίλτρα Gabor [73] ικανοποιούν µε ένα ϐέλτιστο τρόπο τις πρώτες δύο απαιτήσεις

καθώς µεγιστοποιούν ταυτόχρονα την χωρική και ϕασµατική επικέντρωση [49] ενώ

η λειτουργία των νευρώνων στα πρώτα στάδια του οπτικού συστήµατος µπορεί να
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µοντελοποιηθεί ικανοποιητικά ως συνέλιξη µε ένα διδιάστατο ϕίλτρο Gabor. Για

να καλυφθούν όλες οι δυνατές κλίµακες και κατευθύνσεις µία συστοιχία ϕίλτρων

χρησιµοποιείται συνήθως, µε το κάθε ϕίλτρο να εξειδικεύεται σε µία υποπεριοχή του

πεδίου συχνοτήτων.

Από την δεύτερη κατηγορία γνωστότερα είναι τα µοντέλα τύπου MRF, που ερ-

µηνεύουν την παρατηρούµενη εικόνα ως ένα δείγµα από την κατανοµή πιθανότητας

που ορίζει ένα MRF πάνω στο σύνολο παρατηρήσεων της εικόνας. Η τυπική προ-

σέγγιση ϑεωρεί ότι το MRF χρησιµοποιεί ως κόµβους παρατήρησης τα µεµονωµένα

pixels της εικόνας και τα δυναµικά Ϲεύγους ορίζονται ϐάσει π.χ. των διαφορών της

ϕωτεινότητας. Η εκφραστική δυνατότητά τους έχει αναδείχθει στην εργασία [251],

όπου χρησιµοποιούνται συστοιχίες ϕίλτρων για να ορίσουν εµµέσως τα δυαδικά δυ-

ναµικά του MRF, εισάγοντας µία ενιαία ϑεώρηση των µεθόδων χαρακτηριστικών και

µοντέλων υφής. Επεκτείνοντας αυτήν την ενοποίηση των µοντέλων υφής, στην ερ-

γασία [88] προτάθηκε ο συνδυασµός µοντέλων τύπου MRF µε απλά αναγεννητικά

µοντέλα όπως τοπικές ϐάσεις PCA, παρουσιάζοντας ένα ενιαίο πλαίσιο για την µον-

τελοποίηση και ανάλυση υφής. Το µοντέλα MRF µπορούν να µοντελοποιούν µε

ενιαίο τρόπο στοχαστικά και περιοδικά σήµατα διαφορετικής ϕύσης πληροφορία

[206] µπορεί να ενσωµατωθεί άµεσα. Οι δυνατότητές τους όµως έχουν µείνει σε

µεγάλο ϐαθµό ανεκµετάλλευτες καθώς εν γένει απαιτούν τεχνικές δειγµατοληψίας

τόσο για την εκτίµηση των παραµέτρων τους όσο και για τη σύνθεση δειγµάτων από

τις κατανοµές τους.

Μία διαφορετική προσέγγιση στην αντιµετώπιση του προβλήµατος έχει ξεκινήσει

από την ϑεωρία των textons του B. Julesz [116], όπου τέθηκε το πρόβληµα της εύ-

ϱεσης µίας καθολικής ϐάσης χαµηλού επιπέδου για την αναπαράσταση της υφής.

Ξεκινώντας από έναν έµµεσο ορισµό των textons ως συστάδες στον χώρο απόκρι-

σης µίας συστοιχίας ϕίλτρων, στις εργασίες [150, 154] επιχειρείται η σύµπτυξη της

ποικιλίας εµφάνισης της υφής σε ένα διακριτό σύνολο από συστάδες και κατόπιν η

χρήση κατανοµών για διακριτά δεδοµένα. Ακολουθώντας µία κοµψότερη και πιο

µακρόπνοη προσέγγιση, στην εργασία [250] τα textons διατυπώθηκαν µέσω αναγεν-

νητικών µοντέλων, ϑεωρώντας ότι κάθε texton µπορεί να ερµηνεύσει ένα σύνολο από

απλούστερα πρωταρχικά στοιχεία, όπως ϱάβδους ή ακµές, συνοψίζοντας την απόκρι-

ση πολλών ϕίλτρων σε µία κοινή αιτία. ΄Ετσι τα textons προκύπτουν ως ένας κώδικας

που αναπτύσσεται αυτόµατα για την αναπαράσταση της εικόνας µε ένα περιεκτικό σε

πληροφορία `λεξιλόγιο΄, κατά έναν ανάλογο τρόπο µε αυτόν όπου µία λέξη ερµηνεύει

περισσότερα στοιχειώδη ϕωνήµατα.

Ερχόµενοι στο πρόβληµα της κατάτµησης εικόνων, το κύριο πρόβληµα είναι η

εξαγωγή µίας συµπαγούς περιγραφής ϐάσει της οποίας να µπορούν να οµαδοποιη-

ϑούν σωστά οι περιοχές της εικόνας. Για αυτόν τον στόχο οι τεχνικές που ϐασίζονται

σε συστοιχίες ϕίλτρων είναι προβληµατικές, καθώς εξάγουν χαρακτηριστικά µεγά-

λης διάστασης, τα οποία εύκολα οδηγούν σε υποβέλτιστες κατατµήσεις. Οι τεχνικές

που ϐασίζονται σε µοντέλα υστερούν καθώς αν η κατάτµηση εκτιµάται δυναµικά,

οι παράµετροι του µοντέλου πρέπει να εκτιµώνται παράλληλα µε την κατάτµηση

για κάθε περιοχή, καταλήγοντας σε µία υπολογιστικά ασύµφορη λύση. Τέλος τα

textons εντοπίζονται σε διακριτές ϑέσεις στην εικόνα, ενώ οι περισσότεροι αλγόριθ-

µοι κατάτµησης απαιτούν ένα πεδίο παρατηρήσεων ορισµένο σε όλη την έκταση της

εικόνας.

Στα πλαίσια της ερευνάς αυτής της διατριβής αναζητήθηκαν χαµηλής διάστα-

σης χαρακτηριστικά, τα οποία να χρησιµεύουν ταυτόχρονα στην αναπαράσταση της
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υφής και στην κατάτµησή της. Το µοντέλο πάνω στο οποίο εργαστήκαµε διαφέρει

από την συνηθισµένη ιδέα της εξαγωγής χαρακτηριστικών υφής µέσω ϕιλτραρίσµα-

τος και ϐασίζεται στο µοντέλο AMFM διαµορφώσεων για την ανάλυση εικόνων υφής

και συγκεκριµένα, στην µέθοδο Dominant Components Analysis. Η ϐασική ιδέα

της µεθόδου αυτής είναι να αναπαριστά τοπικά την υφή µέσω ενός ηµιτονοειδούς

σήµατος, του οποίου οι παράµετροι εκτιµώνται µε τεχνικές αποδιαµόρφωσης. ΄Ετσι,

αφενός έχουµε µία συµπαγή περιγραφή της υφής, µέσω των παραµέτρων του µοντέ-

λου, αφετέρου έχουµε ένα µοντέλο του οποίου οι παράµετροι εκτιµώνται µε ταχύτητα

και ακρίβεια, και το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για την εξαγωγή όρων

πιθανοφάνειας.

4.1.1 Συνεισφορές

Η εργασία αυτή έγινε σε συνεργασία µε τον Υ∆ Γιώργο Ευαγγελόπουλο στα πλαίσια

της διδακτορικής του έρευνας· οι ερευνητικές συνεισφορές του γράφοντος είναι οι

παρακάτω:

• Εισαγωγή µίας προσέγγισης τοπικών αναγεννητικών µοντέλων για την ερµη-

νεία λειτουργιών ανάλυσης τµηµάτων της εικόνας µε χωρικά επικεντρωµένα

ϕίλτρα.

• Χρήση του παραπάνω πλαισίου για την διατύπωση της διαδικασίας επιλογής

καναλιού της µεθόδου DCAως µία διαδικασία εξέτασης πολλαπλών υποθέσεων,

την ερµηνεία της συνέλιξης µε ϕίλτρα Gabor ως εκτίµηση παραµέτρων και την

πιθανοτική ερµηνεία της ενέργειας Teager.

• ∆ιαχωρισµός µεταξύ περιοχών ακµών, υφής και οµαλής ϕωτεινότητας, χρησι-

µοποιώντας µία ενιαία πιθανοτική προσέγγιση για την µοντελοποίηση και των

δύο κλάσεων σηµάτων στο παραπάνω πλαίσιο.

• Κατάτµηση εικόνων χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά DCA και συνδυασµός

πληροφορίας από ετερογενείς πηγές στην διαδικασία κατάτµησης µέσω σταθ-

µισµένης εξέλιξης καµπυλών, µε ϐάρη που καθορίζονται αυτόµατα ϐάσει των

παραπάνω µοντέλων.

4.2 Το µοντέλο AMFM

Μία µεγάλη ποικιλία σηµάτων που απαντούν στον ϕυσικό κόσµο, όπως αυτά στο Σχ.

4.1 χαρακτηρίζονται από τοπικά Ϲωνοπερατή δοµή· τέτοια σήµατα µπορούν να µον-

τελοποιηθούν ικανοποιητικά µέσω σηµάτων διαµόρφωσης πλάτους και συχνότητας

(Amplitude ModulationFrequency Modulation  AMFM ):

I(x, y) = a(x, y) cos(φ(x, y)) (4.1)

όπου a(x, y) είναι το στιγµιαίο πλάτος και φ(x, y) είναι η ϕάση του σήµατος. Το στιγ-

µιαίο πλάτος εκφράζει της διακυµάνσεις της περιβάλλουσας (envelope) του σήµατος,

ποσοτικοποιώντας την αντίθεση (contrast) της υφής, ενώ η ϕάση του περιγράφει την

τοπική κυµατοειδή δοµή του σήµατος δίνοντας πληροφορία για την κατεύθυνση και
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(α΄) (ϐ΄) (γ΄) (δ΄)

Σχήµα 4.1: Τοπικά Ϲωνοπερατές εικόνες υφής.

την κλίµακα της υφής. Αντί της ϕάσης µία εναλλακτική ποσότητα που µπορεί να

εξαχθεί ευκολότερα µέσω αποδιαµόρφωσης είναι η στιγµιαία συχνότητα

~ω(x, y) = ∇φ(x, y) =

(
∂φ

∂x
,
∂φ

∂y

)

(4.2)

στον υπολογισµό της οποίας δεν υπεισέρχονται προβλήµατα όπως η αναδίπλωση

της ϕάσης στο 2π. Γενικότερα, τα σήµατα διαµόρφωσης a(x, y), ~ω(x, y) ϑεωρούνται

ϐαθυπερατά, επιτρέποντας την ερµηνεία απότοµων µεταβολών της ϕωτεινότητας µέ-

σω οµαλών συναρτήσεων που προσφέρονται ευκολότερα σε ανάλυση και στατιστική

µοντελοποίηση.

Το σύνολο των σηµάτων που µπορεί να εκφραστεί µέσω συναρτήσεων AMFM

µπορεί να επεκταθεί [93] σε όλα τα σήµατα περιορισµένου εύρους Ϲώνης χρησιµο-

ποιώντας αθροίσµατα σηµάτων AMFM :

I(x, y) =
K∑

k=1

ak(x, y) cos(φk(x, y)). (4.3)

Η αποσύνθεση της εικόνας σε συνιστώσες AMFM κατά την παραπάνω σχέση εί-

ναι ενα πολύπλοκο ανάστροφο πρόβληµα το οποίο έχει αντιµετωπιστεί µόνο µερικώς

[93]· µία κοινή και πρακτική απλούστευση είναι να χρησιµοποιείται ένα σύνολο από

Ϲωνοπερατά ϕίλτρα όπως µία συστοιχία ϕίλτρων Gabor και να ϑεωρείται ότι υπάρχει

µία αντιστοιχία συνιστωσών της (4.3) και εξόδων ϕίλτρων, οπότε η αποδιαµόρφωση

γίνεται ξεχωριστά για την έξοδο κάθε ϕίλτρου (Σχ. 4.2). Η προσέγγιση αυτή έχει

το πλεονέκτηµα ότι χειρίζεται τα οµαλά σήµατα που παίρνουµε από τις εξόδους των

ϕίλτρων και γίνεται σηµειακά, αποφεύγοντας πολύπλοκους αλγορίθµους για trac

king των συνιστωσών. Το ϐασικό της πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίζει µερικώς η

µέθοδος DCA είναι ότι δεν µπορεί να καθορίζει αυτόµατα πόσες και ποιές συνιστώσες

είναι ουσιαστικά ενεργές σε µία περιοχή της εικόνας, δίνοντας ένα µεγάλο πλήθος

παραµέτρων.

4.2.1 Εκτίµηση Παραµέτρων

΄Εχοντας αποµονώσει µία συνιστώσα της έκφρασης (4.3), το πρόβληµα της απο-

διαµόρφωσης επιζητά την εξαγωγή συναρτήσεων a(x, y), φ(x, y) που να συνδιάζουν

πιστότητα στα δεδοµένα, ανοχή στο ϑόρυβο και οµαλότητα. Για το πρόβληµα της

αποδιαµόρφωσης εικόνων έχουν εφαρµοστεί τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις.

Α) Ο διδιάστατος αλγόριθµος ∆ιαχωρισµού Ενέργειας [152](Energy Separation
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Algorithm  ESA ) ϐασίζεται στον 2D ενεργειακό τελεστή TeagerKaiser:

Ψ(I) , ||∇I||2 − I∇2I (4.4)

ο οποίος εφαρµοζόµενος σε ένα σήµα AMFM δίνει στην έξοδό του την ενέργεια

διαµόρφωσης:

Ψ[a cos(φ)] ≃ a2|~ω|2 (4.5)

Το σφάλµα στην προσέγγιση είναι αµελητέο αν ϑεωρηθεί οτι τα σήµατα διαµόρφωσης

πλάτους και συχνότητας δεν µεταβάλλονται γρήγορα στο χώρο και πολύ έντονα σε

σχέση µε το ϕέρον σήµα.

Εφαρµόζοντας την (4.4) στις παραγώγους του σήµατος, παίρνουµε εκφράσεις από

τις οποίες µπορούµε να εκτιµήσουµε τα σήµατα διαµόρφωσης:

Ψ(f)
√

Ψ(fx) + Ψ(fy)
≈ |a(x, y)|,

√

Ψ(fx)

Ψ(f)
≈ |ω1(x, y)|,

√

Ψ(fy)

Ψ(f)
≈ |ω2(x, y)|, (4.6)

Η απλότητα και κοµψότητα αυτού του αλγορίθµου συνδυάζεται µε την υπολογιστική

του αποδοτικότητα, καθώς στην υλοποίησή του χρειάζεται µόνο διαφορές µεταξύ

σηµείων. Σηµειώνουµε εδώ ότι έτσι υπεισέρχονται προβλήµατα διακριτοποίησης των

παραγώγων· τέτοια προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν χρησιµοποιώντας τις

συνεχείς παραγώγους των ϕίλτρων Gabor αντί για τις διακριτές διαφορές των εξόδων

τους [54, 56, 130].

Β) Η µέθοδος Αναλυτικής Εικόνας [92] υπολογίζει τις AMFM συνιστώσες του σήµατος

χρησιµοποιώντας µετασχηµατισµούς στο πεδίο της συχνότητας. Συγκεκριµένα, η

αναλυτική εικόνα J της I δίνεται από την έκφραση

J = I + jÎ (4.7)

όπου Î είναι ο µετασχηµατισµός Hilbert της I. Στην περίπτωση που το σήµα I
είναι τοπικά ηµιτονοειδές, το µέτρο της αναλυτικής εικόνας ισούται µε το πλάτος

του ηµιτόνου. Με ϐάση την αναλυτική εικόνα µπορούν να υπολογιστούν επίσης τα

µέτρα και τα πρόσηµα των κατευθυντικών παραγώγων της ϕάσης [92].

΄Εναλλακτικά, για την αποδιαµόρφωση της εξόδου ενός Ορθογωνικού Ζεύγους

Φίλτρων (Quadrature Filter PairsQFP) [2, 94, 68, 21] µπορούµε να παρακάµψου-

µε την κατασκευή της εικόνας Hilbert. Ενα QFP αποτελείται από ένα ένα άρτιο και

ένα περιττό ϕίλτρο που έχουνε µηδενική απόκριση συχνότητας σε σταθερά σήµα-

τα και κοινό πλάτος απόκρισης συχνότητας, δηλαδή ένα Ϲεύγος Hilbert. Βάσει της

γραµµικότητας του µετασχηµατισµού Fourier, οι έξοδοι του Ϲεύγους αποτελούν ένα

Ϲεύγος Hilbert, οπότε από αυτές µπορούµε απευθείας να εξάγουµε τις µετρήσεις ϕά-

σης και πλάτους. Τα Ϲεύγη άρτιων/περιττών ϕίλτρων Gabor µπορούν να ϑεωρηθούν

προσεγγιστικά ως ένα QFP, αν ϑεωρήσουµε προσεγγιστικά µηδενικές τις αρνητικές

συνιστώσες του ϕάσµατος του µιγαδικού ϕίλτρου he + jho. Το πρόβληµα αυτής της

προσέγγισης είναι ότι µας παρέχει µία µέτρηση ϕάσης σε κάθε σηµείο, οπότε για τις

στιγµιαίες συχνότητες χρειάζεται τόσο η διακριτοποίηση των παραγώγων όσο και ο

χειρισµός του προβλήµατος αναδίπλωσης της ϕάσης.

Η µεταβολική µέθοδος[22] εισάγει µέσω ενός µεταβολικού κριτηρίου στην διαδι-

κασία αποδιαµόρφωσης απευθείας τον περιορισµό τα σήµατα ~ω(x, y), a(x, y) να είναι
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οµαλά, οπότε το πρόβληµα της αποδιαµόρφωσης ανάγεται στην αριθµητική επίλυ-

ση ενός συστήµατος διαφορικών εξισώσεων. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο ευέλικτη

και προσφέρεται για εισαγωγή επιπλέον γνώσης, όπως όταν γνωρίζουµε ότι για ένα

µέρος της εικόνας χρειάζεται µικρότερη πιστότητα στα δεδοµένα, οπότε η εκτίµηση

των παραµέτρων ϐασίζεται περισσότερο στην οµαλότητα. Για το πρόβληµα της απο-

δοτικής εξαγωγής χαρακτηριστικών υφής που ενδιαφερόµαστε όµως η µέθοδος αυτή

είναι ακατάλληλη καθώς απαιτεί έναν επαναληπτικό αλγόριθµο ενώ οι υπόλοιπες

παρέχουν απευθείας µία λύση.

Στα αποτελέσµατα που ϕαίνονται στη συνέχεια του κεφαλαίου έχει χρησιµοποιηθεί

ο αλγόριθµος ESA οπουδήποτε χρειάζεται η εξαγωγή χαρακτηριστικών διαµόρφω-

σης. Στις εικόνες που δείχνουν της ανακατασκευή των σηµάτων, όπου χρειάζεται

και η εκτίµηση της ϕάσης, χρησιµοποιούµε τη µέτρησή της που µας δίνει το Ϲεύγος

ϕίλτρων Gabor, σύµφωνα µε την µέθοδο αναλυτικής εικόνας.

Για την αποσύνθεση της εικόνας σε συνιστώσες AMFM όπως προαναφέρθηκε

ϑεωρούµε ότι η έξοδος κάθε ϕίλτρου Gabor αποµονώνει µία συνιστώσα του σήµατος

η οποία εν συνεχεία αποδιαµορφώνεται. ΄Ενα πρακτικό πρόβληµα είναι ότι καθώς

η ϕέρουσα συχνότητα της συνιστώσας k τους σήµατος µπορεί να µην συµπίπτει µε

την προκαθορισµένη κεντρική συχνότητα του ϕίλτρου Gabor, είναι αναµενόµενο

το πλάτος Ak της συνιστώσας να συµπιέζεται, δίνοντας µία χαµηλότερη εκτίµησή

του, ak. Μπορούµε µερικώς να αναιρέσουµε αυτήν τη συµπεριφορά, υπολογίζοντας

την απόκριση συχνότητας του ϕίλτρου στην εκτιµώµενη στιγµιαία συχνότητα του

ηµιτονοειδούς, ~ωk· η σχέση

Ak =
ak

|Gk(~ωk)|
, (4.8)

όπου Gk είναι η απόκριση συχνότητας του αντίστοιχου ϕίλτρου Gabor, µας δίνει µία

ποσότητα που παραµένει σχετικά ανεπηρέαστη από τις αποκλίσεις της στιγµιαίας

συχνότητας από την κεντρική συχνότητα του ϕίλτρου.

Ανάλυση Κυρίαρχων Συνιστωσών

Από τη διαδικασία αποδιαµόρφωσης που περιγράφηκε παραπάνω κάθε συνιστώσα

k της (4.3) προσφέρει ένα τριδιάστατο διάνυσµα χαρακτηριστικών (Ak, ωk) σε κάθε

σηµείο της εικόνας προκύπτει ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών διάστασης 3×K, όπου

K είναι το πλήθος των ϕίλτρων Gabor.

Για εικόνες υφής όπως αυτές στο Σχ. 4.1 τοπικά το ϕάσµα του σήµατος περιέ-

χεται σε µία µικρή περιοχή, και µπορεί να αναπαρασταθεί µέσω µίας ή έστω λίγων

συνιστωσών AMFM · ενώ τα χαρακτηριστικά που εξάγουµε περιγράφουν και όλες

τις υπόλοιπες µηδενικές συνιστώσες της (4.3). Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για τον

εισαγωγή ενός αλγόριθµου ο οποίος να εντοπίζει και να αποµονώνει τις σηµαντικές

συνιστώσες του σήµατος. Η µέθοδος της Ανάλυσης Κυρίαρχων Συνιστωσών [93, 92]

(Dominant Components Analysis- DCA) προτείνει την χρήση ενός τοπικού κριτη-

ϱίου για την επιλογή µίας συγκεκριµένης συνιστώσας, από την αποδιαµόρφωση της

οποίας παίρνουµε ένα τριδιάστατο διάνυσµα χαρακτηριστικών AMFM . Θεωρώντας

ότι µία µόνο συνιστώσα της σχέσης (4.3) αρκεί για την περιγραφή της εικόνας, η

DCAσε κάθε σηµείο (x, y) ϐάσει ενός κριτηρίου Γk(x, y) επιλέγει το κανάλι i(x, y)
που είναι πλησιέστερο στην συνιστώσα, αποδιαµορφώνει την έξοδό του και χρησιµο-
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Ανάλυση
=⇒

ADCA cos(φDCA)

Σύνθεση⇐=

Πολυζωνική αποδιαµόρφωση

gi I ∗ gi Ai cos(φi)

Σχήµα 4.2: Εξαγωγή χαρακτηριστικών µε τη µέθοδο DCA: ένα σύνολο απο Ϲωνοπε-

ϱατά ϕίλτρα Gabor χρησιµοποιείται αρχικά για να αποµονωθούν και αποδιαµορφω-

ϑούν οι µεµονωµένες συνιστώσες της (4.3). Το κυριάρχο κανάλι επιλέγεται σε κάθε

σηµείο της εικόνας και οι παράµετροί του χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της

υφής. Η κυρίαρχη δοµή του σήµατος υφής συλλαµβάνεται έτσι από τις παραµέτρους

της DCA.

ποιεί τα χαρακτηριστικά AMFM για την αναπαράσταση της υφής:

i(x, y) = arg max
1≤k≤K

{Γk(x, y)}, (4.9)

ADCA(x, y) = Ai(x,y)(x, y), ~ωDCA(x, y) = ~ωi(x,y)(x, y). (4.10)

Το κριτήριο που χρησιµοποιείται τυπικά είναι το αποδιαµορφωµένο πλάτος του k-

οστού καναλιού:

Γk(x, y) = |ak(x, y)|, (4.11)

το οποίο όπως παρουσιάζουµε στην επόµενη ενότητα µπορεί να αιτιολογηθεί πιθανο-

τικά. Στις εργασίες [128, 130] εξετάστηκε η δυνατότητα χρήσης της ενέργειας Teager

ως ένα εναλλακτικό κριτήριο, το οποίο συνδυάζει πληροφορία για το πλάτος µε πλη-

ϱοφορία για τη συχνότητα. Χρησιµοποιώντας το κριτήριο αυτό παίρνουµε µία εναλ-

λακτική της Amplitudebased DCA  ADCA, την οποία ονοµάζουµε Energybased

DCAEDCA. Εφαρµόζοντας την EDCA σε ϕυσικές εικόνες παρατηρήσαµε [129] ότι

δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, καθώς εντοπίζει µε ακρίβεια απότοµες αλλαγές στην

εικόνα.

Οι διαφορές της DCA µε τις υπόλοιπες µεθόδους εξαγωγής χαρακτηριστικών

υφής µπορούν να αναδειχθούν χρησιµοποιώντας το χαρακτηριστικό σήµα στο Σχ.

4.3. Το σήµα αυτό έχει σταθερό πλάτος και περιέχει όλες τις χωρικές συχνότητες

(ωx, ωy) µέσα στο ϕάσµα της εικόνας. Μία µέθοδος που χρησιµοποιεί textons ϑα

έσπαγε την εικόνα σε τµήµατα, κωδικοποιώντας ποιο texton τοπικά ταιριάζει καλύ-

τερα µε το σήµα της εικόνας, δίνοντας έναν διαµερισµό της εικόνας όπως στην εικόνα
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(α΄) AMFM (ϐ΄) iDCA (γ΄) ai (δ΄) Ai

Σχήµα 4.3: Χαρακτηριστικά υφής µέσω DCAκαι αποδιαµόρφωσης. (α) Συνθετι-

κό σήµα υφής, (ϐ) Κωδικοποίηση κυριάρχου καναλιού iDCA µέσω ϕωτεινότητας.

(ς) Εκτίµηση πλάτους ai του κυρίαρχου καναλιού και (δ) Εκτίµηση πλάτους Ai

ϐάσει της σχέσης (4.8)· Το εκτιµώµενο πλάτος κωδικοποιείται µέσω της τιµής της

ϕωτεινότητας της εικόνας.

(ϐ). Χρησιµοποιώντας µία συστοιχία ϕίλτρων ϑα διατηρούσαµε όλες τις αποκρίσεις

ϕίλτρων σε κάθε σηµείο, ακόµα και αν τα περισσότερα δεν παρέχουν καµία επιπλέον

πληροφορία επιπλέον αυτής του πιο ενεργού ϕίλτρου.

Εξάγοντας τα χαρακτηριστικά της DCA αυτόµατα επιλέγουµε µία µεµονωµένη

συνιστώσα και εξάγουµε από αυτήν έναν διάνυσµα χαρακτηριστικών χαµηλής διά-

στασης που µεταβάλλεται οµαλά· συγκρίνοντας τις εικόνες (γ) και (δ) στο Σχ. 4.3 ϐλέ-

πουµε ότι µετά την κανονικοποίηση των εξόδων των ϕίλτρων Gabor ϐάσει της (4.8)

αποκτούµε µία εκτίµηση πλάτους πλησιέστερη στην πραγµατική τιµή, που είναι

παντού ίση µε µονάδα. Ο αλγόριθµος αποδιαµόρφωσης µας επιτρέπει να µεταβού-

µε από το κβαντισµένο σύνολο κατευθύνσεων και κλιµάκων που χρησιµοποιούνται

από την συστοιχία ϕίλτρων σε µία συνεχή αναπαράσταση. Πρακτικά µπορούµε να

να δούµε τη λειτουργία της µεθόδου DCA ως µία επέκταση των ιδεών των κατευ-

ϑύνσιµων, κλιµακώσιµων (steerable, scalable) ϕίλτρων [68, 184] στα ϕίλτρα Gabor,

καθώς από ένα πεπερασµένο σύνολο ϕίλτρων παίρνουµε µία ακριβέστερη, συνεχή

περιγραφή.

4.3 Τοπικά Αναγεννητικά Μοντέλα για Υφή

Στην ενότητα αυτό διατυπώνουµε στο πλαίσιο των αναγεννητικών µοντέλων λειτουργί-

ες που εµπλέκονται στην ανάλυση υφής. Συγκεκριµένα, η συνέλιξη µε ϕίλτρα Gabor

ερµηνεύεται ως εκτίµηση των παραµέτρων ενός µοντέλου που λαµβάνει υπόψη την

τοπικότητα της ανάλυσης/µοντελοποίησης, ενώ το κριτήριο επιλογής καναλιού της

µεθόδου DCA ανάγεται σε µία διαδικασία εξέτασης πολλαπλών υποθέσεων. Τέλος,

ϐάσει αυτής της ϑεώρησης αιτιολογούµε τη χρήση της ενέργειας Teager ϑεωρώντας

ότι στα δεδοµένα έχει προστεθεί ϑόρυβος Brown. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την

αποδοτικότητα µε την οποία µπορούν να γίνουν οι συνελίξεις µε την σαφήνεια των

µεθόδων ανάλυσης µέσω µοντέλων, ενώ επιτρέπει τον συνδυασµό των µοντέλων υφής

AMFM µε εναλλακτικά αναγεννητικά µοντέλα.

Η έρευνα στην κατεύθυνση της κατασκευής µοντέλων για γενικές εικόνες απο-

τυπώνεται σε αναφορές όπως [151, 6, 69, 88, 71], όπου το ενδιαφέρον έχει εστιά-

σει κυρίως στην αυτοµατοποιηµένη εκµάθηση µοντέλων που να ερµηνεύουν κατά

έναν ϐέλτιστο τρόπο τις στατιστικές ιδιότητες των εικόνων ώστε να προσφέρονται για

µία συµπαγή αναπαράσταση εικόνων και λειτουργίες όπως συµπίεση και αποθορυ-

ϐοποίηση. Στα πλαίσια της εργασίας µας χρησιµοποιήσαµε αναλυτικώς ορισµένα

αναγεννητικά µοντέλα, αφήνοντας την αυτόµατη εκµάθησή τους από δεδοµένα για
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µελλοντική εργασία.

4.3.1 Τοπικά Αναγεννητικά Μοντέλα και Επιλογή Καναλιού

Ξεκινώντας από την υπόθεση που στηρίζει τη µέθοδο Dominant Components Analy

sis, ότι ένα σήµα υφής µπορεί τοπικά να µοντελοποιηθεί µέσω Ϲωνοπερατών σηµά-

των, διαιρούµε το πρόβληµα της µοντελοποίησης σε ένα σύνολο από απλούστερα

προβλήµατα. Θεωρούµε έναν διαµερισµό του πεδίου συχνότητας αντίστοιχο µε αυτόν

µίας συστοιχίας ϕίλτρων Gabor και για κάθε συνδυασµό κλίµακας και κατεύθυνσης

που αντιστοιχεί στην κεντρική συχνότητα ~ω του ϕίλτρου Gabor κατασκευάζουµε ένα

αντίστοιχο µοντέλο υφής.

Απλοποιώντας τον συµβολισµό, κάνουµε την ανάλυσή µας κατά µήκος της εγ-

κάρσιας τοµής του σήµατος κατά µήκος του ~ω, οπότε χρησιµοποιούµε και τη µο-

νοδιάστατη συχνότητα ω = |~ω|, ενώ ϑεωρούµε ότι το µοντελοποιούµενο τµήµα είναι

γύρω από το σηµείο x0 = 0. Για πιο περίπλοκα χαρακτηριστικά υφής, όπως δια-

σταυρώσεις, κηλίδες, και γωνίες ϑα χρειάζονταν διδιάστατα µοντέλα, αλλά αυτό ϑα

µας αποµάκρυνε από την DCA που µοντελοποιεί µονοδιάστατα, ηµιτονοειδή χαρα-

κτηριστικά.

Τοπική Μοντελοποίηση Υφής

Το µοντέλο που χρησιµοποιούµε ϑεωρεί ότι ένα σήµα υφής που επικεντρώνεται σε

µία κλίµακα και κατεύθυνση µπορεί τοπικά να περιγραφεί µέσω µίας αρµονικής

συνιστώσας, µε την αντίστοιχη συχνότητα ω αλλά άγνωση ϕάση φ, πλάτος A και

σταθερή τιµή B:

I(x) ≃ IT (x; {A, φ,B}) = A cos(ωx + φ) + B (4.12)

όπου ο δείκτης T συµβολίζει τη σύνθεση µέσω του µοντέλου υφής (Texture). Μπο-

ϱούµε να εκφράσουµε τη σχέση σύνθεσης (4.12) ως ένα ανάπτυγµα σε µία γραµµική

ϐάση:

IT (x;A) =

DT∑

i=1

EiBT,i(x), όπου DT = 3 (4.13)

E1 = A cos(φ), E2 = −A sin(φ), E3 = B (4.14)

BT,1(x) = cos(ωx), BT,2(x) = sin(ωx), BT,3(x) = 1

Θα αναφερόµαστε στις παραπάνω συναρτήσεις ως το άρτιο, περιττό και σταθερό

στοιχείο ϐάσης, αντίστοιχα.

Η ιδέα πίσω από τα τοπικά αναγεννητικά µοντέλα που προτείνουµε είναι να µον-

τελοποιηθεί άµεσα η εξάρτηση της ποιότητας ανακατασκευής στη σχέση (4.12) από

την απόσταση x από το κεντρικό σηµείο x0 = 0. Αυτό αγνοείται σε αναφορές όπως

[151, 88], όπου ϐάσει της υπόθεσης του λευκού Gaussian ϑορύβου, οι παράµετροι

µέγιστης πιθανοφάνειας (ML) προκύπτουν από την µία προβολή ελαχίστων τετρα-

γώνων του σήµατος πάνω σε µία γραµµική ϐάση. Είναι όµως αντιδιαισθητικό το

ότι οι παρατηρήσεις στο όριο του τµήµατος P παίζουν διακριτά διαφορετικό ϱόλο

από τις γειτονικές τους παρατηρήσεις, που δεν λαµβάνονται υπόψη στο κριτήριο

ανακατασκευής.



82 Κεφάλαιο 4. Ανάλυση και Κατάτµηση Εικόνων Υφής

−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20
−0.5

0

0.5

1
Texture model components

DC
Even
Odd
Confidence

−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Edge model components
DC
Even
Odd
Confidence

−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20
−0.5

0

0.5

1
Smooth model components

DC
Confidence

(α) (ϐ) (γ)

Σχήµα 4.4: Τα στοιχεία της ϐάσης (συµπαγής γραµµή) και συνάρτηση εµπιστοσύνης

(διακεκοµµένη) για τις 1∆ τοµές των τριών ϑεωρούµενων κλάσεων: (α) Υφή (ϐ) Ακµή

(γ) Οµαλά Τµήµατα.

Στην προσέγγισή µας συνυπολογίζουµε την τοπικότητα της διαδικασίας απόφα-

σης, χρησιµοποιώντας µία τιµή ϐεβαιότητας G(x), π.χ. µία κανονικοποιηµένη

Gaussian συνάρτηση, που συνδέεται µε τις προβλέψεις του µοντέλου στο σηµείο x.

Η ποσότητα G(x) ϕθίνει µε την απόσταση από το σηµείο x0 = 0 όπως ϕαίνεται στο

Σχ. 4.4, και µία υπόθεση background εισάγεται για να αναλάβει την ερµηνεία της

εµφάνισης της εικόνας µακριά από αυτό

Αυτό µπορεί να διατυπωθεί µε σαφήνεια µε την εισαγωγή µίας κρυφής δυαδι-

κής τυχαίας µεταβλητής zx η οποία καθορίζει το εάν η παρατήρηση στο σηµεία x
προέρχεται από την υπόθεση του foreground (zx = 1) ή του background (zx = 0) και

ερµηνεύοντας την τιµή της συνάρτησης εµπιστοσύνης ως ίση µε την αναµενόµενη τι-

µή του zx: P (zx = 1|x) = G(x). Αναπαριστώντας της κατανοµές του foreground και

background ως PT,f , PT,b αντίστοιχα, η πιθανοφάνεια της παρατήρησης I(x) στο

σηµείο x για ένα σύνολο παραµέτρων A γράφεται :

PT (I(x)|x,A) =
∑

zx={0,1}

PT (I(x), zx|x,A)

=
∑

zx={0,1}

PT (I(x)|zx, x,A)P (zx|x)

= G(x)PT,f (I(x)|IT (x|A))
︸ ︷︷ ︸

zx=1

+ (1 − G(x))PT,b(I(x))
︸ ︷︷ ︸

zx=0

. (4.15)

Η PT,f χρησιµοποιεί την σύνθεση του µοντέλου IT (x;Ai) για να ερµηνεύσει τις πα-

ϱατηρήσεις, ενώ η εναλλακτική υπόθεση PT,b µοντελοποιεί την ϕωτεινότητα της ει-

κόνας ως µία οµοιόµορφη κατανοµή, PT,b(I(x)) = c. Παραπάνω χρησιµοποιήσαµε

τη σχέση PT (zx|x;A) = P (zx|x) καθώς η χωρική ελάττωση της εµπιστοσύνης στην

πρόβλεψη του µοντέλου ϑεωρείται ότι δεν εξαρτάται από τις παραµέτρους του συγ-

κεκριµένου µοντέλου και την κλάση του, εν προκειµένω, υφή.

Συγκρίνοντας µε την προσέγγιση άλλων άρθρων, [151, 88], ϐλέπουµε ότι η παρα-

πάνω διατύπωση αποσυνδέει διαισθητικά τις εκφράσεις σύνθεσης και πιθανοφάνειας,

και εισάγει µεγαλύτερη ελαστικότητα και σαφήνεια, επιτρέποντας την κατασκευή

απλών ϐάσεων για εξιδανικευµένα σήµατα, όπως ηµιτονοειδή. Αντιθέτως, στις εργα-

σίες [151, 88] η τοπικότητα και η επιλεκτικότητα σε συγκεκριµένες κυµατοµορφές

περιπλέκονται µέσω της εισαγωγής µίας χωρικά ϕθίνουσας περιβάλλουσας για τα

στοιχεία ϐάσης.
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΄Εκφραση Πιθανοφάνειας και Εκτίµηση Παραµέτρων

Θεωρώντας ότι το µοντέλο σφάλµατος είναι µία διαδικασία λευκού ϑορύβου µπορού-

µε να γράψουµε:

log PT (I) =
∑

x

log PT (I(x)|x). (4.16)

Η έκφραση αυτή είναι δύσκολο να µεγιστοποιηθεί ως προς τις παραµέτρους του

µοντέλου, καθώς το άθροισµα στη σχέση (4.15) είναι µέσα στον λογάριθµο. Για

να ϕέρουµε το άθροισµα εκτός του λογαρίθµου χρησιµοποιούµε την κυρτότητα της

συνάρτησης του λογαρίθµου και εφαρµόζουµε την ανισότητα του Jensen για να

πάρουµε το παρακάτω κάτω ϕράγµα στο log PT (I):

LBT (I) =
∑

x

G(x) log PT,f (I(x)|x) +
∑

x

(1 − G(x)) log c (4.17)

Παρακάτω ϑα χρησιµοποιούµε αυτό το κάτω ϕράγµα αντί της αρχικής έκφρασης για

την πιθανοφάνεια των δεδοµένων. ΄Οπως και στη µέθοδο του GLRT (2.36) αντί να

ολοκληρώνουµε πάνω στις παραµέτρους, χρησιµοποιούµε την σηµειακή εκτιµήτρια

που ελαχιστοποιεί αυτό το κάτω ϕράγµα. Υπό την υπόθεση του Gaussian ϑορύβου

µε διασπορά σ2, ο πρώτος όρος της (4.17) µπορεί να γραφεί ως :

∑

x

G(x) log PT,f (I(x)|x) = − 1

2σ2
R−

∑

x

G(x) log(
√

2πσ), (4.18)

R =
∑

x

G(x)[I(x) − IT (x)]2 = [I − BA]TG[I − BA], (4.19)

G : N × N, I : N × 1, B : N × DT , A : DT × 1

όπου ο G είναι ένας διαγώνιος πίνακας, µε Gi,i = G(i), N το πλήθος των παρατηρή-

σεων, και χρησιµοποιούµε τους όρους IT ,B,A για να εκφράσουµε την (4.13) µέσω

πινάκων.

Πέρα από το R οι υπόλοιποι όροι είναι σταθεροί, οπότε η συνθήκη µέγιστου

για την (4.18) δίνει τη λύση Σταθµισµένων Ελάχιστων Τετραγώνων (Weighted Least

Squares ErrorWLSE):

Â = D
−1
(
B

T
GI
)
, D = B

T
GB (4.20)

ενώ εισάγοντας την προκύπτουσα εκτιµήτρια στην (4.19) παίρνουµε:

R = I
T
GI − ÂT

DÂ. (4.21)

Παρατηρούµε εδώ ότι η µείωση στο σφάλµα ανακατασκευής συνοψίζεται στις τιµές

των παραµέτρων Â: ο πρώτος όρος της (4.21) είναι ανεξάρτητος από το συγκεκριµένο

µοντέλο και ο δεύτερος λαµβάνει περιλαµβάνει µόνο τις παραµέτρους Â και έναν

σταθερό πίνακα.

Αν η συνάρτηση εµπιστοσύνης G(x) είναι Gaussian, ο πολλαπλασιασµός των

τρίων στοιχείων ϐάσης της (4.12) µε την G(x) µας δίνει τις κρουστικές αποκρίσεις

ενός άρτιου και ενός περιττού ϕίλτρου Gabor και ενός Gaussian ϕίλτρου. Αυτό

σηµαίνει ότι η συνέλιξη µε τα ϕίλτρα αυτά µας παρέχει σε κάθε pixel τις τιµές του

3 × 1 διανύσµατος B
T
GI. Πέρα από αυτό, ϑεωρώντας αµελητέα την απόκριση του



84 Κεφάλαιο 4. Ανάλυση και Κατάτµηση Εικόνων Υφής

άρτιου ϕίλτρου Gabor σε ένα σταθερό σήµα έχουµε

∑

x

G(x) cos(x) ≃ 0 → D=





D1 0 0
0 D2 0
0 0 D3



 (4.22)

∑

x

G(x) cos(2x) ≃ 0 → D1 = D2 =
1

2

∑

x

G(x), (4.23)

που σηµαίνει ότι η αντιστροφή του πίνακα (4.20) ανάγεται στην κανονικοποίηση των

κρουστικών αποκρίσεων των Gabor/Gaussian ϕίλτρων.

Εισάγοντας την έκφραση

G′(x) =
G(x)

∑

x G(x)
=

1√
2πσ

exp(− x2

2σ2
GB

), (4.24)

όπου σGB είναι η διασπορά του ϕίλτρου Gabor έχουµε τις εκτιµήσεις παραµέτρων:

Ê1 = 2
∑

x

G′(x) sin(x)I(x)

Ê2 = 2
∑

x

G′(x) cos(x)I(x)

Ê3 =
∑

x

G′(x)I(x).

Μπορούµε λοιπόν να ερµηνεύσουµε την συνέλιξη µε ϕίλτρα Gabor ως την εκτί-

µηση της σταθµισµένης προβολής ελάχιστων τετραγώνων του σήµατος σε µία ηµιτο-

νοειδή ϐάση· η στάθµιση εγγυάται ότι τα σηµεία που είναι πιο κοντά στο κέντρο της

Gaussian του ϕίλτρου ανακατασκευάζονται ακριβέστερα από τα πιο µακρινά. Κατά

τον ίδιο τρόπο, η συνέλιξη µε µία Gaussian µπορεί να ερµηνευθεί ότι εκτελεί µία

προβολή ελάχιστων τετραγώνων σε µία ϐάση που αποτελείται από το σταθερό στοιχεί-

ο. Σηµειώνουµε εδώ ότι χωρίς το πλαίσιο που εισάγουµε παραπάνω, η ερµηνεία µίας

συνέλιξης ως µία προβολή σε µία ϐάση είναι εφικτή όταν το σύνολο ϕίλτρων είναι

ορθογώνιο, οπότε και η ϐάση αποτελείται από τους πυρήνες των ϕίλτρων. Αντίθετα,

εδώ οι πυρήνες των ϕίλτρων είναι συναρτήσεις Gabor, ενώ οι ϐάσεις ηµιτονοειδή.

Η ελάττωση του σφάλµατος ανακατασκευής ϐάσει του µοντέλου (4.12) µπορεί να

εκφραστεί ως

ÂT
DÂ =

∑

x

G(x)

[

Ê2
1 + Ê2

2

2
+ Ê2

3

]

=
∑

x

G(x)

[

Â2

2
+ B̂2

]

. (4.25)

Καθώς η παράµετρος Ê3 = B̂ καθορίζεται από το Gaussian ϕίλτρο, ο µόνος όρος

που εξαρτάται από το συγκεκριµένο υποµοντέλο είναι ο Ê2
1 + Ê2

2 = Â2, ο οποίος

ισούται µε το τετράγωνο του κριτήριου επιλογής καναλιού ϐάσει πλάτους. Το κάτω

όριο (4.17) µπορεί λοιπόν να γραφεί ως :

LBT (I) = c1

∑

x

G(x)Â2 + c2 (4.26)

µε τα c1, c2 να είναι σταθερές ανεξάρτητες από το συγκεκριµένο µοντέλο. Μπο-
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ϱούµε λοιπόν να ερµηνεύσουµε την επιλογή καναλιού ως µία διαδικασία ελέγχου

πολλαπλών υποθέσεων [119], καθώς επιλέγει το κανάλι που µεγιστοποιεί ένα κάτω

ϕράγµα του λογάριθµου της πιθανοφάνειας των παρατηρήσεων υπό την υπόθεση του

µοντέλου (4.12).

Πέρα από τη ϑεωρητική του σαφήνεια, αυτό το γενικότερο πλαίσιο αντιµετωπίζει

εύκολα ϑέµατα όπως προβλήµατα στο όριο της εικόνας και ελλειπή δεδοµένα, κα-

ϑώς και την µη-µηδενική απόκριση του άρτιου ϕίλτρου σε ένα σταθερό σήµα. Για

το πρώτο πρόβληµα µπορούµε να ϑέσουµε ίσο µε µηδέν το ϐάρος του σφάλµατος

ανακατασκευής στα σηµεία πέρα από το όριο της εικόνας· αγνοώντας το σφάλµα ανα-

κατασκευής εκεί παίρνουµε αποκρίσεις που έχουν ελάχιστα προβλήµατα στο σύνορο,

µε έναν τρόπο εφάµιλλο της κανονικοποιηµένης διαφορικής συνέλιξης [122, 234].

Για το δεύτερο πρόβληµα η λύση πάλι είναι άµεση: ο πίνακας D =
[
B

T
GB

]
δεν

είναι πλέον διαγώνιος, και ο αντίστροφός του πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να εξά-

γουµε τις ϐέλτιστες παραµέτρους. Παρατηρούµε ότι το ϕίλτρο που παίρνουµε έτσι

είναι ισοδύναµο µε αυτό που προτείνεται στο άρθρο [140] για να κατασκευαστεί ένα

άρτιο ϕίλτρο Gaborµε µηδενική απόκριση σε σταθερά σήµατα. ΄Ολες οι αντιστρο-

ϕές πινάκων µπορούν να προϋπολογιστούν, οπότε έχουµε ελάχιστη υπολογιστική

επιβάρυνση.

Θόρυβος Brown & Ενέργεια Teager

Μία υπόθεση που στηρίζει την προηγούµενη ανάλυση είναι ότι η διαφορά µεταξύ της

πρόβλεψης του µοντέλου και του παρατηρούµενου σήµατος µπορεί να µοντελοποιη-

ϑεί ως λευκός Gaussian ϑόρυβος. Για συσχετισµένο ϑόρυβο οι εκφράσεις εκτίµησης

παραµέτρων περιλαµβάνουν τη διαγωνιοποίηση του πίνακα συνδιακύµανσης και γί-

νονται αρκετά περίπλοκες [119]. Ειδικά όµως για τον ϑόρυβο Brown ο οποίος µπορεί

να ϑεωρηθεί ως το ολοκλήρωµα Gaussian ϑορύβου µπορούµε να δουλέψουµε πάνω

στην παράγωγο των παρατηρήσεων οι οποίες πλέον µπορούν να µοντελοποιηθούν

µέσω των παραγώγων των στοιχείων της ϐάσης στις οποίες ϑεωρούµε ότι προστίθεται

λευκός Gaussian ϑόρυβος.

Συγκεκριµένα, για το µοντέλο υφής IT το οποίο περιλαµβάνει ένα µεµονωµένο

ηµιτονοειδές συχνότητας ω, αυτό ισοδυναµεί µε την προβολή της παραγώγου του

σήµατος O′ στην παράγωγο των στοιχείων της ϐάσης, B′
T,1 = ωBT,2(x) και B′

T,2 =
−ωBT,1. Από τις σχέσεις (4.20,4.21), ο πολλαπλασιασµός των στοιχείων της ϐάσης µε

µία σταθερά ω δεν ϑα έχει επίδραση στο σφάλµα ανακατασκευής, οπότε µπορούµε

να την αγνοήσουµε και να εκτιµήσουµε το πλάτος A′ της παραγώγου του σήµατος I ′

χρησιµοποιώντας τα ίδια στοιχεία ϐάσης:

A′ =
√

(O′ ∗ GBT,1)2 + (O′ ∗ GBT,2)2

=
√

(O ∗ GB′
T,1)

2 + (O ∗ GB′
T,2)

2

= ω
√

(O ∗ GBT,2)2 + (O ∗ GBT,1)2 = ωA.

Επαναλαµβάνοντας της προηγούµενη ανάλυση και ϑεωρώντας ως δεδοµένα µας την

παράγωγο του σήµατος, η πιθανοφάνεια των δεδοµένων υπό την κλάση των σηµάτων

υφής εκφράζεται µέσω της ποσότητας (A′)2 = ω2A2, όπου A είναι η εκτίµηση του

πλάτους για το σήµα πριν την παραγώγισή του. Η ποσότητα ω2A2 ισούται µε την
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απόκριση του Τελεστή Ενέργειας Teager που είχαµε παρατηρήσει εµπειρικά [128,

130] ότι παρέχει καλύτερα χαρακτηριστικά υφής, δικαιολογώντας πλέον την χρήση

του σε ένα πιθανοτικό πλαίσιο.

4.4 ∆ιάκριση Υφής και Ακµών

΄Ενα σηµαντικό πρακτικά και ενδιαφέρον ϑεωρητικά πρόβληµα είναι η διάκριση

µεταξύ περιοχών που περιέχουν ακµές και περιοχών υφής. Τα ϕίλτρα που χρησι-

µοποιούνται για ανίχνευση ακµών και ανάλυση υφής έχουν παρόµοιες αποκρίσεις

συχνότητας, η είναι ακόµη και τα ίδια, οπότε εύκολα συγχέουν τους δύο αυτούς

τύπους περιοχών. Αυτό οδηγεί αφενός σε εσφαλµένες ανιχνεύσεις ακµών σε περιο-

χές υφής, αφετέρου σε χαρακτηριστικά υφής κατά µήκος των ορίων των αντικειµένων

πού δεν έχουν νόηµα. Προηγούµενες εργασίες που ασχολούνται µε το πρόβληµα αυ-

τό περιλαµβάνουν τις αναφορές [150, 88], όπου χρησιµοποιώντας περίπλοκες και εν

µέρει εµπειρικές µεθόδους επιχειρείται ο αυτόµατος καθορισµός του ποιες περιοχές

της εικόνας περιέχουν υφή.

∆ιατυπώνοντας την ανίχνευση ακµών στο πλαίσιο των τοπικών αναγεννητικών

µοντέλων συγκρίνουµε τις δύο υποθέσεις σε µία κοινή ϐάση, χρησιµοποιώντας την

ελάττωση του σφάλµατος ανακατασκευής που εισάγουν. Βάσει αυτού του κριτηρίου

µπορούµε να αναθέσουµε ύστερες πιθανότητες στις εναλλακτικές υποθέσεις και να

αποφασίσουµε ποια δοµή κυριαρχεί τοπικά.

4.4.1 Σχέσεις Σύνθεσης Ακµών

Στην εργασία [163] παρατηρήθηκε ότι αντιλαµβανόµαστε τις ακµές σε τοποθεσίες

µε σύµπτωση ϕάσης phase congruency, δηλαδή περιοχές όπου το σήµα µπορεί να

µοντελοποιηθεί τοπικά από ένα ανάπτυγµα σε σειρά Fourier της µορφής:

I(x) ≃ IE(x) = A
∑

k

ak cos(ω0kx + φ) + B. (4.27)

Στη σχέση αυτή IE είναι η προσέγγιση στο σήµα µέσω του µοντέλου της κατηγορίας

των ακµών και ω0 είναι η ϐασική συχνότητα της σειράς Fourier . Η διαφορά ϕάσης

φ είναι κοινή για όλες τις αρµονικές συνιστώσες, οπότε στο σηµείο x0 = 0 έχουµε

σύµπτωση ϕάσης, µε διαφορετικές τιµές του φ να δίνουν διαφορετικούς τύπους ακ-

µών· π.χ. για φ = 0 και φ = π/2 αντιλαµβανόµαστε ακµές τύπου ϱάβδου και τύπου

ϐηµατικής συνάρτησης αντίστοιχα.

Η χρήση ορθογωνικών Ϲευγών ϕίλτρων (Quadrature Filter PairsQFPs) σε ανί-

χνευση ακµών [163, 186, 68, 20] πήρε ώθηση από το µοντέλο αυτό. Είναι εύκολο

να αποδειχθεί ότι συνελίσσοντας ένα τέτοιο Ϲεύγος ϕίλτρων µε ένα σήµα της µορ-

ϕής (4.27) και συνδυάζοντας τις εξόδους σε µία µέτρηση τοπικής ενέργειας [163]

LE(x) = (he ∗ I)2 + (ho ∗ I)2 αποκτούµε µία ποσότητα ανεξάρτητη της ϕάσης φ.

Στην αναφορά [186] αποδεικνύεται ότι η προσέγγιση αυτή υπερέχει της µεθόδου του

Canny όταν εφαρµόζεται σε ακµές που εµφανίζονται σε συνδυασµό µε σκίαση, λόγω

των καλύτερων ιδιοτήτων εντοπισµού τους.

Μπορούµε άµεσα να διατυπώσουµε αυτή τη σχέση στο πλαίσιο των τοπικών µον-
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(α) (ϐ) (γ)

Σχήµα 4.5: Ανακατασκευή της µη-οµαλής συνιστώσας της εικόνας (α) χρησιµο-

ποιώντας (ϐ) τις παραµέτρους του µοντέλου ακµών, (4.27) και (γ) τις παραµέτρους του

µοντέλου υφής, (4.12). Η ανακατασκευή στην εικόνα (γ) αναδεικνύει τις περιοδικές

πτυχές της τοπικής δοµής, αντίθετα µε την εικόνα (ϐ) όπου απότοµες, µη-περιοδικές

µεταβάσεις είναι πιο έντονες.

τέλων µας, γράφοντας την (4.27) ως ένα ανάπτυγµα σε γραµµική ϐάση:

IE(x;A) =

DE∑

i=1

EiBE,i(x), όπου DE = 3 (4.28)

E1 = A cos(φ), E2 = −A sin(φ), E3 = B (4.29)

BE,1(x) =
∑

k

ak cos(ω0kx), BE,2(x) =
∑

k

ak sin(ω0kx), BE,3(x) = 1

Προφανώς το σήµα που ορίζεται από την σχέση (4.27) είναι περιοδικό που δεν

ανταποκρίνεται στην έννοια µίας ακµής. ΄Οµως, όπως ϕαίνεται και στο Σχ. 4.4

η χωρική έκταση της σχετιζόµενης συνάρτησης εµπιστοσύνης είναι αρκετά µικρή

ώστε να λαµβάνει υπόψη λιγότερο από το µισό της περιόδου του σήµατος, όπου τα

στοιχεία της ϐάσης συµπεριφέρονται σαν τυπικές ακµές τύπου ϐήµατος και ϱάβδου.

Συνεπώς τα ϕίλτρα he = G(x)BE,1(x), ho = G(x)BE,2(x) που εµπλέκονται στη σχέση

που αντιστοιχεί στην (4.20) αποκρίνονται σε σήµατα ακµών, αγνοώντας την όποια

περιοδικότητα µπορεί να υπάρχει σε µεγαλύτερη κλίµακα από αυτήν στην όποια

µοντελοποιείται το σήµα.

Συγκεκριµένα, συνδέουµε µε κάθε υποµοντέλο για υφή της µορφής (4.12) ένα

αντίστοιχο µοντέλο ακµών, που εκφράζεται ϐάσει της (4.27)· η ϐασική συχνότητα

στην (4.27) τίθεται εµπειρικά ίση µε ω0 = 0.4ω, όπου ω είναι η συχνότητα στο

µοντέλο υφής. Οι συνιστώσες ak της σειράς Fourier στην (4.27) τίθενται ίσες µε

αυτές ενός περιοδικού τετραγωνικού συρµού.

Καθώς η προσέγγισή µας ϐασίζεται σε ένα µοντέλο του σήµατος, αντί για την εξα-

γωγή χαρακτηριστικών από αυτό, η έκφραση για το σφάλµα ανακατασκευής (4.21)

δεν περιορίζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τα σήµατα ϐάσης που χρησιµοποιούνται.

Συνεπώς δεν χρειαζόµαστε να ασχοληθούµε µε το λεπτό Ϲήτηµα του να εγγυηθούµε

ότι τα ϕίλτρα he = G(x)BE,1(x), ho = G(x)BE,2(x) συνιστούν ένα QFP, όπως π.χ.

στην αναφορά [163] όπου χρησιµοποιούνται τεχνικές στο πεδίο συχνότητας. Αν πάλι
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ϑεωρήσουµε ότι το ϕάσµα του µιγαδικού ϕίλτρου he + jho για αρνητικές συχνότητες

είναι αρκετά µικρό ώστε να µπορεί να αγνοηθεί, µπορούµε να το δούµε ως ένα QFP.

Η συνέλιξη µε τα ϕίλτρα αυτά τότε αντιστοιχεί στην εκτίµηση της ϐέλτιστης προβολής

στην ϐάση του µοντέλου ακµών BE,1, BE,2 και η τοπική του ενέργεια χρησιµεύει ως

ένα µέτρο της εγγύτητας του µοντέλου ακµών στα παρατηρούµενα δεδοµένα.

Συγκρίνοντας τα αναγεννητικά µοντέλα για ακµές και υφή, η σχέση (4.12) µον-

τελοποιεί σήµατα τα οποία είναι ιδανικά εντοπισµένα στη συχνότητα, ενώ η (4.27)

µπορεί να µοντελοποιήσει απότοµες αλλαγές στην ϕωτεινότητα, χρησιµοποιώντας

υψηλότερους όρους συχνότητας. Επίσης, στην περίπτωση του µοντέλου υφής, όπως

ϕαίνεται στο (4.4) η συνάρτηση εµπιστοσύνης επιτρέπει για αρκετές ταλαντώσεις του

σήµατος, καθιστώντας το µοντέλο καλύτερα προσαρµοσµένο σε περιοδικά σήµατα

αντί για µεµονωµένες αλλαγές στην ϕωτεινότητα.

Μπορούµε να δούµε τι `βλέπει΄ το κάθε µοντέλο στην εικόνα ανακατασκευάζοντας

µία εικόνα µέσω των τοπικά εκτιµώµενων παραµέτρων των µοντέλων. Στο Σχ. 4.5

ϐλέπουµε ότι το µοντέλο της σχέσης (4.27) ερµηνεύει την µεταβολή της εικόνας µέσω

απότοµων µεταβάσεων στην ϕωτεινότητα, ενώ το µοντέλο της σχέσης (4.12) εστιάζει

σε δοµές τύπου κυµατώσεων. Η αντίθεση (contrast) των συντιθέµενων εικόνων είναι

ανάλογη του πλάτους του µοντέλου, που µε τη σειρά του εκφράζει την δυνατότητα

του µοντέλου να ανακατασκευάσει τις παρατηρήσεις. Παρατηρούµε ότι το µοντέλο

ακµών έχει µεγαλύτερη αντίθεση κατά µήκος των ορίων των αντικειµένων ενώ το

µοντέλο για την υφή στο εσωτερικό των περιοχών µε υφή.

Μηδενική Υπόθεση: Οµαλά Σήµατα

Συµπληρώνοντας το σύνολο µοντέλων, οι οµαλές περιοχές (smooth S) µοντελο-

ποιούνται ως σταθερά σήµατα:

I(x) ≃ IS(x) = B. (4.30)

Αυτό το µοντέλο ελαττώνει την αξιοπιστία των χαρακτηριστικών ακµής/υφών σε οµα-

λές περιοχές της εικόνας. Χρησιµοποιώντας το ίδιο σκεπτικό µε τα προηγούµενα δύο

µοντέλα, µπορούµε να δούµε το αποτέλεσµα της συνέλιξης µε µία Gaussian συνάρ-

τηση ως την σταθµισµένη ϐέλτιστη προβολή των παρατηρήσεών µας στο σταθερό

στοιχείο ϐάσης 1.

Αυτό το µοντέλο είναι εξαρχής γνωστό ότι ϑα µας δώσει µεγαλύτερο σφάλµα

ανακατασκευής από τα άλλα δύο, καθώς προκύπτει ως µια ειδική περίπτωση των

σχέσεων (4.12,4.27) ϑέτοντας τον περιορισµό A = 0. Αυτό αντιµετωπίζεται µέσω ενός

όρου ποινής τύπου Ελάχιστου Μήκους Περιγραφής - Minimum Description Length

MDL [119] στις εκφράσεις της πιθανοφάνειας για τα δύο προηγούµενα µοντέλα, ίσο

µε MDL = 2
2
log(

∑

x G(x)). Το 2 ισούται µε τον επιπλέον αριθµό παραµέτρων, ενώ

ο όρος log(
∑

x G(x)) προκύπτει προσαρµόζοντας στην περίπτωσή µας την απόδειξη

στο παράρτηµα F του κεφάλαιου 6 από την αναφορά [119].

∆ιάκριση Ακµών/Υφής σε Πολλαπλές Κλίµακες

΄Εως τώρα εµµέσως ϑεωρούσαµε ότι και τα τρία µοντέλα επιχειρούν να ερµηνεύσουν

µία περιοχή της εικόνας σε µία σταθερή κλίµακα. Καθώς επιλέγουµε ανάµεσα στις

ϑεωρούµενες κλάσεις συνδυάζοντας πληροφορία από όλες τις κλίµακες, χρειαζόµα-

στε µία µέθοδο που να καθιστά τους όρους πιθανοφάνειας που προκύπτουν από
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Πίνακας 4.1: Ανακατασκευή σήµατος µέσω διαφορετικών αναγεννητικών µοντέλων:

Για κάθε γραµµή του πίνακα ένα σήµα από µία διαφορετική κλάση έχει συντεθεί (έν-

τονη γραµµή), και επιδεικνύεται η ανακατασκευή του µέσω των διαθέσιµων αναγεν-

νητικών µοντέλων (αχνή γραµµή), χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση εµπιστοσύνης που

ϕαίνεται µε διακεκοµµένη γραµµή. Από πάνω προς τα κάτω, το σήµα έχει προκύψει

από το µοντέλο ακµής, υφής και οµαλών σηµάτων. Το σφάλµα ανακατασκευής είναι

µικρότερο όταν χρησιµοποιείται το αντίστοιχο του σήµατος αναγεννητικό µοντέλο·

εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του οµαλού µοντέλου, όπου το µικρότερο πλήθος

παραµέτρων οδηγεί πάντα σε µεγαλύτερο σφάλµα ανακατασκευής.
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έναν διαφορετικό αριθµό παρατηρήσεων συγκρίσιµους. Για να εισάγουµε έναν όρο

που είναι ανεπηρέαστος από την πρόσθεση σταθερών τιµών στην ϕωτεινότητα, ϑεω-

ϱούµε την ποσότητα GH = log P (I|H)
P (I|S)

, όπου H είναι ένα από τα E, T και S η υπόθεση

οµαλού σήµατος και αντικαθιστώντας τους λογαρίθµους µε τα κάτω ϕράγµατά τους

που µας δίνει :

GH =
1

2σ2

(
AHDHAT

H −ASDSAT
S

)
+ MDL(H). (4.31)

Ο πρώτος όρος ποσοτικοποιεί την αύξηση στον λογάριθµο της πιθανοφάνειας που

οφείλεται στην εισαγωγή του πολυπλοκότερου µοντέλου H, ενώ ο όρος MDL(H)
στηρίζει την οµαλή υπόθεση σε περιοχές όπου αυτή η αύξηση δεν είναι σηµαντική.

Η ποσότητα GH είναι ανάλογη του ολοκληρώµατος της συνάρτησης εµπιστοσύνης

GH· συνεπώς, διαιρώντας την µε τον όρο c
∑

x GH(x) αποκτούµε µία προσεγγιστικά

ανεξάρτητη κλίµακας ποσότητα, το κέρδος σε λογάριθµο πιθανοφάνειας ανά pixel :

EH =
GH

c
∑

x GH(x)
(4.32)

Η απόκλιση από την ανεξαρτησία κλίµακας οφείλεται στον όρο − log(
P

x GH(x))P
x GH(x)

που

προκύπτει από το MDL , και δείχνει µία προτίµηση σε υποθέσεις που µοντελοποιούν

µεγαλύτερες περιοχές της εικόνας, που είναι διαισθητικά ικανοποιητικό. Ο όρος c
καθορίζει την αυστηρότητα των ακόλουθων αποφάσεων ενώ σ2 είναι η ϑεωρούµενη

διασπορά της διαδικασίας ϑορύβου στο αναγεννητικό µοντέλο. Αν και ιδανικά αυτοί

οι όροι ϑα έπρεπε να εκτιµηθούν από δεδοµένα εκπαίδευσης, ικανοποιητικά απο-

τελέσµατα σε µία µεγάλη ποικιλία εικόνων έχουν παρατηρηθεί χρησιµοποιώντας τις

σταθερές τιµές σ = 10−1 και c = 10.

΄Εχοντας καταλήξει σε ένα ανεξάρτητο κλίµακας κριτήριο µπορούµε να αποσυν-

δέσουµε την απόφαση ανάµεσα στο υποµοντέλο για την κάθε τάξη και την ταξινόµηση

µιας γειτονιάς σε µία από τις τρεις τάξεις. Συγκεκριµένα, επιλέγουµε χωριστά τον

συνδυασµό κλίµακας και κατεύθυνσης του υποµοντέλου που µεγιστοποιεί το κρι-

τήριο για κάθε µία από τις δύο τάξεις και στη συνέχεια τις συγκρίνουµε µε ϐάση

εν γένει διαφορετικές επιλογές κλίµακας και κατεύθυνσης. Χρησιµοποιώντας τις

µέγιστες τιµές των κριτηρίων EH µπορούµε να γράψουµε για τις ύστερες κατανοµές

των τριών κλάσεων:

P (T |O) =
P (O|T )

P (O|T ) + P (O|E) + P (O|S)
=

RT

RT + RE + 1
,

P (E|O) =
RE

RT + RE + 1
,

P (S|O) =
1

RT + RE + 1
,

όπου RT =
P (I|T )

P (I|S)
=

1

1 + exp (−ET )

RE =
P (I|E)

P (I|S)
=

1

1 + exp (−EE)
(4.33)

Αυτή η προσέγγιση έχει εφαρµοστεί σε ποικιλία ϕυσικών εικόνων, όπως αυτές στα

Σχ. 4.6,4.7 δίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Σε αυτές τις εικόνες η πιθανό-
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τητα µία ακµής είναι τυπικά υψηλότερη πάνω στα σύνορα των αντικειµένων, ενώ σε

περιοχές µε υφή η πιθανότητά της είναι χαµηλότερη από αυτήν που ϑα υποδείκνυε

η εφαρµογή ενός ϕίλτρου ανίχνευσης ακµών. Παρατηρούµε επίσης ότι κατά µήκος

των ορίων των αντικειµένων υπάρχει µία ελάττωση στην πιθανότητα της υφής, καθώς

το µοντέλο για ακµές αντιπροτείνει µία καλύτερη ερµηνεία για την µεταβολή στην

ϕωτεινότητα.

(α΄) Φωτεινότητα Εικόνας (ϐ΄) Πλάτος Υφής (γ΄) Πλάτος Ακµής

(δ΄) Πιθανότητα Οµαλής Υπόθεσης (ε΄) Πιθανότητα Υφής (ϝ΄) Πιθανότητα Ακµής

Σχήµα 4.6: ∆ιάκριση περιοχών υφής από ακµές, χρησιµοποιώντας τοπικά αναγεννη-

τικά µοντέλα: Εικόνα (α) και πλάτη των µοντέλων υφής (ϐ) και ακµής (γ)
√

A2
1 + A2

2,

µε τα A1, A2 εκτιµώµενα ϐάσει του τύπου (4.20). Τα πλάτη στις εικόνες (ϐ) και (γ)

είναι ανάλογα µε την πιθανοφάνεια των δεδοµένων, δεδοµένης της κλάσης του σή-

µατος. Οι ύστερες πιθανότητες των κλάσεων οµαλού σήµατος (δ), σήµατος υφής (ε)

και ακµής (στ) προκύπτουν από τον τύπο του Bayes . Η ϕωτεινότητα της εικόνας

κωδικοποιεί την πιθανότητα της αντίστοιχης υπόθεσης.

4.5 Κατάτµηση Εικόνων Υφής µε Χαρακτηριστικά

∆ιαµόρφωσης και Σταθµισµένη Εξέλιξη Καµπυ-

λών

Στην ενότητα αυτή αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της κατάτµησης εικόνων που πε-

ϱιέχουν υφή συνδυάζοντας τρεις συνιστώσες : τα χαρακτηριστικά διαµόρφωσης για

την εξαγωγή µίας συµπαγούς περιγραφής της υφής, τα αναγεννητικά µοντέλα για

την εκτίµηση των ύστερων πιθανοτήτων των υποθέσεων των τριών ϑεωρούµενων κα-

τηγοριών και της εξέλιξης καµπυλών για την εύρεση της κατάτµησης. Ο συνδυασµός

αυτών των τριών τεχνικών προκύπτει αβίαστα, δίνοντας ένα κοµψό και αποτελεσµα-

τικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
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(α΄) Εικόνα (ϐ΄) Πιθανότητα Υφής (γ΄) Πιθανότητα Ακµής

Σχήµα 4.7: Φυσικές εικόνες (α) και ύστερες πιθανότητες των µοντέλων υφής (ϐ) και

ακµής (γ) αντίστοιχα. Η ϕωτεινότητα της εικόνας κωδικοποιεί την πιθανότητα της

αντίστοιχης υπόθεσης.
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4.5.1 Χρήση Χαρακτηριστικών ∆ιαµόρφωσης για Κατάτµηση

Εικόνων

Οι περισσότεροι αλγόριθµοι κατάτµησης εικόνων υφής έχουν να αντιµετωπίσουν το

πρόβληµα του µεγάλου αριθµού χαρακτηριστικών που προκύπτουν από την χρή-

ση µίας συστοιχίας ϕίλτρων. ΄Οταν χρησιµοποιείται ένα στάδιο εκµάθησης για τις

διαφορετικές τάξεις υφής [178] µπορούµε να πάρουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα

επιλέγοντας κάποια από τα χαρακτηριστικά για τον διαχωρισµό των κλάσεων υφής.

Στην γενικότερη περίπτωση της κατάτµησης υφής χωρίς επίβλεψη ευρετικές που

έχουν προταθεί, π.χ. [197] µπορούν να ϑεωρηθούν ως τεχνικές αναζήτησης προβο-

λών - Projection Pursuit [102], που είναι από µόνο του ένα δύσκολο πρόβληµα.

Σε µία πρόσφατα απόπειρα να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα οι Brox, Rous

son, & Deriche [193] χρησιµοποίησαν µία µη-γραµµική διαδικασία διάχυσης δια-

νυσµατικών χαρακτηριστικών, τα οποία εξάγονται αρχικά από τις παραγώγους τις

εικόνας :

∂ui

∂t
= div

(

g(
3∑

k=1

|∇uk|)∇ui

)

, g(x) =
1

|∇u| + 10−3
, (4.34)

u1(x, y, 0) = I2
x(x, y),

u2(x, y, 0) = Ix(x, y)Iy(x, y),

u3(x, y, 0) = I2
y . (4.35)

Χρησιµοποιώντας τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την επίλυση αυτού του

συστήµατος Μ∆Ε σε µία χρονική στιγµή t σε συνδυασµό µε την ϕωτεινότητα της ει-

κόνας επιτεύχθηκαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα κατάτµησης εικόνων υφής χωρίς

επίβλεψη. ΄Ενα πρόβληµα είναι ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ϕέρουν πληροφορία

για την κλίµακα της υφής, καθώς η χρονική στιγµή t, που ελέγχει την κλίµακα

στην οποία εξάγονται τα χαρακτηριστικά είναι καθορισµένη εκ των προτέρων· σχε-

τικά µε το πρόβληµα αυτό, σε µία πρόσφατη εργασία τους οι Brox & Weickert [25]

έχουν εισάγει µία µέθοδο εκτίµησης κλίµακας ϐάσει διάχυσης για να επεκτείνουν

το αρχικό τους διάνυσµα χαρακτηριστικών. Παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσµατα

που επιτυγχάνονται, δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς εκπροσωπούν τα χαρακτηριστικά

αυτά, καθώς προκύπτουν ως ένα παραπροϊόν µίας διαδικασίας διάχυσης.

Η χρήση χαρακτηριστικών DCA για κατάτµηση εικόνων [191, 129, 56, 130]

ενδείκνυται για τρεις κυρίως λόγους :

• Πληροφορία σχετικά µε την κλίµακα, κατεύθυνση και αντίθεση της υφής ανα-

παρίσταται µέσω ενός χαµηλοδιάστατου διανύσµατος χαρακτηριστικών.

• Τα χαρακτηριστικά DCA εξάγονται ϐάσει ενός µαθηµατικά σαφούς µοντέλου

για την αναπαράσταση εικόνας και παρέχουν ένα εύκολα ερµηνεύσιµο διάνυ-

σµα χαρακτηριστικών.

• Η ερµηνεία µέσω αναγεννητικών µοντέλων επιτρέπει την εκτίµηση των ύστερων

πιθανοτήτων των τάξεων υφής, ακµών και οµαλών σηµάτων, που εκµεταλλευό-

µαστε αργότερα για να καθορίσουµε αυτόµατα την επιρροή των χαρακτηριστι-

κών υφής στην διαδικασία εξέλιξης καµπυλών.

Το διάνυσµα χαρακτηριστικών που χρησιµοποιούµε αποτελείται από την ϕωτεινότη-
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τα της εικόνας και τα χαρακτηριστικά DCA (4.10), συγκεκριµένα το πλάτος διαµόρ-

ϕωσης και το µέτρο και κατεύθυνση της στιγµιαίας συχνότητας.

Η κατανοµή P (·; ai) µέσα στην περιοχή i µοντελοποιείται ως το γινόµενο µίας

Gaussian για τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά και µίας κατανοµής vonMises για το

χαρακτηριστικό της κατεύθυνσης θ. Η τελευταία είναι ανάλογη µίας Gaussian κα-

τανοµής για δεδοµένα κατεύθυνσης :

PV M(θ; θ0, κ) =
exp(κ cos(θ − θ0))

2πI0(k)
(4.36)

όπου I0 είναι µία συνάρτηση Bessel πρώτου τύπο µε ϕανταστικό όρισµα. Η εκτιµή-

τρια της παραµέτρου θ0 δίνεται από την έκφραση [87]:

θ0 = tan−1

(∑

k sin(θk)
∑

k cos(θk)

)

, (4.37)

ενώ η κ µπορεί να εκτιµηθεί αριθµητικά ως η λύση της

I ′
0(κ) = α̂I0(κ), α̂ =

1

K

√
√
√
√

(
K∑

k=1

sin(θk)

)2

+

(
K∑

k=1

cos(θk)

)2

,

όπου K είναι το πλήθος των παρατηρήσεων µέσα στην περιοχή. Καθώς οι εκτιµήσεις

κατεύθυνσης ϐρίσκονται µέσα στο διάστηµα [0, π), και όχι στο [0, 2π) διπλασιάζουµε

την τιµή τους πριν τις εισάγουµε στις εκφράσεις εκτίµησης παραµέτρων και πιθανο-

ϕάνειας.

Στην υλοποίησή µας που ακολουθεί την αναφορά [179] χρησιµοποιούµε µία ξε-

χωριστή συνάρτηση εµβύθισης για κάθε ελισσόµενη καµπύλη, και επιλύουµε την

εξίσωση εξέλιξης χρησιµοποιώντας ένα ευθύ σχήµα ολοκλήρωσης, όπως περιγράφε-

ται στην αντίστοιχη εισαγωγική ενότητα.

Η κατανοµή των δεδοµένων µέσα σε κάθε περιοχή εκτιµάται παράλληλα µε την

διαδικασία εξέλιξης, επιτρέποντας την ανεπίβλεπτη κατάτµηση εικόνων υφής, ξε-

κινώντας από τυχαίες αρχικές συνθήκες για τα σύνορα των περιοχών. Αντιθέτως,

στην αρχική εργασία [191] όπου συνδυαζόταν εξέλιξη καµπυλών µε χαρακτηριστικά

DCA η εξέλιξη καµπυλών περιοριζόταν σε ένα στάδιο ϐελτίωσης των αποτελεσµάτων,

όπου εισήγαγε πληροφορία για την καµπυλότητα, οµαλοποιώντας τα περιγράµµατα

των περιοχών.

4.5.2 Σταθµισµένη Εξέλιξη Καµπυλών

Το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε στην εφαρµογή της µεθόδου DCA σε προ-

ϐλήµατα κατάτµησης υφής ήταν η ποιότητα των χαρακτηριστικών σε περιοχές που

δεν χαρακτηρίζονται από υφή. Συγκεκριµένα, στα σύνορα των αντικειµένων το πλά-

τος που εξάγεται µε τη µέθοδο DCA είναι υψηλό, περιγράφοντας ταλαντώσεις, ενώ ϑα

έπρεπε να έχει µία µικρή, αδιάφορη τιµή. Επίσης, σε οµαλές περιοχές η κατεύθυν-

ση του διανύσµατος συχνότητας µεταβάλλεται κατά έναν απρόβλεπτο τρόπο, καθώς

δεν υπάρχει κάποια δοµή να την περιορίσει. Πέρα από αυτό, η χρήση όρων που

προκύπτουν από την ανίχνευση ακµών µπορεί να εµποδίσει την εξέλιξη καµπυλών

και να την περιορίσει στο εσωτερικό περιοχών µε έντονη υφή.

Σε αυτό το τµήµα εισάγουµε µία µέθοδο που απαλλάσσει την διαδικασία κα-
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τάτµησης από τέτοια προβλήµατα, επιλέγοντας αυτόµατα σε ποια χαρακτηριστικά

της εικόνας πρέπει να ϐασιστούν οι εξισώσεις εξέλιξης. Βασιζόµενοι σε µία προσέγ-

γιση συνδυασµού ταξινοµητών, παρουσιάζουµε µία τροποποίηση του αλγορίθµου

Region Competition που εκµεταλλεύεται της ύστερες πιθανότητες που ανατίθενται

στις κλάσεις ϐάσει των οποίων έγινε η εξαγωγή χαρακτηριστικών, επιτρέποντας την

αυτοµατοποιηµένη, χωρικά µεταβαλλόµενη επιλογή των πιο αξιόπιστων χαρακτηρι-

στικών.

Οι supra  Bayesian τεχνικές σύντηξης [108] συνδυάζουν τις εξόδους πολλαπλών

ταξινοµητών (` ειδικών΄) χειριζόµενές τες ως τυχαίες µεταβλητές και ϑεωρώντας την

από κοινού κατανοµή τους. Συγκεκριµένα, για δύο κατηγορίες i, j και ένα σύνολο

χαρακτηριστικών F , κάθε πιθανοτικός ταξινοµητής µεταξύ των δύο κλάσεων αυτών

παρέχει την ποσότητα

LF = log
Pi(F ; ai)

Pj(F ; aj)
.

Αυτή η ποσότητα που ϑα ονοµάζουµε logodd (λογάριθµος απόδοσης) ποσοτικοποιεί

τον ϐαθµό στον οποίο η παρατήρηση F είναι πιο πιθανή υπό την υπόθεση i από ότι

υπό την j. Η προσέγγισή που ακολουθούµε ϑεωρεί την ποσότητα LF ως µία τυχαία

µεταβλητή που ακολουθεί µία Gaussian κατανοµή δεδοµένης της κατηγορίας i, j
των δεδοµένων F :

P (LF |i) ∝ N(µi, σ
2), P (LF |j) ∝ N(µj, σ

2)

΄Ετσι µπορούµε να ποσοτικοποιήσουµε την ϐεβαιότητα την οποία αντιστοιχούµε στην

απόφαση που κάνει ένας συγκεκριµένος ταξινοµητής : µία µεγάλη διασπορά σ,

δηλαδή µία χαµηλή εµπιστοσύνη στην ακρίβεια της ποσότητας logodd µπορεί να

ελαττώσει το αποτέλεσµα µίας µεγάλης τιµής των LF . Από έναν καλό ταξινοµητή

γενικότερα περιµένουµε ότι αν τα δεδοµένα F είναι από την κλάση i είναι µεγάλη η

πιθανότητα (χαµηλό σ) το LF να πάρει µεγάλη τιµή (µi ≫ µj) και αντίστροφα.

Με ϐάση την παραπάνω προσέγγιση, τα αποτελέσµατα N ταξινοµητών που χρη-

σιµοποιούν διαφορετικές τεχνικές ταξινόµησης ή διαφορετικά χαρακτηριστικά µπο-

ϱούν να συνδυαστούν [108]: οι logodds τους L = [L1, . . . ,LK ] ϑεωρούνται ως µία

πολυδιάστατη τυχαία µεταβλητή που ακολουθεί µία Gaussian κατανοµή δεδοµένης

της τάξης των δεδοµένων, δηλαδή

P (L|i) ∝ N(µi,Σ), P (L|j) ∝ N(µj,Σ)

Ο ύστερος λογάριθµος του λόγου πιθανοτήτων δεδοµένων των logodds όλων των

ταξινοµητών είναι τότε :

log
P (i|L)

P (j|L)
= (L − µi + µj

2
)T

Σ
−1(µi − µj)

Παίρνουµε λοιπόν µία απόφαση χρησιµοποιώντας ως `χαρακτηριστικά΄ τις εξόδους

των ταξινοµητών. Για την ειδική περίπτωση που οι έξοδοι των ταξινοµητών είναι

ασυσχέτιστες, έχουµε έναν διαγώνιο πίνακα συνδιακύµανσης· επιπλέον, προσθέ-

τοντας και πολλαπλασιάζοντας κατάλληλες σταθερές, µπορούµε να εγγυηθούµε ότι

µi = −µj και όλα τα στοιχεία του διανύσµατος µi ισούνται µε µονάδα, οπότε ϑα
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έχουµε:

log
P (i|L)

P (j|L)
=

K∑

k=1

Lk

σ2
k

Αυτή η σχέση εκφράζει µία διαισθητικά προφανή ιδέα: όταν ένας ταξινοµητής k δίνει

ϑορυβώδη αποτελέσµατα, δηλαδή έχει ένα µεγάλο σk, ένα χαµηλότερο ϐάρος ϑα

έπρεπε να συνδέεται µε την απόφασή του και ανάποδα. Η χρήση των logodds είναι

ιδιαίτερα πρακτική, καθώς µπορούµε να εκφράσουµε αυτήν την πράξη συνδυασµού

ως µία πρόσθεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πιθανοτικός όρος baloon log Pi(F ;ai)
Pj(F ;aj)

µπορεί να ϑεωρηθεί

ότι αναθέτει τα χαρακτηριστικά F στις περιοχές i και j και εξελίσσει τα όρια των

περιοχών ώστε να ταξινοµήσει σωστά τις παρατηρήσεις. Αυτό που προτείνουµε για

το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι να χειριστούµε τις ύστερες πιθανότητες των

κλάσεων ως ενδεικτικές της ακρίβειας ενός ταξινοµητή που χρησιµοποιεί το αντίστοι-

χο υποσύνολο παρατηρήσεων. Θεωρούµε ότι τρεις ταξινοµητές χρησιµοποιούνται

για να καθορίσουν την εξέλιξη µίας καµπύλης, ο πρώτος ϐάσει της ϕωτεινότητας,

ο δεύτερος ϐάσει των χαρακτηριστικών υφής και ο τρίτος ο οποίος οµαδοποιεί τις

παρατηρήσεις εκατέρωθεν των δεδοµένων.

Χρησιµοποιώντας τον προηγούµενο συµβολισµό έχουµε για τους πρώτους δύο:

LT = log
P (FT ; θT,i)

P (FT ; θT,j)
, LS = log

P (FS; θS,i)

P (FS; θS,j)
, (4.38)

όπου µε P (FM ; aM,i)συµβολίζουµε την πιθανοφάνεια του συνόλου χαρακτηριστικών

FM που εξάγεται από την κλάση M (υφή, T − texture ή οµαλή, S−smooth) υπό την

κατανοµή P της συγκεκριµένης κλάσης για την περιοχή i, της οποίας η παράµετροι

είναι θM,i. Για την τελική απόφαση, η απόφαση του κάθε ταξινοµητή σταθµίζεται

µε την πιθανότητα της αντίστοιχης υπόθεσης, που εκτιµάται σύµφωνα µε τη σχέση

(4.33). ΄Ετσι για περιοχές υφής τα χαρακτηριστικά υφής έχουν µεγαλύτερη επίδραση

στην εξέλιξη της καµπύλης από ότι τα χαρακτηριστικά ϕωτεινότητας, και αντίστροφα

για οµαλές περιοχές. Αντί της σχέσης (2.21) µπορούµε τώρα να γράψουµε τη σχέση

σταθµισµένης εξέλιξης καµπυλών:

∂Γi

∂t
=

[
∑

c∈T,S

wc log
P (Fc; αc,i)

P (Fc; αc,j)
−wE [gκN + (∇g · N )N ]

]

N , (4.39)

όπου ως ϐάρη wE, wT , wS χρησιµοποιούνται οι ύστερες πιθανότητες των µοντέλων

ακµής, υφής και οµαλής ϕωτεινότητας· Επίτηδες αποφεύχθηκε εδώ η χρήση του

συµβολισµού των πιθανοτήτων, ώστε να ϕανεί ότι πέρα από την διαισθητική προσέγ-

γιση που παρουσιάστηκε νωρίτερα, δεν υπονοήθηκε κάποια άλλη αµεσότερη σχέση

µεταξύ των ύστερων πιθανοτήτων και κάποιου ϐέλτιστου τρόπου συνδυασµού των

ταξινοµητών. Κάθε άλλο µέτρο έντασης υφής η ακµών, όπως π.χ. στις αναφορές

[154, 150, 225] ϑα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στις παραπάνω σχέσεις, όπως και

τα δικά µέτρα στο πλαίσιο των αναφορών αυτών.

Τέλος, σηµειώνουµε ότι το wE δεν σχετίζεται µε την διαδικασία ανίχνευσης ακµών,

που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των g και ∇g, καθώς παρέχει µόνο µία

ένδειξη του πόσο σηµαντική πρέπει να ϑεωρηθεί η πληροφορία που σχετίζεται µε
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ακµές.

4.5.3 Πειραµατικά Αποτελέσµατα

(α) (ϐ) (γ) (δ)

Σχήµα 4.8: Αποτελέσµατα κατάτµησης χρησιµοποιώντας διαφορετικά χαρακτηριστι-

κά και αλγόριθµους εξέλιξης καµπυλών: (α)Είσοδος (ϐ) Κατάτµηση χρησιµοποιών-

τας χαρακτηριστικά DCA και την ϕωτεινότητα [129]. (γ) κατάτµηση µε τα χαρα-

κτηριστικά διάχυσης των [193]. (δ) Κατάτµηση χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά

διάχυσης και σταθµισµένη εξέλιξη καµπυλών (4.39).

Στο Σχ. 4.8 παρουσίαζουµε αποτελέσµατα κατάτµησης χρησιµοποιώντας τρεις

διαφορετικές µεθόδους : Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της
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Σχήµα 4.9: Αποτελέσµατα κατάτµησης χρησιµοποιώντας χαρακτηριστικά διαµόρ-

ϕωσης και σταθµισµένη εξέλιξη καµπυλών.

εξελιξης καµπυλών όπως στο άρθρο [129] χρησιµοποιώντας το τριδιάστατο διάνυσµα

χαρακτηριστικών της µεθόδου Dominant Components Analysisγια την περιγραφή

της υφής. Στην επόµενη στήλη χρησιµοποιούµε τα χαρακτηριστικά των [193], ενώ

στην τελευταία γραµµή παρουσιάζουµε αποτελέσµατα µε τη µέθοδο συνδυασµού

πληροφορίας που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο

Σε ότι αφορά την αρχική µέθοδο, [129] παρατηρούµε ότι αν και δίνει ικανοποιη-

τικά αποτελέσµατα σε περιοχές µε έντονη υφή, π.χ. στις εικόνες µε τους τίγρεις,

σε οµαλές περιοχές το χαρακτηριστικό της κατεύθυνσης της υφής δίνει περίπλοκα

όρια που δεν ανταποκρίνονται στα όρια των αντικειµένων. Επιπλέον, για παράδειγµα

στην εικόνα µε την Ϲέβρα, το µεγάλο πλάτος στα όρια των αντικειµένων διαστέλλει την

περιοχή της εικόνας που ανατίθεται στο τµήµα της Ϲέβρας, καθώς η µεγάλη εκτίµηση

του πλάτους στα όρια των αντικειµένων δεν µπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά από

την ανταγωνιζόµενη υπόθεση του πίσω µέρους της εικόνας το οποίο γενικότερα έχει



4.5. Κατάτµηση Εικόνων Υφής µε Χαρακτηριστικά ∆ιαµόρφωσης και

Σταθµισµένη Εξέλιξη Καµπυλών 99

χαµηλό πλάτος διαµόρφωσης.

Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται µε τη µέθοδο των [193] είναι γενικότερα οµαλά

και δίνουν αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε τα χαρακτηριστικά που εξάγονται µε τη

µέθοδο Dominant Components Analysis, έχουν όµως το πρόβληµα ότι δεν ϕέρουν

πληροφορία σχετικά µε την κλίµακα της υφής και εµφανίζουν τα ίδια προβλήµατα

µε τα χαρακτηριστικά τύπου Dominant Components Analysisσε οµαλές περιοχές.

Σε πολλές εικόνες (π.χ. στο Σχ. 4.8 οι εικόνες µε τον τίγρη, το λιοντάρι και τους

ϐράχους) τα όρια των αντικειµένων οµαδοποιούνται σε µία ξεχωριστή περιοχή. Αυτό

οφείλεται στο ότι οι µεγάλες τιµές της παραγώγου της εικόνας στα όρια ερµηνεύονται

ως χαρακτηριστικά υφής, και απαιτούνε µία ξεχωριστή περιοχή της εικόνας για να

τα ερµηνεύσει.

Τα αποτελέσµατα της µεθόδου συνδυασµού χαρακτηριστικών γενικότερα δεν

υποφέρουν από την σύγχυση µεταξύ πληροφορίας σχετικής µε ακµή και υφή. Παίρ-

νουµε γενικότερα καλύτερα αποτελέσµατα κατάτµησης, µε τα όρια των περιοχών να

εντοπίζουν µε ακρίβεια τα όρια των αντικειµένων. Παρατηρούµε επίσης ότι οι επι-

πτώσεις της ανώµαλης συµπεριφοράς του χαρακτηριστικού της κατεύθυνσης αντι-

µετωπίζεται µε ϐάση το µικρότερο ϐάρος που έχει η υπόθεση υφής στις περιοχές

αυτές. Μπορούµε όµως να εντοπίσουµε κάποιες εξαιρέσεις, όπως στην έκτη εικόνα

µε τα κτήρια όπου η υπόθεση της υφής για το αριστερό κτήριο δεν είναι αρκετά

ισχυρή ώστε να οδηγήσει την κατάτµηση, µε αποτέλεσµα την υπερκατάτµησή του

στην περίπτωση του συνδυασµού πληροφορίας. ΄Οµως, για τις περισσότερες εικόνες

που εµφανίζονται εδώ, όπως και για τις περισσότερες άλλες εικόνες της ϐάσης [154],

παρατηρούµε µία ϐελτίωση στην κατάτµηση χρησιµοποιώντας το νόµο της σταθµι-

σµένης εξέλιξης καµπυλών, που είναι ιδιαίτερα εµφανή σε εικόνες που περιέχουν

τόσο υφή όσο και οµαλές περιοχές.





Κεφάλαιο 5

Συνέργεια µεταξύ Αναγνώρισης

Αντικειµένων και Κατάτµησης

Εικόνων µέσω του Αλγόριθµου

Expectation Maximization

Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουµε τον αλγόριθµο Expectation Maximization EM ως ένα

πλαίσιο για την διατύπωση και επίλυση του προβλήµατος της συνέργειας µεταξύ της

αναγνώρισης αντικειµένων και κατάτµησης εικόνων. Χρησιµοποιώντας αναγεννη-

τικά µοντέλα για κατηγορίες αντικειµένων, η κατάτµηση διατυπώνεται ως το ϐήµα

Expectation, όπου οι παρατηρήσεις ανατίθενται στις υποθέσεις των αντικειµένων και

η ανάλυση αντικειµένων ως το ϐήµα Maximization, όπου τα µοντέλα προσαρµόζονται

στις παρατηρήσεις.

Οι ϐασικές συνεισφορές αυτού του κεφαλαίου συνοψίζονται στα παρακάτω ση-

µεία :

• Η εισαγωγή του αλγορίθµου ΕΜ για το πρόβληµα της συνέργειας επιτρέπει

αφενός την διατύπωσή του µε έναν µαθηµατικά σαφή τρόπο, αφετέρου την

χρήση διαφορετικών τεχνικών της όρασης υπολογιστών για την αντιµετώπισή

του.

• Συνδέουµε τα µοντέλα ενεργούς εµφάνισης (Active Appearance Models  AAMs)

µε την κατάτµηση εικόνων, και επιτρέπουµε έτσι τον χειρισµό επικαλύψεων

στην προσαρµογή µοντέλων AAM.

• Βάσει της µεταβολικής ερµηνείας του αλγορίθµου ΕΜ χρησιµοποιούµε τεχνι-

κές εξέλιξης καµπυλών για την υλοποίηση του ϐήµατος Ε, εισάγοντας έτσι τα

µοντέλα AAM ως ϕορείς πρότερης γνώσης (shape priors) για την µεταβολική

κατάτµηση εικόνων.

• ∆ιερευνάται η χρησιµότητα της πληροφορίας κατάτµησης για την διαδικασία

ανίχνευσης αντικείµενων. Χρησιµοποιώντας γνωστά σύνολα δεδοµένων αποτι-

µώνται τα οφέλη της από κοινού κάτωθεν και άνωθεν αντιµετώπισης του προ-

ϐλήµατος, που αποδίδει συστηµατικά καλύτερα αποτελέσµατα.

• Επιδιώκοντας τη διεύρυνση της εφαρµοσιµότητας της προσέγγισής µας, ασχο-

λούµαστε µε την αυτοµατοποιηµένη κατασκευή µοντέλων χρησιµοποιώντας

ένα σύνολο εκπαίδευσης µε ελάχιστα σηµεία αναφοράς (landmarks).
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Εικόνων µέσω του Αλγόριθµου Expectation Maximization

BottomUp Detection

Lowlevel segmentation
Model SynthesisObject SegmentationBackground Synthesis

E step

M step

Observed Image

Είσοδος Συστήµατος Βρόχος Expectation Maximization

Σχήµα 5.1: Επισκόπηση της προσέγγισής µας.

Μετά από µία συνοπτική παρουσίαση του αλγορίθµου ΕΜ στην ενότητα 5.1 πα-

ϱουσιάζουµε την προσέγγισή µας. Το ϐήµα Ε και η σχέση του µε µεθόδους εξέλιξης

καµπυλών αναλύονται στην ενότητα 5.2 ενώ στην ενότητα 5.3 παρουσιάζουµε τη

διατύπωση του ϐήµατος Μ στο πλαίσιο των ΑΑΜ. Στην ενότητα 5.4 παρουσιάζονται

τα πειράµατα ανίχνευσης αντικειµένων, καθώς και η συνεισφορά µας στην αυτο-

µατοποιηµένη κατασκευή µοντέλων ΑΑΜ, ενώ στην ενότητα 5.5 παρουσιάζουµε τη

σχέση της προσέγγισής µας µε τις κύριες αναφορές του πεδίου. Τεχνικές πτυχές

καλύπτονται στα δύο παραρτήµατα του κεφαλαίου.

5.1 Η προσέγγιση του ΕΜ για το Πρόβληµα της Συ-

νέργειας

Επιδιώκουµε την επίλυση του προβλήµατος της από κοινού κατάτµησης και ανί-

χνευσης αντικειµένων στο πλαίσιο της ανάλυσης-µέσω-σύνθεσης, όπου η ανάλυση

των αντικειµένων µέσω ενός αναγεννητιού µοντέλου αποτελεί το µέσο και για τις δύο

λειτουργίες. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε ένα διαπλεκόµενο πρόβληµα, καθώς γνω-

ϱίζοντας µέσω της κατάτµησης τις παρατηρήσεις της εικόνας που ανατίθενται σε ένα

αντικείµενο µπορούµε να εκτιµήσουµε τις παραµέτρους του και αντίστροφα. Ο ΕΜ

είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθµος για εκτίµηση παραµέτρων µε ελλειπή δεδο-

µένα, ο οποίος ταιριάζει ιδανικά µε το πρόβληµά µας, παρέχοντας ένα εναργές και

καλά ϑεµελιωµένο πλαίσιο για την διατύπωση του προβλήµατος.

Πρωτού παρουσιάσουµε την προσέγγισή µας, εισάγουµε τον συµβολισµό και τις

ϐασικές έννοιες µε µία επισκόπηση της χρήσης του αλγορίθµου ΕΜ για το πρόβληµα

της εκτίµησης παραµέτρων για µία κατανοµή µίξης (mixture distribution).

5.1.1 Αλγόριθµος ΕΜ για µοντελοποίηση µέσω µίξης κατανο-

µών

Θεωρούµε ότι έχουµε ένα σύνολο N ανεξάρτητων παρατηρήσεων I = {I1, . . . , IN}
που προκύπτουν από µία από τις K παραµετρικές κατανοµές Pk(I|θk), που µε
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τη σειρά της επιλέγεται ανεξάρτητα για κάθε παρατήρηση µε πρότερη πιθανότητα

πk. Η κατανοµή l από την οποία η παρατήρηση In έχει προκύψει είναι άγνω-

στη και αναπαρίσταται χρησιµοποιώντας το διάνυσµα κρυφών µεταβλήτών Zn =
(zn,1, . . . , zn,K), όπου zn,j = δ(j − l) µε δ την διακριτή συνάρτηση Dirac. Η σχέ-

ση που συνδέει την πιθανοφάνεια των παρατηρήσεων µε το σύνολο παραµέτρων

A = (θ1, . . . , θK , π1, . . . , πK) προκύπτει αθροίζοντας πάνω στις κρυφές µεταβλητές :

log P (I|A) =
N∑

n=1

log P (In|A) =
N∑

n=1

log
∑

Zn

P (In, Zn|A) (5.1)

όπου P (In, Zn|A)= P (In|Zn,A)P (Zn|A) =
K∏

k=1

[Pk(In|θk)πk]
zn,k (5.2)

Η µεγιστοποίηση αυτού του αθροίσµατος ως προς το σύνολο παραµέτρων A δεν

είναι εύκολη, καθώς το άθροισµα πάνω στις κρυφές µεταβλητές Zn εµφανίζεται µέσα

στον λογάριθµο. Θεωρώντας όµως ότι το διάνυσµα κρυφών µεταβλητών Zn είναι

γνωστό, µπορούµε να εκφράσουµε τον λογάριθµο της πιθανοφάνειας των πλήρων

παρατηρήσεων (full observations):

log P (I, Z) =
∑

n

log P (In, Zn) =
∑

n

∑

k

zn,k log Pk(In|θk)πk (5.3)

όπου το άθροισµα εµφανίζεται πλέον έξω από τον λογάριθµο, οπότε οι παράµετροι

µπορούν να εκτιµηθούν απευθείας. Η ποσότητα που εισάγει ο ΕΜ για να εκµε-

ταλλευτεί αυτήν την παρατήρηση είναι η προσδοκώµενη τιµή της (5.3) ως προς τις

κρυφές µεταβλητές zn,k, όπου η κατανοµή πάνω στις zn,k αποκτάται ϐάσει των τρέ-

χουσων εκτιµήσεων για τις παραµέτρους. Οδηγούµαστε έτσι σε ένα επαναληπτικό

σχήµα:

• Βήµα Ε : υπολογισµός της ύστερης κατανοµής PA∗ πάνω στα Z δεσµεύοντας

στην προηγούµενη εκτίµηση των παραµέτρων, A∗ και τις παρατηρήσεις :

En,k ≡ PA∗(zn,k = 1) = P (zn,k = 1|In,A∗
k) =

π∗
kPk(In|θ∗k)

∑

j π∗
j Pj(In|θ∗j )

(5.4)

και σχηµατισµός της προσδοκίας (expectation) του λογάριθµου πιθανοφάνειας

των πλήρων παρατηρήσεων:

〈log P (I, Z)〉PA∗
=

∑

n

∑

k

En,k log πkPk(In|θk) (5.5)

Παραπάνω µε τον συµβολισµό 〈·〉PA∗
συµβολίζουµε την προσδοκία της ποσό-

τητας · υπό την κατανοµή PA∗.

• Βήµα Μ: µεγιστοποίηση της παραπάνω ποσότητας ως προς τις παραµέτρους

των κατανοµών:

πk =
∑

n

En,k/N, θk = argmax
∑

n

En,k log Pk(In|θk) (5.6)
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∆ιαισθητικά, στο ϐήµα Ε οι κρυφές δυαδικές µεταβλητές της (5.3) αντικαθίστανται

µε µία εκτίµηση της ` υπευθυνότητας΄ της κάθε κατανοµής για τις παρατηρήσεις, που

αργότερα χρησιµοποιείται για να απλοποιήσει την εκτίµηση παραµέτρων στο ϐήµα

Μ.

Αυτή η διαδικασία συστηµατικά αυξάνει τον λογάριθµο της πιθανοφάνειας [52]

και καταλήγει σε ένα τοπικό µέγιστο της (5.1).

5.1.2 Προσέγγιση στη συνέργεια ϐάσει του αλγορίθµου ΕΜ

Εφαρµόζουµε τον αλγόριθµο ΕΜ στο πρόβληµα της από κοινού κατάτµησης και

ανάλυσης/ανίχνευσης αντικειµένων διατυπώνοντας την κατάτµηση ως το ϐήµα Ε,

όπου οι παρατηρήσεις της εικόνας ανατίθενται κατά έναν πιθανοτικό τρόπο στην

υπόθεση του αντικειµένου, και την ανάλυση του αντικειµένου ως το ϐήµα Μ, όπου

οι παράµετροι του µοντέλου εκτιµώνται ώστε να µεγιστοποιηθεί η πιθανοφάνεια του

τµήµατος της εικόνας που έχει καταλάβει το αντικείµενο.

Η ιδέα πίσω από αυτήν την προσέγγιση είναι να ϑεωρηθεί η κατάτµηση ως ένα

παράθυρο µέσα από το οποίο παρατηρείται το αντικείµενο, µε δυαδικές µεταβλητές

σε κάθε σηµείο να καθορίζουν αν το αντικείµενο είναι ορατό η επικαλύπτεται. Η

άνωθεν κατάτµηση τότε ανάγεται στην λήψη της απόφασης για το πού είναι καλύτερο,

µε την έννοια ότι αυξάνει την πιθανοφάνεια, να ` ανοίξουµε το παράθυρο΄ ενώ η

προσαρµογή του µοντέλου εστιάζει µόνο στις περιοχές της εικόνας που ϕαίνονται

µέσα από το παράθυρο.

΄Ενα απλό παράδειγµα ϕαίνεται στο Σχ. 5.2, όπου δείχνουµε τα αποτελέσµατα της

επαναληπτικής εφαρµογής των ϐηµάτων Ε και Μ για µία απλοϊκή εικόνα· ξεκινώντας

από µία τοποθεσία της εικόνας που προτείνεται από ένα αρχικό σύστηµα ανίχνευσης,

η σύνθεση και η κατάτµηση σταδιακά ϐελτιώνονται, συγκλίνοντας σε µία λύση που

µοντελοποιεί ικανοποιητικά µία περιοχή της εικόνας µέσω του αντικειµένου.

Input Image

(α)

Face Support, iteration 1 Face Support, iteration 5 Face Support, iteration 40

Synthesis, iteration 1 Synthesis, iteration 5 Synthesis, iteration 40

(ϐ) (γ) (δ)

Σχήµα 5.2: Εικόνα στην είσοδο (α) και επαναλήψεις του ΕΜ (ϐ)-(δ). Πάνω γραµµή:

εξέλιξη του χωρίου της υπόθεσης του αντικειµένου σε επίπεδο pixels (ϐήµα Ε). Κάτω

γραµµή: αποτελέσµατα σύνθεσης, χρησιµοποιώντας τα παραπάνω ϐάρη (ϐήµα Μ).

΄Ενα περιπλοκότερο παράδειγµα ϕαίνεται στο Σχ. 5.3, όπου µία σκοτεινή περιοχή

επικαλύπτει ένα τµήµα του αντικειµένου. Η άνωθεν πρόβλεψη δεν είναι ακριβής στην

επικαλυπτόµενη περιοχή, και οι παρατηρήσεις αυτές δεν ανατίθενται στο αντικείµενο

κατά το ϐήµα Ε. Στο ϐήµα Μ συνεπώς τα σηµεία αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη

κατά την εκτίµηση των παραµέτρων και έτσι επιτυγχάνεται η ευρωστία ως προς την
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Input Image Face Support, iteration 40 Synthesis, iteration 40 Synthesis without occlusion information

(α) (ϐ) (γ) (δ)

Σχήµα 5.3: Χειρισµός επικαλύψεων: Η σύνθεση στην εικόνα (γ) χρησιµοποιεί την

κατάτµηση στην εικόνα (ϐ), ενώ αυτή της εικόνας (δ) δεν έχει κάποια πληροφορία

σχετικά µε το χωρίο της περιοχής του προσώπου.

επικάλυψη του αντικειµένου· αντιθέτως, αγνοώντας τα αποτελέσµατα του ϐήµατος Ε

τα αποτελέσµατα της σύνθεσης χειροτερεύουν.

Σηµαντικό για µία επιτυχή εφαρµογή είναι το συγκεκριµένο αναγεννητικό µοντέ-

λο που χρησιµοποιείται µε τον ΕΜ· για τα προηγούµενα σχήµατα χρησιµοποιήθηκε

µία ϐάση PCA για την ϕωτεινότητα προσώπων [220], όπου δεν υπάρχει κάποια διαδι-

κασία αντιστοίχισης των προσώπων. Συνέπεια αυτού είναι τα διάφορα ανεπιθύµητα

ϕαινόµενα που εµφανίζονται στη σύνθεση, για παράδειγµα γύρω από τα µαλλιά, ενώ

δεν µπορούµε να αναφερόµαστε σε κάτι όπως το χωρίο του αντικειµένου, καθώς δεν

υπάρχει σύµπτωση των χωρίων των αντικειµένων ϐάσει των οποίων κατασκευάστηκε

το µοντέλο.

Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να αντιµετωπισθούν χρησιµοποιώντας µοντέλα

ενεργούς εµφάνισης - ΑΑΜ [112, 37, 157] που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.2.5

ως αναγεννητικά µοντέλα που λαµβάνοντας υπόψη τις χωρικές παραµορφώσεις των

αντικειµένων µπορούν να χειριστούν τόσο τις διαδικασίες της ανάλυσης/ανίχνευσης

όσο και της κατάτµησης.

∆ιατυπώνοντας τα ΑΑΜ πιθανοτικά η τυπική υπόθεση που χρησιµοποιείται [39]

είναι ότι το σφάλµα µεταξύ της πρόβλεψης και των παρατηρήσεων µπορεί να µοντε-

λοποιηθεί ως µία διαδικασία λευκού Gaussian ϑορύβου, τυπικής απόκλισης σ. Ο

λογάριθµος της πιθανοφάνειας της παρατήρησης στο σηµείο x υπό το µοντέλο ΑΑΜ

µπορεί τότε να γραφεί :

log P (I(x)|s, t) =

[

(I(x) − T (S−1(x)))
2

2σ2
− log 2πσ2

2

]

(5.7)

όπου η συνάρτηση S−1 ϕέρνει από το σύστηµα συντεταγµένων της τεµπλέτας την

πρόβλεψη της εµφάνισης T (S−1(x)) που αντιστοιχεί στην τιµή ϕωτεινότητας I(x).
Θεωρώντας ότι η µεγέθυνση/σµίκρυνση της περιοχής γύρω από το σηµείο x είναι

αµελητέα, µπορούµε τότε να γράψουµε για το κριτήριο (2.31) P (I) ∝ exp(−E(s, t)),
οπότε η προσαρµογή του ΑΑΜ µπορεί να ϑεωρηθεί ως η εκτίµηση των παραµέτρων

µέγιστης πιθανοφάνειας.

Μία µικρή ϐελτίωση της παραπάνω προσέγγισης στην οποία αναφερόµαστε στην

ενότητα 5.3 συνίσταται στην χρήση της Jacobian της παραµόρφωσης στο κριτήριο

που χρησιµοποιείται, ώστε να ληφθούν υπόψη οι χωρικές αλλοιώσεις του αντικειµέ-

νου στο κριτήριο πιθανοφάνειας. Μία σηµαντικότερη ϐελτίωση που είναι δυνατή στα

πλαίσια του ΕΜ είναι ο χειρισµός επικαλύψεων ή απροσδόκητων καταστάσεων ϕω-

τισµού χρησιµοποιώντας µοντέλα ΑΑΜ. Βλέποντας τα µοντέλα ΑΑΜ στο πλαίσιο των

αναγεννητικών µοντέλων και του ΕΜ αντιµετωπίζουµε αυτό το πρόβληµα επιτρέπον-

τας εναλλακτικές υποθέσεις να ερµηνεύσουν τις παρατηρήσεις, και απαλάσσοντας τα
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Observed Image

s t

Shape and Appearance

parameters

Segmentation Mask AAM SynthesisBackground Synthesis

Σχήµα 5.4: Το αναγεννητικό µοντέλο της προσέγγισής µας: οι παράµετροι σχήµατος

και εµφάνισης s, t συνθέτουν την εµφάνιση του αντικειµένου µέσω ενός µοντέλου,

που στη συνέχεια συνδυάζεται µε το τµηµατικά σταθερό µοντέλο του ϕόντου. Ο

συνδυασµός επιτυγχάνεται µέσω ενός πίνακα κατάτµησης (κρυφές µεταβλητές), που

καθορίζει ποια τµήµατα της εικόνας ανατίθενται στην υπόθεση του αντικειµένου.

Για την εκτίµηση του πίνακα κατάτµησης συνδυάζεται η πιστότητα του µοντέλου στις

παρατηρήσεις µε πληροφορία σχετικά µε το χωρίο του αντικειµένου. Για εκτίµηση

παραµέτρων η πιθανοφάνεια των παρατηρήσεων που ϐρίσκονται µέσα στη `µάσκα΄

µεγιστοποιείται.

ΑΑΜ από την ερµηνεία των παρατηρήσεων, χωρίς αυτό να απαιτεί µία τροποποίηση

της νόρµας σφάλµατός τους. Αντίθετα, η τυπική προσέγγιση, π.χ. [81] είτε ϑεωρεί

τις περιοχές που επικαλύπτονται ως γνωστές εκ των προτέρων, ή ϐασίζεται σε µία

ευρετικά ορισµένη εύρωστη νόρµα για να αποφύγει την προσαρµογή του µοντέλου

στα δεδοµένα µε επικάλυψη.

5.2 Βήµα Ε : Κατάτµηση Βάσει Αντικειµένων

΄Ενα πρακτικό πρόβληµα που προκύπτει όταν ϑεωρούµε το πρόβληµα της κατάτµη-

σης ενός αντικειµένου είναι πώς µπορεί να οριστεί η συµπληρωµατική υπόθεση του

ϕόντου· αυτό το οποίο χρειάζεται γενικότερα είναι να είναι διαθέσιµη µία µηδενική

υπόθεση ώστε να µπορεί να συγκριθεί µε τις προβλέψεις του µοντέλου του αντικει-

µένου. Μία απλοϊκή προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε για το Σχ. 5.2 χρησιµοποιεί

µία µη παραµετρική κατανοµή για όλες τις παρατηρήσεις του ϕόντου· όµως για ει-

κόνες µε µεγάλη µεταβολή της εµφάνισης στο ϕόντο αυτή η κατανοµή γίνεται σχεδόν

οµοιόµορφη, και το µοντέλο του αντικειµένου προβλέπει την ϕωτεινότητα της εικόνας

καλύτερα ακόµα και όταν δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα κάποιο αντικείµενο.

΄Ενα συµπληρωµατικό πρόβληµα είναι η κανονικοποίηση του ϐήµατος Ε : για το

Σχ. 5.2 χρησιµοποιήθηκε πληροφορία από την γειτονιά του κάθε pixel, πολλαπλα-

σιάζοντας τα αποτελέσµατα του ϐήµατος Ε µε τον µέσο της γειτονιάς των αποτελε-

σµάτων του προηγούµενου ϐήµατος, δίνοντας έτσι µία σταδιακή εξέλιξη του χωρίου

του αντικείµενου προς τα έξω. Αυτή η ευρετική η περιπλοκότερες τεχνικές µπορούν
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να δαπανήσουν χρόνο εωσότου ένα τµήµα της εικόνας µεταβεί από την µία υπόθεση

στην άλλη, ενώ είναι ευκολότερο να κολλήσουν σε τοπικά ελάχιστα.

Παρακινούµενοι από τα παραπάνω παρουσιάζουµε στη συνέχεια δύο διαφορετι-

κές προσεγγίσεις στην υλοποίηση του ϐήµατος Ε.

5.2.1 Υλοποίηση του ϐήµατος Ε σε επίπεδο τµηµάτων

Η πρώτη προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι να χρησιµοποιηθεί εξαρχής µία υπερ-

κατάτµηση της εικόνας και να αναπαρασταθεί η υπόθεση του ϕόντου µέσω ενός ξε-

χωριστού µοντέλου για κάθε τµήµα. Μία σχετιζόµενη κανονικοποίηση του ϐήµατος

είναι να ϑεωρήσουµε ότι οι κρυφές µεταβλητές δεν δείχνουν πλέον αν µεµονωµέ-

να pixels ανήκουν στην υπόθεση του αντικειµένου, αλλά τµήµατα της εικόνας. Η

υπόθεση του ϕόντου µοντελοποιεί τις παρατηρήσεις IR µέσα στην περιοχή R µέ-

σω µίας σταθερής τιµής ϕωτεινότητας, που έχει αλλοιωθεί από Gaussian ϑόρυβο·

οι παρατηρήσεις IR µπορούν τότε να ανατεθούν στην υπόθεση O του αντικειµένου

ή B του ϕόντου ϐάσει του τύπου του Bayes συγκρίνοντας τις πιθανοφάνειες των

παρατηρήσεων:

ER,O =
P (IR|O)

P (IR|O) + P (IR|B)
P (IR|H) ≃ P (IR|F ∗

H,H)P (F ∗
H|H), H ∈ {O,B}

(5.8)

Στην παραπάνω έκφραση η P (F ∗
H|H)είναι µία πρότερη κατανοµή πάνω στις παρα-

µέτρους του µοντέλου και F ∗
H είναι οι ϐέλτιστες µε το κριτήριο MAP παράµετροι για

την υπόθεση H. Για το µοντέλο του ϕόντου ϑεωρούµε ότι έχουµε µία οµοιόµορφη

πρότερη κατανοµή πάνω στην σταθερή τιµή και την διασπορά του ϑορύβου, οπότε

καταλήγουµε απλά στις εκτιµήτριες µέγιστης πιθανοφάνειας ( το µέσο και τη διασπο-

ϱά των παρατηρήσεων), ενώ για τα µοντέλα ΑΑΜ χρησιµοποιούµε τα αποτελέσµατα

του ϐήµατος Μ, το οποίο παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα.

Εφαρµόζοντας την παραπάνω σχέση στην πράξη, παρατηρούµε ότι το µέγεθος

του τµήµατος της εικόνας έχει µία ανεπιθύµητη επίδραση στην αυστηρότητα µε την

οποία λαµβάνεται η απόφαση για την ανάθεση του τµήµατος. Αυτό οφείλεται στην

απλοποιητική υπόθεση ότι το σφάλµα ανακατασκευής µπορεί να µοντελοποιηθεί ως

µία διαδικασία ανεξάρτητου ϑορύβου. Τόσο για τα ΑΑΜ όσο και για το µοντέλο

του ϕόντου εξετάζοντας προσεκτικότερα το σφάλµα παρατηρούµε ότι είναι έντονα

συσχετισµένο, οπότε ουσιαστικά υπερεκτιµούµε την µαρτυρία που µας προσφέρουν

οι παρατηρήσεις µας. Για να αντιµετωπισθεί αυτό διαιρούµε τον λογάριθµο της

πιθανοφάνειας των παρατηρήσεων IR µε ένα πολλαπλάσιο του πλήθους των παρατη-

ϱήσεων µέσα στην περιοχή |R|, παίρνοντας έτσι την ανεξάρτητη-κλίµακας ποσότητα:

log PR,H = α
P

i∈R log P (Ii|F ∗
H,H)

|R|
όπου α είναι µία ελεύθερη παράµετρος. Μία κοµ-

ψότερη προσέγγιση ϑα ήταν να εισάγουµε την υπόθεση του ϑορύβου Brown ώστε

να µοντελοποιήσουµε τη συσχέτιση του σφάλµατος ανακατασκευής· αυτό όµως ϑα

περιέπλεκε τις σχέσεις εκτίµησης παραµέτρων.

΄Ενα δεύτερο σηµείο είναι ότι το µοντέλο του ϕόντου γενικότερα είναι λεπτοµερέ-

στερο από ένα ΑΑΜ, µε την έννοια ότι το τελευταίο τυπικά µοντελοποιεί µία περιοχή

που είναι 20 εώς 30 ϕορές µεγαλύτερη από αυτήν ενός τµήµατος που προκύπτει από

την υπερκατάτµηση της εικόνας. Συνεπώς, το σφάλµα ανακατασκευής του µοντέλου

σταθερής ϕωτεινότητας ϑα είναι σχεδόν πάντα µικρότερο, ή συγκρίσιµο µε αυτό ενός

ΑΑΜ. Για το λόγο αυτό εισάγουµε έναν όρο ποινής τύπο MDL, ο οποίος `τιµωρεί΄ το
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µοντέλο του ϕόντου και εξισορροπεί την ανάθεση των παρατηρήσεων.

Τέλος, αν και απαιτείται η εισαγωγή της πιθανοφάνειας των παραµέτρων στην

τελική απόφαση, αυτό περιπλέκει την αποτίµηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων

που γίνονται στη συνέχεια, στην ενότητα 5.4. Συγκεκριµένα, εκεί διερευνάται το κα-

τά πόσο τα αποτελέσµατα κατάτµησης προσφέρουν συµπληρωµατική πληροφορία

ως προς αυτήν που παρέχουν οι παράµετροι του ΑΑΜ· συνεπώς το να εισάγουµε τις

τελευταίες µέσα στη διαδικασία κατάτµησης ϑα περιέπλεκε την ανάλυση των αποτε-

λεσµάτων. Για αυτό χρησιµοποιούµε µόνο τον όρο πιστότητας δεδοµένων log PR,H

και παρουσιάζουµε εδώ τα αποτελέσµατα άνωθεν κατάτµησης που αποκτούνται στις

τοποθεσίες που ανταποκρίνονται σε αντικείµενα, αφήνοντας την από κοινού κατά-

τµηση και ανίχνευση αντικειµένων για την ενότητα 5.4 όπου το πρόβληµα αντιµετω-

πίζεται διεξοδικότερα.

΄Εχοντας εισάγει όλους τους κανονικοποιητικούς όρους στο παραπάνω κριτήριο,

η ύστερη πιθανότητα τα IR να ανήκουν στην υπόθεση O µπορεί να γραφεί συναρτήσει

του όρου:

log
P (IR|O)

P (IR|B)
= α

(∑

i∈R log P (Ii|F ∗
O,O) − log P (Ii|F ∗

B,B)

|R|

)

+ β (5.9)

Βλέποντας την διαδικασία του ϐήµατος Ε ως την πιθανοτική ταξινόµηση των

τµηµάτων ϐάσει της σχέσης ER,O = 1

1+exp(log
P (IR|O)

P (IR|B)
)

µπορούµε να εκτιµήσουµε τις

σταθερές α, β µε τεχνικές εκµάθησης µηχανών, αν έχουµε στη διάθεσή µας χειρωνα-

κτικά κατετµηµένες εικόνες στο σύνολο εκπαίδευσης. Αν και αρχικά ακολουθήθηκε

αυτή η προσέγγιση, [131], στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι για ένα ευρύ ϕάσµα τιµών

τα αποτελέσµατα ήταν ποιοτικά όµοια. Αποφεύγοντας έτσι την σχετικά περίπλοκη

παραπάνω λύση, τελικά επιλέξαµε δύο τιµές ϱυθµίζοντας το σύστηµά για λίγες ει-

κόνες, και χρησιµοποιήσαµε στη συνέχεια τις ίδιες τιµές και για τις δύο κατηγορίες

αντικειµένων.

Μετά από πειραµατισµό µε απλές και αποτελεσµατικές τεχνικές κατάτµησης ει-

κόνας καταλήξαµε στον αλγόριθµο watershed· οι ακµές της εικόνας εκτιµώνται µέσω

του τελεστή παραγώγου ϕωτεινότητας [154] που συνδυάζει ταχύτητα µε αποδοτι-

κότητα, ενώ τα τοπικά ελάχιστα της έντασης ακµών χρησιµοποιήθηκαν ως σηµεία

εκκίνησης (markers).

Στο Σχ. 5.5 δείχνουµε το σύνορο της περιοχής που προκύπτει κατωφλιώνοντας

τα αποτελέσµατα του ϐήµατος Ε για το αντικείµενο που αντιστοιχεί στο ισχυρότερο

αποτέλεσµα κάτωθεν ανίχνευσης. Από τα αποτελέσµατα ϕαίνεται η δυνατότητα της

προσέγγισής µας να κατατµεί αντικείµενα µίας κατηγορίας µε µεγάλη ποικιλία στην

εµφάνιση και στο σχήµα. Τα αποτελέσµατα είναι γενικότερα ικανοποιητικά, καθώς

η κατάτµηση των αντικειµένων που παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία στο σχήµα και

στην εµφάνιση εκτιµάται σωστά, ενώ αποκλείονται µη προβλέψιµες περιοχές, όπως

γένια για πρόσωπα ή πεζοί για αυτοκίνητα. ΄Οµως, η κατωφλίωση δεν µας επιτρέ-

πει να επιβάλουµε την οµαλότητα των ορίων που προκύπτουν, µε αποτέλεσµα να

προκύπτουν γωνιώδη όρια όποτε τα αποτελέσµατα του ϐήµατος Ε για κάποιο µικρό

τµήµα είναι κάτω από το κατώφλι. Επίσης, οι ανακρίβειες του αρχικού συστήµατος

κατάτµησης µεταφέρονται και στην υψηλού επιπέδου κατάτµηση, όπως ϕαίνεται έν-

τονα για τις εικόνες των αυτοκινήτων, όπου η χαµηλού επιπέδου πληροφορία είναι

ϑορυβώδης.
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Σχήµα 5.5: Αποτελέσµατα άνωθεν κατάτµησης για εικόνες αυτοκινήτων και προ-

σώπων, χρησιµοποιώντας το ϐήµα Ε σε επίπεδο τµηµάτων. Χρησιµοποιώντας ένα

σταθερό κατώφλι για τα αποτελέσµατα του ϐήµατος Ε, τα τµήµατα της εικόνας

που ανήκουν στην υπόθεση του αντικειµένου της ανατίθενται. Αν και η κατάτµηση

του αντικειµένου είναι χοντρικά σωστή, εµφανίζονται προβλήµατα λεπτής κλίµακας,

όπως µία ατυχής κατάτµηση χαµηλού επιπέδου να έχει ως αντίκτυπο στην άνωθεν

κατάτµηση τον ανακριβή εντοπισµό των ορίων και γωνιώδη περιγράµµατα.
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5.2.2 Υλοποίηση του ϐήµατος Ε χρησιµοποιώντας Εξέλιξη Καµ-

πυλών

Παρά την απλότητα και αποδοτικότητά της η προηγούµενη προσέγγιση δεν επιτρέ-

πει την εισαγωγή περιορισµών όπως η οµαλότητα των συνόρων, ή την σύµπτωση των

συνόρων των αντικειµένων µε τις ακµές της εικόνας. Η χρήση τέτοιων πηγών πλη-

ϱοφορίας είναι συνηθισµένη στην κατάτµηση εικόνων, οπότε ϑα ήταν επιθυµητό να

συνδυαστεί η άνωθεν πληροφορία που παρέχει ένα ΑΑΜ µε κάποιον άλλο ευέλικτο

αλγόριθµο κατάτµησης, παραµένοντας στο πλαίσιο του ΕΜ. Βάσει της µεταβολικής

διατύπωσης του αλγορίθµου ΕΜ στη συνέχεια συνδυάζουµε την προσέγγισή µας µε

τεχνικές εξέλιξης καµπυλών, εισάγοντας έτσι τα ΑΑΜ ως ϕορείς πρότερης γνώσης

σχετικά µε το σχήµα και την εµφάνιση για την κατάτµηση εικόνων.

Ερµηνεία αλγορίθµου Region Competition µέσω του ΕΜ

Υπάρχει µία σαφής διαισθητική σχέση µεταξύ του αλγορίθµου ΕΜ και του Region

Competition: ϑεωρώντας την κατάτµηση της εικόνας ως ένα πεδίο κρυφών µεταβλη-

τών, το ϐήµα Ε αντιστοιχεί στην εξέλιξη καµπυλών, και το ϐήµα Μ στην επανεκτίµηση

των παραµέτρων των κατανοµών. Εδώ καθιερώνουµε και µία µαθηµατικά σαφή δια-

τύπωση της σχέσης µεταξύ τους χρησιµοποιώντας την µεταβολική ερµηνεία του ΕΜ

[170, 107].

Συγκεκριµένα, το ϐήµα Ε µπορεί να ερµηνευθεί επίσης ως ένα ϐήµα µεγιστο-

ποίησης : εισάγοντας µία οποιαδήποτε κατανοµή Q(Z) πάνω στις κρυφές µεταβλη-

τές, ένα κάτω ϕράγµα του log P (I|A) αποκτάται εφαρµόζοντας την ανισότητα του

Jensen στην συνάρτηση του λογαρίθµου:

log

(
∑

Z

P (I, Z|A)

Q(Z)
Q(Z)

)

≥
∑

Z

Q(Z) log

(
P (Z, I|A)

Q(Z)

)

(5.10)

=
∑

Z

Q(Z) log P (I|A) +
∑

Z

Q(Z) log
P (Z|I,A)

Q(Z)

= log P (I|A) − KL(Q(Z)‖P (Z|I,A)) (5.11)

όπου για να πάµε στη δεύτερη γραµµή χρησιµοποιήθηκε ο κανόνας αλυσίδας P (I, Z|A) =
P (Z|I,A)P (I|A). Ο πρώτος όρος δεν επηρεάζεται από την επιλογή της Q, ενώ ο

όρος KL συµβολίζει την απόκλιση KullbackLeibler µεταξύ των κατανοµών Q(Z)
και P (Z|I,A), που είναι µία µη-αρνητική ποσότητα. Παρατηρούµε ότι για την επι-

λογή που γίνεται κατά το ϐήµα Ε, Q(Z) = P (Z|I,A), η απόκλιση KL ισούται µε

µηδέν, οπότε αυτό ισοδυναµεί µε την ελαχιστοποίηση του κάτω ορίου (5.10) ως προς

την Q(Z). Η απευθείας µεγιστοποίηση της ποσότητας log(P (I|A)) αντικαθίσταται

λοιπόν µε την διαδοχική µεγιστοποίηση αυτού του κάτω ορίου, ϑέτοντας την Q(Z)
ίση µε P (Z|I,A) (ϐήµα -Ε) και ακολούθως κάνοντας πιο στενό το όριο τροποποιών-

τας τις παραµέτρους (ϐήµα-Μ).

Συνεπώς και τα δύο ϐήµατα του ΕΜ µπορούν να ϑεωρηθούν ως ελαχιστοποιήσεις
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του κάτω ορίου της πιθανοφάνειας των παρατηρήσεων(5.10):

∑

Z

Q(Z) log

(
P (I, Z|A)

Q(Z)

)

=
∑

Z

Q(Z) log P (I|Z,A)P (Z|A) + S

Q(Z)=
Q

i Qi(Zi)
=

∑

n

∑

Zn

Qn(Zn) log P (In|Zn,A) +
∑

Z

Q(Z) log P (Z|A) + S, (5.12)

όπου S = −∑Z Q(Z) log(Q(Z)) είναι η εντροπία της κατανοµής Q. Καθώς το Zn εί-

ναι ένα K-διάστατο διάνυσµα µε στοιχεία zn,i = δ(i−l) το οποίο κωδικοποιεί την ανά-

ϑεση της παρατήρησης In στην υπόθεση l, έχουµε P (In|Zn,A) =
∏

k Pk(In|Ak)
zn,k ,

οπότε µπορούµε και να γράψουµε:

∑

Zn

Qn(Zn) log P (In|Zn,A) =
∑

k

Qn,k log Pk(In|Ak) (5.13)

Παραπάνω Qn,k είναι η προσδοκόµενη τιµή της δυαδικής µεταβλητής zn,k. Στον

αλγόριθµο Region Competition η Qn,k επιτρέπεται να λάβει µόνο δυαδικές τιµές,

καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσεις που να ανήκουν συγχρόνως σε παραπάνω από

µία περιοχές. Μπορούµε λοιπόν να δούµε τον πρώτο όρο ως µία διακριτοποίηση του

όρου πιστότητας δεδοµένων του συναρτησιακού Region Competition, καθώς αθροίζει

τον λογάριθµο της πιθανοφάνειας των παρατηρήσεων υπό την υπόθεση στην οποία

έχουν ανατεθεί :

∑

k

∑

n∈Rk

log Pk(In|Ak) =
∑

n

∑

k

Qn,k log Pk(In|Ak), Rk = {n : Qn,k = 1} (5.14)

Ο δεύτερος όρος εισάγει πρότερη γνώση στην κατάτµηση, χρησιµοποιώντας είτε

παραµετρικές εκφράσεις είτε γενική πληροφορία. Στο πρόβληµα της µοντελοποίη-

σης µέσω µίας µίξης κατανοµών, αυτό αντιστοιχεί στην χρήση των πρότερων πιθα-

νοτήτων για να ανατεθούν ευκολότερα παρατηρήσεις στις µεγαλύτερες συνιστώσες

της µίξης. Στον αλγόριθµο Region Competition αυτός ο όρος δεν εξαρτάται από

παραµέτρους και εισάγει µία γενικής ϕύσης ποινή σε µεγάλα σύνορα περιοχών· µε-

ταβαίνοντας από τη συνεχή στην διακριτή διατύπωση, µπορούµε να γράψουµε τον

όρο του ϕράγµατος του ΕΜ που συνδέεται µε το µήκος καµπύλης ως

P (Z|A) = P (Z) =
∏

i

exp(−∂Zi) (5.15)

όπου το ∂Zi καταδεικνύει αν στην τοποθεσία i συµβαίνει µία µετάβαση στο label της

κρυφής µεταβλητής.

Τέλος, ο όρος εντροπίας γενικότερα επιβάλλει οµαλές αναθέσεις των παρατηρή-

σεων στις διαθέσιµες υποθέσεις· καθώς στον Region Competition οι αναθέσεις γίνον-

ται κατά έναν δυαδικό τρόπο, αυτός ο όρος είναι πάντα µηδενικός και δεν επηρεάζει

το ϕράγµα.

Καταλήγοντας, αυτό που διαφοροποιεί τον ΕΜ για µοντελοποίηση µέσω µίξης

κατανοµών από τον αλγόριθµο Region Competition είναι η χρήση δυαδικών απο-

ϕάσεων για κάθε παρατήρηση, αντί οµαλών ύστερων πιθανοτήτων, η εισαγωγή ενός

γεωµετρικού όρου που επιβάλλει οµαλά όρια, και η µέθοδος εξέλιξης των ορίων που

εστιάζει στην περιφέρεια των περιοχών αντί να χρησιµοποιεί όλο το χωρίο τους. Μπο-
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ϱούµε να δούµε τις ιδιαιτερότητες αυτές του Region Competition στο πλαίσιο του ΕΜ

ως εξής

Region Competition EM

Εξέλιξη καµπυλών Βήµα Ε

Ανανέωση παραµέτρων Βήµα Μ

Χρήση δυαδικών αποφάσεων WinnerTakeAll ΕΜ [170]

(Τοπική) εξέλιξη καµπυλών Freezing [170]

΄Ορος ποινής για µήκος ορίων MRF πάνω στις κρυφές µεταβλητές

΄Ετσι αντί για ένα σχήµα που ϑα αγνοούσε τη γεωµετρική ϕύση του προβλή-

µατος και ϑα χειριζόταν την εικόνα ως ένα απλό σύνολο παρατηρήσεων, ο Region

Competition εισάγει χρήσιµη γεωµετρική πληροφορία, συνδυάζοντας στατιστικές και

γεωµετρικές τεχνικές εξέλιξης καµπυλών.

Χρήση µοντέλων ΑΑΜ για µεταβολική κατάτµηση εικόνων

Για να ενσωµατώσουµε τα µοντέλα ΑΑΜ στο παραπάνω πλαίσιο, ϑεωρούµε ότι η πε-

ϱιοχή k αντιστοιχεί στην υπόθεση O ενός µοντέλου ΑΑΜ, και εστιάζουµε στους όρους

του ϕράγµατος του ΕΜ που εµπλέκονται. Αυτοί περιλαµβάνουν τον όρο πιστότητας

δεδοµένων που σχετίζει την πρόβλεψη του µοντέλου µε τις παρατηρήσεις :

∑

n

Qn,O log PO(In|s, t)

και τους περιορισµούς πάνω στις δυνατές αναθέσεις µέσω των κρυφων µεταβλητών

που εκφράζονται ως

∑

Z

Q(Z) log P (Z|A) =
∑

Z

Q(Z) log P (Z)

︸ ︷︷ ︸

΄Ορος οµαλότητας

+
∑

n

Qn,O log P (zn,O|s)
︸ ︷︷ ︸

Σχήµα ΑΑΜ

(5.16)

Παραπάνω συνδυάζουµε τον όρο ποινής για οµαλά όρια
∑

Z Q(Z) log P (Z) µε τον

όρο που εξαρτάται από την τρέχουσα εκτίµηση του σχήµατος του αντικειµένου. Θεω-

ϱώντας ότι n είναι ο δείκτης της παρατήρησης στο σηµείο x ϑα µπορούσαµε να ϑέ-

σουµε P (zn,O|s) = H(S−1(x, s)), περιορίζοντας τις παρατηρήσεις που ανατίθενται

στο αντικείµενο να ϐρίσκονται στο εσωτερικό του. Για να αποφύγουµε αριθµητικά

προβλήµατα οµαλοποιούµε πρώτα τη χαρακτηριστική συνάρτηση του χωρίου του

αντικειµένου συνελίσσοντας την µε ένα Gaussian ϕίλτρο και χρησιµοποιούµε την

τιµή που προκύπτει.

Μπορούµε να εισάγουµε απευθείας τους νέους όρους αυτούς καθώς σπάνε σε

αθροίσµατα πάνω στο πλέγµα της εικόνας· µεταγράφοντας την σχέση (5.17) για την

περίπτωσή µας καταλήγουµε στη σχέση εξέλιξης για το σύνορο του αντικειµένου στην

περιοχή x

∂Γk

∂t
= −µκN + log

Pk(I|s, t,O)Pk(S−1(x, s)|O)

Pj(I|Aj)
N (5.17)

Σε κάθε σηµείο λοιπόν εξετάζουµε πρώτα αν στην περιοχή της τεµπλέτας S−1(x) ϑα

έπρεπε να εµπιστευθούµε την πρόβλεψη του ΑΑΜ και ύστερα χρησιµοποιούµε την

πιθανοφάνεια για να καθορίσουµε αν η υπόθεση j µοντελοποιεί καλύτερα τις πα-

ϱατηρήσεις στην περιοχή x. Επίσης, αποκλίνοντας από τον αρχικό κανόνα εξέλιξης
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Region Competition εισάγουµε και πληροφορία σχετικά µε ακµές κατά την αναφορά

[178], ωθώντας τα σύνορα των τµηµάτων ώστε να συµπίπτουν µε έντονες µεταβολές

στην ϕωτεινότητα.

Επίσης ο MDL-τύπου όρος στο µοντέλο του ϕόντου που είχε εισαχθεί για την

υλοποίηση του ϐήµατος Ε σε επίπεδο τµηµάτων µεταφράζεται σε έναν όρο τύπου

balloon που διαστέλλει το όρια του αντικειµένου, ενώ όπως στη αναφορά [178] ένας

όρος ακµών εισάγεται για να ωθήσει τα όρια των τµηµάτων προς περιοχές έντονης

µεταβολής στη ϕωτεινότητα. Αυτές οι αλλαγές δίνουν την τελική σχέσεις εξέλιξης :

∂Γk

∂t
= −µκN +

[

log
Pk(I|s, t,O)Pk(S−1(x, s)|O)

Pj(I|Aj)
+ B

]

N + ∇G(|∇I|)N

όπου B είναι η δύναµη balloon, και G(|∇I|) είναι µία ϕθίνουσα συνάρτηση της

δύναµης ακµών, |∇I|. Η εξέλιξη των καµπυλών έχει υλοποιηθεί χρησιµοποιών-

τας τεχνικές επιπεδοσυνόλων, οι οποίες καθώς επιτρέπουν το σχηµατισµό οπών στο

εσωτερικό των τµηµάτων µπορούν να χειριστούν ϑέµατα όπως επικαλύψεις.

∆ύο ανταγωνιστικές υποθέσεις εισάγονται για το ϕόντο που τυπικά δηµιουργούν

δύο µεγάλες συστάδες για ϕωτεινές και σκοτεινές περιοχές· η αρχικοποίηση των

ορίων και των παραµέτρων των κατανοµών είναι τυχαία, πέρα από το µοντέλο ΑΑΜ

που χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα του κάτωθεν συστήµατος ανίχνευσης για την

αρχικοποίηση της ϑέσης του.

Στο Σχ. 5.6 συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα άνωθεν κατάτµησης που µας παρέ-

χουν οι δύο προσεγγίσεις : Σε όλα τα παραδείγµατα τα σύνορα των αντικειµένων

εντοπίζονται µε ακρίβεια, ενώ οι όποιες µερικές αποτυχίες αποδίδονται κυρίως στις

περιορισµένες δυνατότητες σύνθεσης του ΑΑΜ. Αν και τα αποτελέσµατα είναι καλύ-

τερα από αυτά της προηγούµενης µεθόδου, δεν χρησιµοποιείται εξέλιξη καµπυλών

για τα επόµενα πειράµατα καθώς αφενός έχει µεγαλύτερες υπολογιστικές απαιτή-

σεις σε σχέση µε την προηγούµενη προσέγγιση, και περιπλέκεται η ανάλυση µίας

εικόνας όταν υπάρχουν πολλές ψευδείς ανιχνεύσεις.

5.3 Εκτίµηση Παραµέτρων: Βήµα Μ

Στο ϐήµα Μ η πιθανοφάνεια των παρατηρήσεων που έχουν ανατεθεί στις παρατηρή-

σεις µεγιστοποιείται ως προς τις παραµέτρους των µοντέλων. ΄Οπως δείχνουµε στην

ενότητα αυτή, µεγιστοποιώντας το κριτήριο του ΕΜ προκύπτουν νέες σχέσεις ανα-

νέωσης των ΑΑΜ. Μπορούν έτσι να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που ανακύπτουν

κατά την εφαρµογή µοντέλων τύπου ΑΑΜ στο πρόβληµα της κατάτµησης, όπως ο

χειρισµός των επικαλύψεων µε άλλα αντικείµενα και ο εντοπισµός των ορίων του

αντικειµένου.

5.3.1 Σχέσεις προσαρµογής παραµέτρων Σχήµατος

Θεωρώντας για απλότητα µόνο τις υποθέσεις του αντικειµένου και του ϕόντου, το

κριτήριο του ΕΜ γράφεται :

∑

x

PO(x) log P (I(x)|O) + (1 − PO(x)) log P (I(x)|B) (5.18)
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Τµηµατικό Βήµα Ε Εξέλιξη Καµπυλών Τµηµατικό Βήµα Ε Εξέλιξη Καµπυλών

Σχήµα 5.6: Σύγκριση µεταξύ των δύο µεθόδων άνωθεν κατάτµησης: Η εξέλιξη καµ-

πυλών παρέχει καλύτερα αποτελέσµατα από τη µέθοδο που υλοποιεί το ϐήµα Ε σε

επίπεδο τµηµάτων, δίνοντας οµαλά περιγράµµατα, που εντοπίζουν σωστά τα όρια

των αντικειµένων.
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όπου PO(x) είναι η πιθανότητα η παρατήρηση στο σηµείο x να ανατίθεται στο αν-

τικείµενο. Παρατηρούµε στο σηµείο αυτό ότι η εκτίµηση της παραµόρφωσης του

αντικειµένου κατά το ϐήµα Μ συνδέεται και µε την ανάθεση παρατηρήσεων στο αν-

τικείµενο, που έως τώρα την είχαµε διατυπώσει ως το ϐήµα Ε. Για παράδειγµα, µία

παρατήρηση της εικόνας που είχε ανατεθεί στο αντικείµενο ϐάσει της προηγούµε-

νης εκτίµησης της παραµόρφωσης µπορεί εν γένει να µην ανήκει στο χωρίο του για

ένα νέο διάνυσµα παραµέτρων, οπότε η πιθανότητα να ανατεθεί στο αντικείµενο ϑα

ισούται πλέον µε µηδέν. Αυτή παρατήρηση οδηγεί στο να εκφράσουµε την ποσότητα

PO(x) ως:

PO(x) = E(x)H(S−1(x; s)) (5.19)

όπου E(x) είναι τα σταθερά αποτελέσµατα του ϐήµατος Ε ενώ το H(S−1(x; s)) µπορεί

να µεταβάλλεται κατά το ϐήµα Μ· µπορούµε πλέον να ξαναγράψουµε το κριτήριο

(5.18) ως

∑

x

E(x)H(S−1(x; s)) log
P (I(x)|O)

P (I(x)|B)
+ c (5.20)

όπου ο όρος c =
∑

x
log P (I(x)|B) είναι µία σταθερά. Καθώς η ϐελτιστοποίηση αυ-

τού του κριτηρίου υλοποιείται ευκολότερα όταν ορίζεται στο σύστηµα συντεταγµένων

της τεµπλέτας, µπορούµε να το γράψουµε ως:

∑

x

E(S(x; s))H(x)D(x; s) log
P (I(S(x; s))|O)

P (I(S(x; s))|B)
(5.21)

όπου τώρα το άθροισµα είναι πάνω στην τεµπλέτα και D(x; s) είναι η ορίζουσα

της Jacobian της απεικόνισης x → S(x) που ποσοτικοποιεί την τοπική µεγέθυν-

ση/σµίκρυνση του πεδίου της τεµπλέτας. Απλοποιώντας το κριτήριο, ϑεωρούµε ότι

το σφάλµα ανακατασκευής και για τις δύο υποθέσεις µοντελοποιείται ως λευκός

Gaussian ϑόρυβος µε µία κοινή διασπορά σ, οπότε έχουµε:

c
∑

x

E(S(x))H(x)D(x; s)
[
(I(S(x)) − T (x))2 − (I(S(x)) − B(S(x)))2]

(5.22)

όπου T είναι η σύνθεση ϐάσει του µοντέλου του αντικειµένου, B η ανακατασκευή της

εικόνας χρησιµοποιώντας το µοντέλο για το ϕόντο και c = 1
2σ2 µία πολλαπλασιαστική

σταθερά που αγνοείται στη συνέχεια.

Το αρχικό κριτήριο για προσαρµογή µοντέλων ΑΑΜ (2.31) µπορεί να γραφεί µε

ϐάση τον παραπάνω συµβολισµό ως:

E(s) =
∑

x

H(x) (I(S(x; s)) − T (x))2 . (5.23)

Συγκρίνοντας τα κριτήρια (5.22) και (5.23) παρατηρούµε τρία σηµεία στα οποία το

τελευταίο είναι ανακριβές :

• Η πληροφορία σχετικά µε την κατάτµηση που παρέχει το πεδίο E(S(x)) αγνοεί-

ται, οδηγώντας έτσι σε προβλήµατα σε σηµεία µε επικαλύψεις. Καθώς επιβάλ-

λεται η εύρεση µίας αντιστοίχισης για κάθε σηµείο της τεµπλέτας, το µοντέλο

προσαρµόζεται σε οτιδήποτε µπορεί να επικαλύπτει το αντικείµενο.
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• Η πιστότητα του µοντέλου του ϕόντου δεν συγκρίνεται µε αυτήν του αντικειµέ-

νου, επιτρέποντας στη σύνθεση του αντικειµένου να περιοριστεί στο εσωτερικό

ή να ξεπεράσει τα όρια του πραγµατικού αντικειµένου, αν δεν υπάρχουν έν-

τονες ακµές. Αντίθετα, αν υπάρχει ένα µοντέλο για το ϕόντο µπορεί να πιέσει

προς τα πίσω/µπροστά το αντικείµενο και να εντοπίσει ορθά τα όριά του στην

εικόνα, όπως ϕαίνεται στο Σχ. 5.7.

• Η µεγέθυνση/σµίκρυνση των σηµείων της τεµπλέτας εξαιτίας της παραµόρ-

ϕωσης αγνοείται· ουσιαστικά το κριτήριο (5.23) απαιτεί οι παρατηρήσεις να

ταιριάζουν µε το µοντέλο, αντί να το χρησιµοποιεί για να ερµηνεύσει τις παρα-

τηρήσεις, όπως ϑα έπρεπε και όπως κάνει το κριτήριο του ΕΜ.

Στη συνέχεια δίνονται οι σχέσεις ανανέωσης των µοντέλων ΑΑΜ που προκύπτουν

µεταβαίνοντας από την (5.23) στη (5.22), εισάγοντας σταδιακά περιπλοκότερη πλη-

ϱοφορία· για να διατηρηθεί η συνέχεια, οι αποδείξεις περιέχονται στο παράρτηµα

5.Α΄. ΄Οπως και στην αναφορά [157] ϑεωρούµε τη µέθοδο Newton Raphson που

χρησιµοποιεί µία προσέγγιση δεύτερης τάξης στην συνάρτηση κόστους γύρω από τις

τρέχουσες παραµέτρους για να υπολογίσει την ϐέλτιστη ανανέωση των παραµέτρων.

Μεταβάλλοντας τις παραµέτρους κατά ∆s έχουµε:

I(S(x; s + ∆s)) ≃ I(S(x; s)) +

NS∑

i=1

dI

ds i
(x; s)∆si (5.24)

dI

ds i
(x; s) =

∂I(S(x; s))

∂x

∂Sx

∂si

+
∂I(S(x; s))

∂x

∂Sy

∂si

(5.25)

όπου NS είναι το πλήθος των στοιχείων της ϐάσης που χρησιµοποιούµε για να εκ-

ϕράσουµε την χωρική παραµόρφωση του αντικειµένου. Θεωρώντας την ποσότητα I
ως µία RNS → RN απεικόνιση από τον χώρο των παραµέτρων στο πεδίο της εικόνας,

συµβολίζουµε µε dI
ds

την Jacobian της απεικόνισης αυτής. Για διακριτά δεδοµένα τα

I και dI
ds

µπορούµε να τα χειριστούµε ως N × 1 και N × NS πίνακες αντίστοιχα και

να γράψουµε συνοπτικά την παραπάνω σχέση ως Is+∆s = Is + dI

ds
∆s, όπου ∆s είναι

το NS × 1 διάνυσµα µεταβολής.

Χρησιµοποιώντας αυτήν τη γραµµικοποίηση γύρω από το s και εισάγοντας συµ-

ϐολισµό πινάκων η τιµή της συνάρτησης κόστους (5.23) για τη νέα τιµή των παρα-

µέτρων µπορεί να προσεγγιστεί ως :

C(s + ∆s) =
∑

x

H(x)(I(x; s + ∆s) − T (x))2

≃
[

H ⊙
(

Is +
dI

ds
∆s − T

)]T [

Is +
dI

ds
∆s − T

]

(5.26)

= [H ⊙ E ]T E + 2 [H ⊙ E ]T
dI

ds
∆s + ∆s

T

[

H ⊙ dI

ds

]T dI

ds
∆s (5.27)

όπου E = Is − T και µε ⊙ συµβολίζουµε τον πολλαπλασιασµό πινάκων κατά στοι-

χείο. Για να απλοποιηθεί ο συµβολισµός, για όρους όπως ο H⊙ dI

ds
όπου η ποσότητα

H είναι N × 1 και dI

ds
είναι N × NS, εννοείται ότι ο πίνακας H πολλαπλασιάζεται

προηγουµένως µε το 1 × NS µοναδιαίο διάνυσµα.
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Η σχέση (5.27) µας δίνει την τετραγωνική προσέγγιση στη συνάρτηση κόστους

C(s + ∆s) = C(s) + J∆s + ∆s
TH∆s

J = 2 [H ⊙ E ]T
dI

ds
, H =

[(

H ⊙ dI

ds

)T dI

ds

]

(5.28)

µε τις H και J να είναι οι Hessian και Jacobian µήτρες της συνάρτησης κόστους.

Η ϐέλτιστη ανανέωση του διανύσµατος παραµέτρων ∆s
∗ δίνεται πλέον από τη σχέση

∆s
∗ = −1

2

[
JH−1

]T
(5.29)

που αποτελεί τον ευθύ προσθετικό (forwards additive) κανόνα για προσαρµογή µον-

τέλων ΑΑΜ σύµφωνα µε την ορολογία των [157].

Εισάγοντας τις πιθανότητες ανάθεσης παρατηρήσεων παίρνουµε ένα διαφορετικό

κριτήριο :

∑

x

E(S(x))H(x) (I(S(x)) − T (x))2 = [(E ⊙ H) ⊙ E ]T [E ] (5.30)

για το οποίο οι αντίστοιχοι πίνακες µπορούν να γραφούν ως:

J =

[

(H ′ ⊙ E)
T dI

ds
+

(
dE

ds
⊙ H ⊙ E

)T

E

]

H =

[(

H ′ ⊙ dI

ds

)T dI

ds
+ 2

(

H ⊙ dE

ds
⊙ E

)T (dI

ds
∆s

)]

(5.31)

όπου H ′ = H ⊙ E. Η προφανής τροποποίηση που εισάγεται έτσι είναι ο πολλα-

πλασιασµός της χαρακτηριστικής συνάρτησης του χωρίου του αντικειµένου, H µε

τα αποτελέσµατα κατάτµησης E, επιβάλλοντας έτσι στον αλγόριθµο προσαρµογής

να εστιάσει στις περιοχές του αντικειµένου που µοντελοποιούνται καλύτερα. Οι επι-

πλέον όροι που εµπλέκουν την Jacobian της κατάτµησης ως προς τις παραµέτρους

σχήµατος προκύπτουν από το γεγονός ότι µετατοπίζοντας το αντικείµενο αλλάζει και

το ϐάρος µε το οποίο ανατίθενται περιοχές της εικόνας σε συγκεκριµένες περιοχές

του.

Χρησιµοποιώντας τον όρο EB = Is −Bs µπορούµε να γράψουµε για το κριτήριο

που προκύπτει εισάγοντας το σφάλµα του µοντέλου του ϕόντου:

C(s) = [ H ⊙ Es ⊙ (E)]T [E ] − [H ⊙ Es ⊙ (EB)]T [EB] (5.32)

από το οποίο παίρνουµε τους πίνακες

J = JE − JEB
,H = HE −HEB

(5.33)

Παραπάνω οι JE ,HE αντιστοιχούν στους πίνακες της (5.31) και JEB
,HEB

είναι οι

αντίστοιχοι πίνακες που προκύπτουν εισάγοντας τους όρους από το µοντέλο του ϕόν-

του. Καθώς ο όρος ο οποίος ελαχιστοποιείται δεν είναι πλέον µία κυρτή συνάρτηση

µπορούν να προκύψουν αστάθειες· ένα µικρότερο ϐήµα συνεπώς επιλέγεται όποτε

προτείνονται µεγάλες ανανεώσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι νέες τιµές του διανύσµατος
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δεν ϑα ξεπεράσουν το τριπλάσιο της διασποράς τους στο σύνολο εκπαίδευσης.

Τέλος, εισάγοντας την κλιµάκωση της παραµόρφωσης παίρνουµε το αρχικό κρι-

τήριο του ΕΜ, όπου η έκφραση για την ανανέωση λαµβάνει υπόψη όλους τους παρα-

πάνω όρους, καθώς και την επιρροή της σµίκρυνσης/µεγέθυνσης του αντικειµένου

στον όρο πιθανοφάνειας. Οι σχέσεις ανανέωσης δίνονται στο παράρτηµα 5.Α΄.

5.3.2 Εξισώσεις προσαρµογής εµφάνισης

Οι παράµετροι εµφάνισης µπορούν να ανανεωθούν χρησιµοποιώντας λιγότερο περί-

πλοκες σχέσεις, καθώς µεταβάλλοντάς τες δεν επηρεάζεται η κατάτµηση ή η παρα-

µόρφωση. Στο σύστηµα συντεταγµένων της τεµπλέτας το κριτήριο του ΕΜ µπορεί να

γραφεί ως :

C(t) =
∑

x

W (x)

[

(I(S(x)) − T0(x)) −
NT∑

i=1

tiTi(x)

]2

W (x) = D(x; s)H(x)E(S(x)) (5.34)

όπου NT είναι το πλήθος των στοιχείων της ϐάσης εµφάνισης και ο όρος W (x)
συνδυάζει όλους τους παράγοντες της παραµόρφωσης. Αυτό µας δίνει τη λύση των

σταθµισµένων ελάχιστων τετραγώνων:

t
∗ = [W ⊙ E ]

[
T T (W ⊙ T )

]−1
(5.35)

όπου E(x) = I(S(x)) − T0(x) και T είναι ο N × NT πίνακας που σχηµατίζεται

ενώνοντας τα στοιχεία της ϐάσης για την εµφάνισης.

Σηµειώνουµε εδώ ότι στις σχέσεις ανανέωσης των παραµέτρων εµφάνισης και σχή-

µατος µπορεί να εισαχθεί άµεσα η πιθανοφάνειά τους ϐάσει της πρότερης κατανοµής

τους, αν αυτή µοντελοποιείται µέσω µίας Gaussian κατανοµής. Οι πίνακες που εµ-

πλέκονται στις σχέσεις ανανέωσης τροποποιούνται ϑέτοντας Ji = Ji −λpi/σ
2
i ,Hi,i =

Hi,i+λσ2
i , όπου pi είναι η προηγούµενη εκτίµηση της παραµέτρου pi, σi η απόκλισή

του στο σύνολο εκπαίδευσης και µέσω του λ ελέγχεται ο συµβιβασµός µεταξύ πρό-

τερης γνώσης και πιστότητας στα δεδοµένα. Στην υλοποίησή µας χρησιµοποιήσαµε

τις τιµές λ = .1 για την εµφάνιση και λ = 1 για το σχήµα που έδωσαν ικανοποιητικά

αποτελέσµατα και για τις δύο κατηγορίες αντικειµένων.

Κάποια αποτελέσµατα που δείχνουν τις ϐελτιώσεις που εισάγονται από τα εναλ-

λακτικά κριτήρια προσαρµογής ϕαίνονται στο Σχ. 5.7. Για την πάνω γραµµή τα

αποτελέσµατα είναι σε επίπεδο λεπτοµερειών, εισάγοντας µία συστηµατική, αλλά

όχι κριτικής σηµασίας ϐελτίωση. Για τις τελευταίες δύο, όπου η κατάτµηση είναι

απαραίτητη, η χρήση των αποτελεσµάτων του ϐήµατος Ε ϐοηθάει να διατηρηθεί η

ποιότητα της προσαρµογής του ΑΑΜ, ενώ οι υπόλοιποι όροι εισάγουν πάλι µικρές,

αλλά αισθητές ϐελτιώσεις. Αν και οι τελευταίοι δύο όροι προκύπτουν από την προ-

σέγγισή µας, ϑα µπορούσε να ϑεωρηθεί ότι οι ϐελτιώσεις που εισάγουν (στήλη δ) δεν

δικαιολογούν το επιπλέον υπολογιστικό κόστος που απαιτούν. ΄Οµως, συγκρίνοντας

τις εικόνες στην δεύτερη και τρίτη στήλη, ϕαίνεται ότι η πληροφορία κατάτµησης

είναι απαραίτητη, ενώ και τα πειραµατικά αποτελέσµατα της επόµενης ενότητας κα-

ταδεικνύουν µία σταθερή ϐελτίωση στις επιδόσεις ανίχνευσης.
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(α) (ϐ) (γ) (δ)

Σχήµα 5.7: ∆ιαφορές στην προσαρµογή χρησιµοποιώντας εναλλακτικά κριτήρια

ΑΑΜ: (α) Εικόνα προς ανάλυση, (ϐ) ανακατασκευή µέσω του απλού κριτηρίου ελά-

χιστων τετραγώνων, (γ) εισάγοντας πληροφορία κατάτµησης µέσω του ΕΜ, (δ) τα

αποτελέσµατα του ϐήµατος Ε. Εισάγοντας τον ΕΜ καθίσταται εύρωστη η προσαρµο-

γή των ΑΑΜ καθώς αγνοούνται περιοχές µε µη µοντελοποιούµενη εµφάνιση, όπως

το τρίτο παράθυρο ή τα µαλλιά στις κάτω γραµµές.
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5.4 Συνεργετική Ανίχνευση Αντικειµένων

Το ότι η άνωθεν γνώση µπορεί να ϐοηθήσει τη διαδικασία της κατάτµησης είναι

ως ένα ϐαθµό σαφές, τόσο από προηγούµενες εργασίες όσο και από τα αποτελέ-

σµατα που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες. Ο στόχος µας σε αυτήν

την ενότητα είναι να εξετάσουµε την άλλη όψη του προβλήµατος, δηλαδή κατά πό-

σο η συνεργασία µεταξύ της κατάτµησης και της αναγνώρισης µπορεί να ϐοηθήσει

την αναγνώριση. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε αρχικά καθαρά δεδοµένα,

µε τα χαρακτηριστικά σηµεία του αντικειµένου να έχουν εντοπιστεί χειρωνακτικά,

ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση µεταξύ διαφορετικών προβληµάτων, όπως η κατα-

σκευή του µοντέλου και η συνέργεια των δύο διαδικασιών. Στη συνέχεια, ϑέτοντας

ως στόχο την επέκταση της εφαρµοσιµότητας της προσέγγισής µας σε περισσότερες

κατηγορίες αντικειµένων, χρησιµοποιήθηκε ένα σύστηµα κάτωθεν ανίχνευσης αντι-

κειµένων ϐάσει σηµείων ενδιαφέροντος σε συνδυασµό µε έναν νέο αλγόριθµο για την

αυτοµατοποιηµένη εκµάθηση µοντέλων ΑΑΜ χωρίς χαρακτηριστικά σηµεία. Χρη-

σιµοποιώντας τις ίδιες ϱυθµίσεις για δύο κατηγορίες αντικειµένων, καταλήξαµε στα

ίδια ποιοτικά αποτελέσµατα σχετικά µε την ϐελτιωµένη επίδοση που επιτυγχάνεται

ϐάσει του αλγορίθµου ΕΜ.

5.4.1 Πλήρως Annotated ∆εδοµένα

΄Οπως και στις αναφορές [218, 144], ϑεωρούµε ότι το κάτωθεν σύστηµα ανίχνευσης

αντικειµένων προτείνει τις ενδιαφέρουσες τοποθεσίες της εικόνας από τις οποίες ξε-

κινάει η εφαρµογή των αναγεννητικών µοντέλων. Για να περιορίσουµε το πλήθος

των υποθέσεων που εξετάζονται χρησιµοποιούµε ένα κατώφλι για τις τιµές του κά-

τωθεν συστήµατος ανίχνευσης, το οποίο τίθεται ίσο µε τη µέγιστη τιµή για την οποία

ανιχνεύονται όλα τα υπάρχοντα αντικείµενα. ΄Ετσι εξετάζονται µαζί µε τις σωστές

τοποθεσίες και πλήθος από λάθος υποθέσεις, οπότε ο ϱόλος της συνέργειας είναι

πλέον να ακυρώσει τις εσφαλµένες ϑετικές ανιχνεύσεις (false positives).

Η άνωθεν πληροφορία µπορεί να εξαχθεί τόσο από τις παραµέτρους των ΑΑΜ

όσο και από την κατάτµηση του αντικειµένου. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι

ϑα µπορούσαµε να πάρουµε την άνωθεν πληροφορία που εισάγεται από ένα ΑΑΜ

χωρίς τον ΕΜ, δηλαδή µε απλή προσαρµογή ΑΑΜ, οπότε πλέον δεν ϑα ήταν απα-

ϱαίτητος ο από κοινού χειρισµός των δύο διαδικασιών. ΄Οπως δείχνουµε αργότερα,

αυτός ο ισχυρισµός εξασθενεί όταν τα αντικείµενα είναι µερικώς επικαλυπτόµενα,

οπότε οι παράµετροι που προκύπτουν µε απλή προσαρµογή ΑΑΜ µειώνουν αισθητά

τις επιδόσεις ανίχνευσης. Προς το παρόν όµως ϑεωρούµε ότι ο ισχυρισµός αληθεύει,

και εξετάζουµε την πληροφορία που εισάγουν τα αποτελέσµατα της κατάτµησης όχι

πλέον στο πλαίσιο της συνέργειας αλλά ϑεωρούµενα ως µία µέτρηση που χρησιµο-

ποιείται για την ανίχνευση αντικειµένων.

΄Εχουµε τρεις διαφορετικές πηγές πληροφορίας για την ανίχνευση αντικειµένων:

Πρώτον, τον όρο πιθανοφάνειας που µας παρέχει το σύστηµα που χρησιµοποιείται

για κάτωθεν ανίχνευση CBU . ∆εύτερον, τις παραµέτρους εµφάνισης και σχήµατος

των µοντέλων ΑΑΜ, τις οποίες χειριζόµαστε ως χαρακτηριστικά: Μοντελοποιώντας

την κατανοµή τους µέσω Gaussian συναρτήσεων για εικόνες που περιέχουν το αν-

τικείµενο καθώς και εικόνες που περιέχουν µόνο το ϕόντο κατασκευάζουµε τον όρο
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ταξινόµησης:

CAAM = log
P (s, t|O)

P (s, t|B)
(5.36)

Τέλος, τα αποτελέσµατα της άνωθεν κατάτµησης συνοψίζονται στο ποσοστό του χω-

ϱίου του αντικειµένου το οποίο τελικά του ανατίθεται κατά το ϐήµα Ε· η ποσότητα

αυτή εκτιµάται παίρνοντας τον µέσο των αποτελεσµάτων του ϐήµατος Ε πάνω στην

περιοχή της εικόνας που αντιστοιχίζεται στο αντικείµενο :

CEM =

∑

x∈R H(S−1(x))E(x)
∑

x∈R H(S−1(x))
, (5.37)

Συνδυάζουµε την πληροφορία που παρέχουν αυτές οι τρεις πηγές στο πλαίσιο των

supraBayesian τεχνικών συνδυασµού πληροφορίας [108] που είδαµε και στο προη-

γούµενο κεφάλαιο. Και εδώ η έξοδος Ck του ταξινοµητή k ϑεωρείται ως µία τυχαία

µεταβλητή που ακολουθεί της κατανοµές P (Ck|O) και P (Ck|B) υπό τις υποθέσεις

του ϕόντου και του αντικειµένου, αντίστοιχα. Θεωρώντας το σύνολο των εξόδων των

ταξινοµητών ως ένα διάνυσµα από ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές, C = (C1, . . . , Ck)
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις µεµονωµένες κατανοµές τους για τον συνδυα-

σµό των ταξινοµητών:

P (O|C)

P (B|C)
= c

P (C|O)

P (C|B)
= c

K∏

k=1

P (Ck|O)

P (Ck|B)
(5.38)

όπου c = P (O)/P (B). Για απλότητα δεν λαµβάνουµε υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις

µεταξύ των εξόδων των ταξινοµητών, αν και αυτό ϑα µπορούσε να εισάγει κάποια

ϐελτίωση στις επιδόσεις.

Για την αποτίµηση της απόδοσης των διάφορων ταξινοµητών χρησιµοποιούµε τό-

σο καµπύλες τύπου χαρακτηρισµού λειτουργίας δέκτη (Receiver Operating Chara

cteristic ROC), όπου τα αποτελέσµατα ανίχνευσης συνοψίζονται στην απόφαση για

το εάν η εικόνα περιέχει ένα αντικείµενο, και τις καµπύλες Ακρίβειας-Ανάκλησης

(Precision RecallPR) όπου το ποσοστό των ανιχνευθέντων αντικειµένων (Ανάκλη-

ση) συγκρίνεται µε το ποσοστό των σωστών ανιχνεύσεων (Ακρίβεια). Οι καµπύλες

ROC µπορούν να συνοψιστούν µε το Ποσοστό ΄Ισου Σφάλµατος (Equal Error Rate

 EER), που ισούται µε το σηµείο όπου το ποσοστό ψευδών ανιχνεύσεων ισούται µε

το ποσοστό εσφαλµένων αρνητικών, ενώ οι καµπύλες PR από τη µέγιστη F -µέτρησή

τους, που ορίζεται ως F = 2
1
R

+ 1
P

. Σηµειώνουµε εδώ ότι οι καµπύλες ROC συχνά

είναι παραπλανητικές, καθώς ένα σύστηµα ανίχνευσης που δίνει πολλαπλές ψευ-

δείς ανιχνεύσεις ϑα δώσει ευκολότερα µία ϑετική απάντηση για µία µεγάλη εικόνα.

Συνεπώς, επειδή στη ϐάση των [62] οι εικόνες που περιέχουν αντικείµενα είναι µε-

γαλύτερες από αυτές του ϕόντου, ϕαίνεται να λειτουργεί καλύτερα ένα σύστηµα µε

χαµηλή ακρίβεια. Για το λόγο αυτό περιλαµβάνουµε τις καµπύλες ROC µόνο για

σύγκριση µε άλλες αναφορές, και ϑεωρούµε τις καµπύλες PR ως ενδεικτικές των

επιδόσεων.

΄Οπως ϕαίνεται από τις τελευταίες, τα µεµονωµένα συστήµατα ανίχνευσης συµ-

περιφέρονται µε έναν συµπληρωµατικό τρόπο σε διαφορετικές περιοχές, ενώ τα απο-

τελέσµατα του συνδυασµού τους είναι συστηµατικά καλύτερα. Σηµειώνουµε συγκε-

κριµένα ότι τα αποτελέσµατα κατάτµησης που παίρνουµε συνδυάζοντας το άνωθεν
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(α΄) (ϐ΄) (γ΄)

Σχήµα 5.8: Πάνω γραµµή: Η άνωθεν πληροφορία µπορεί να ϐελτιώσει τις επιδό-

σεις ανίχνευσης περιορίζοντας τις εσφαλµένες ϑετικές αποφάσεις (false positives):

η περίπλοκη δοµή στο ϕόντο, προκαλεί µία εσφαλµένη πρόταση για τη ϑέση του

αντικειµένου, που ϕαίνεται µε την κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή στην εικόνα (α).

Αυτή η υπόθεση απορρίπτεται τόσο λόγω της χαµηλής πιθανοφάνειας των παραµέ-

τρων, που οδηγούν στη σύνθεση µίας περίεργης µορφής στην εικόνα (ϐ) όσο και στα

χαµηλότερα αποτελέσµατα του ϐήµατος Ε, που ϕαίνονται µε µία χαµηλότερη ϕωτει-

νότητα στην εικόνα (γ). Κάτω γραµµές : αποτελέσµατα άνωθεν/κάτωθεν ανίχνευσης

ϐάσει αυτής της προσέγγισης. Οι κόκκινες διακεκοµµένες γραµµές δείχνουν υπο-

ϑέσεις που απορρίφθηκαν από το άνωθεν σύστηµα.

σύστηµα ανίχνευσης µόνο µε τα αποτελέσµατα του ΑΑΜ ϐελτιώνονται όταν εισάγε-

ται πληροφορία κατάτµησης, αποσαφηνίζοντας ότι αυτή είναι µία συµπληρωµατική

πηγή πληροφορίας.

Ανίχνευση Καλυµµένων Αντικειµένων

΄Ενα ϐασικό επιχείρηµα εναντίον των καθολικών αναγεννητικών µοντέλων είναι ότι

δεν µπορούν να χειριστούν το πρόβληµα της επικάλυψης και έτσι αποτυγχάνουν

σε περιπτώσεις που µπορούν να αντιµετωπιστούν από τµηµατικά µοντέλα. Το πρό-

ϐληµα αυτό όµως µπορεί να αντιµετωπιστεί εισάγοντας πληροφορία σχετική µε την

κατάτµηση στην ανάλυση των αντικειµένων, επιτρέποντας έτσι να αγνοούνται οι πε-

ϱιοχές που δεν µπορούν να παρατηρηθούν.

Καθώς στο αρχικό σύνολο δεδοµένων όλα τα πρόσωπα παρατηρούνται πλήρως, το

κέρδος που εισάγεται είναι δύσκολο να αποτιµηθεί. Για αυτό επαναλαµβάνουµε το

προηγούµενο πείραµα ανίχνευσης, προσθέτοντας τώρα γυαλιά ηλίου στα πρόσωπα

Σχ. 5.7. Για να απλοποιήσουµε την ανάλυση των αποτελεσµάτων, ϑεωρούµε ότι
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Σχήµα 5.9: Αποτελέσµατα ανίχνευσης στο σύνολο δεδοµένων της αναφοράς [62]: πα-

ϱατηρούµε ότι ο συνδυασµός άνωθεν και κάτωθεν πληροφορίας οδηγεί σε καλύτερες

επιδόσεις ανίχνευσης.

το κάτωθεν σύστηµα δεν επηρεάζεται από την επικάλυψη και χρησιµοποιούµε τα

αποτελέσµατα που δίνει µε τις πλήρως παρατηρούµενες εικόνες. Επίσης, χρησιµο-

ποιούνται οι ταξινοµητές και η µέθοδος συνδυασµού των εξόδων τους που εκµαθεύ-

τηκαν µε καθαρά δεδοµένα, οπότε η επικάλυψη εµφανίζεται πλέον µόνο στο σύνολο

εξέτασης.

Σε αυτό το πλαίσιο αποτιµήθηκε η επίδοση των άνωθεν ταξινοµητών σε δύο εναλ-

λακτικά σενάρια, (α) ϑέτοντας τα ϐάρη κατάτµησης E(x) στην (5.22) ίσα µε µονάδα

παντού, αγνοώντας την πληροφορία σχετικά µε την κατάτµηση και (ϐ) ϑέτοντας τα

E(x) ίσα µε τα αποτελέσµατα που παρέχει ο ΕΜ. Οι εκτιµώµενες παράµετροι εισά-

γονται στους ταξινοµητές που κατασκευάζονται µε καθαρά δεδοµένα για το αντίστοι-

χο σενάριο, ενώ η µέτρηση κατάτµησης και στις δύο περιπτώσεις εκτιµάται µε ϐάση

τις παραµέτρους του ΑΑΜ µετά την σύγκλιση.

΄Οπως ϕαίνεται στο Σχ. 5.10, οι εκτιµήσεις των παραµέτρων από το σενάριο

(α) δίνουν σηµαντικά χειρότερες επιδόσεις, και προκαλούν την απότοµη πτώση της

καµπύλης Ακρίβειας-Ανάκλησης. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση οι επιδόσεις χει-

ϱοτερεύουν σταδιακά, µε την ϐασική πηγή λάθους να είναι ανακρίβειες του ϐήµατος

Ε που αναθέτουν µέρος των γυαλιών στο πρόσωπο. Επίσης, οι επιδόσεις του ταξινο-

µητή που χρησιµοποιεί πληροφορία κατάτµησης είναι µόνο ελαφρά χειρότερες στο

σενάριο (ϐ) και είναι οι αναµενόµενες, δεδοµένου ότι µέρος του αντικειµένου είναι

κρυµµένο και συνεπώς είναι µικρότερη η έκταση της εικόνας που του ανατίθεται.

Αντίθετα, στο σενάριο (α) οι λανθασµένες συνθέσεις των προσώπων δίνουν ϑορυβώδη

αποτελέσµατα και εµφανώς χειρότερες επιδόσεις. Αυτή η συµπεριφορά επηρεάζει

και τα αποτελέσµατα συνδυασµού ταξινοµητών, όπου παρατηρείται η συστηµατικά

καλύτερη απόδοση που επιτυγχάνεται µε την δεύτερη προσέγγιση.

Συνοψίζοντας, αυτά τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν τη σηµασία του κοινού χει-

ϱισµού των προβληµάτων της ανίχνευσης και κατάτµησης αντικειµένων σε δύσκολες

περιπτώσεις, όταν π.χ. πρόσωπα που επικαλύπτονται από γυαλιά, γένια ή κασκόλ.

Το κέρδος στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται µόνο στην πληροφορία επαλήθευσης

που παρέχεται από µία άνωθεν κατάτµηση, αλλά και από την εύρωστη προσαρµογή

του µοντέλου που διατηρεί υψηλή την απόδοση του ταξινοµητή που χρησιµοποιεί

τις παραµέτρους του ΑΑΜ.
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Σχήµα 5.10: Καµπύλες Ακρίβειας-Ανάκλησης για την ανίχνευση προσώπων µε επι-

κάλυψη χρησιµοποιώντας (α) απλή προσαρµογή ΑΑΜ και (ϐ) τα αποτελέσµατα του

ΕΜ. Εδώ η επίδραση του συνδυασµού κατάτµησης και ανίχνευσης γίνεται πιο εµ-

ϕανής, καθώς η χρήση του ΕΜ εισάγει ευρωστία στην προσαρµογή των ΑΑΜ. Χωρίς

τον ΕΜ ο ταξινοµητής που χρησιµοποιεί τα χαρακτηριστικά του ΑΑΜ αποτυγχάνει

οδηγώντας σε χειρότερες επιδόσεις.

5.4.2 Ελάχιστα Annotated ∆εδοµένα

΄Ενα ϐασικό ϑέµα για να καταστεί η προσέγγισή µας κατάλληλη για την ανίχνευση

πολλών κλάσεων αντικειµένων είναι το µέγεθος της ανθρώπινης παρέµβασης που

χρειάζεται για την κατασκευή των µοντέλων. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουµε την

κατασκευή µοντέλων µε ένα ελάχιστο πλήθος από χαρακτηριστικά σηµεία χρησιµο-

ποιώντας ως µόνη πληροφορία το κουτί που περιέχει το αντικείµενο (δύο σηµεία).

Για την κάτωθεν ανίχνευση χρησιµοποιούµε το σύστηµα που παρουσιάζεται στο

επόµενο κεφάλαιο, το οποίο παρακάµπτει τη χειρωνακτική εξαγωγή χαρακτηριστι-

κών σηµείων χρησιµοποιώντας τελεστές ανίχνευσης σηµείων ενδιαφέροντος· εδώ εξε-

τάζουµε την πτυχή του προβλήµατος που σχετίζεται µε την αυτοµατοποιηµένη κατα-

σκευή ενός ΑΑΜ.

Αυτοµατοποιηµένη Κατασκευή ΑΑΜ

Στην αναφορά [226] χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος τύπου bootstrapping όπου

εναλλάσσει µεταξύ της προσαρµογής ενός ΑΑΜ στο σύνολο εκπαίδευσης, την χρήση

αλγορίθµων οπτικής ϱοής για την καλύτερη προσαρµογή της σύνθεσης στις παρατη-

ϱήσεις, και κατόπιν την ανανέωση του µοντέλου χρησιµοποιώντας τα συνδυασµένα

αποτελέσµατα από τις δύο παραµορφώσεις. Στην περίπτωση που εξετάζουµε εµείς,

όπου δεν έχουµε προκατετµηµένες εικόνες ενώ υπάρχουν και επικαλύψεις µε άλλα

αντικείµενα, ο υπολογισµός της οπτικής ϱοής δίνει συχνά εσφαλµένα αποτελέσµατα,

παρά τις προηγµένες µεθόδους που εξετάστηκαν [137]. Αφετέρου, αυτή η προσέγ-

γιση στερείται σαφήνειας, καθώς δεν υπάρχει κάποια ϑεωρητική εγγύηση ότι αυτή

η διαδικασία ϐελτιώνει την ποιότητα του µοντέλου, παρά µόνο η εµπειρική παρατή-

ϱηση ότι όλες οι παρατηρήσεις κάποτε µοντελοποιούνται επαρκώς.

Στην αναφορά [4] µία ξεκάθαρη διατύπωση του προβλήµατος κατασκευής ενός

ΑΑΜ παρουσιάζεται, εκφράζοντάς το ως την εκτίµηση µίας ϐέλτιστης ϐάσης εµφάνι-

σης και σχήµατος για την αναπαράσταση µίας κατηγορίας αντικειµένων, ενώ προτεί-

νεται ένας επαναληπτικός αλγόριθµος για την επίλυσή του. Στο αρχικό ϐήµα κάθε

επανάληψης εκτιµώνται για κάθε εικόνα τα πεδία εµφάνισης και παραµόρφωσης
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χρησιµοποιώντας το προηγούµενο µοντέλο ΑΑΜ. Στη συνέχεια ανανεώνονται τα στοι-

χεία της ϐάσης του µοντέλου κάνοντας µία προβολή PCA στα πεδία παραµόρφωσης

και τις εικόνες, µετά από την αντιστοίχισή τους µε την τεµπλέτα του αντικειµένου.

Αν και για την ϐάση εµφάνισης η PCA όντως παρέχει τα στοιχεία για τα οποία

ελαχιστοποιείται το σφάλµα ανακατασκευής των δεδοµένων, δεν ισχύει το ίδιο και

µε την ϐάση σχήµατος. Συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι στην εκτίµηση της ϐάσης

σχήµατος η ϕωτεινότητα της εικόνας και ως εκ τούτου το κριτήριο που ελαχιστο-

ποιείται δεν λαµβάνεται υπόψη, παρά µόνο εµµέσως, µέσω της επίδρασής τους στα

µεµονωµένα πεδία παραµόρφωσης. Επίσης, αυτή η προσέγγιση είναι εφαρµόσιµη

µόνο στον αλγόριθµο συνδυαστικής προσαρµογής (compositional fitting) που χρη-

σιµοποιείται [157, 4], όπου συνδυασµοί από παραµορφώσεις δίνουν παραµορφώσεις

που ϐρίσκονται εκτός του γραµµικού χώρου που ορίζουν τα διανύσµατα ϐάσης. Στην

περίπτωσή µας όµως, όπου χρησιµοποιείται ένα αθροιστικός αλγόριθµος προσαρ-

µογής, όλες οι παραµορφώσεις εκφράζονται απευθείας ως γραµµικοί συνδυασµοί

των συναρτήσεων ϐάσης· συνεπώς η επανεκτίµηση της ϐάσης µπορεί να δώσει πά-

λι µόνο γραµµικούς συνδυασµούς των αρχικών συναρτήσεων ϐάσης, καθιστώντας

τετριµµένη την ανανέωσή της.

Για αυτό προτείνουµε την απευθείας ελαχιστοποίηση του κριτηρίου που χρησι-

µοποιείται από τους [4] ως προς τα στοιχεία της ϐάσης παραµορφώσεων στο πλαίσιο

του αλγορίθµου EMPCA [195]. Χειριζόµενοι τις συνιστώσες του αναπτύγµατος ως

κρυφές µεταβλητές και τα στοιχεία της ϐάσης ως παραµέτρους, µπορούµε πλέον

να δούµε την διαδικασία προσαρµογής του ΑΑΜ ως το ϐήµα Ε που ακολουθείται

από το ϐήµα Μ που χρησιµοποιεί τις εκτιµηθείσες συνιστώσες για να ανανεώσει τα

στοιχεία ϐάσης (παραµέτρους) ελαχιστοποιώντας το κριτήριο κόστους. Η ϐασική

διαφορά µε την αναφορά [195] έγκειται στο ότι το κριτήριο που ελαχιστοποιείται δεν

είναι γραµµικό ως προς τα στοιχεία ϐάσης, οπότε χρησιµοποιούµε µία επαναληπτική

διαδικασία. Συγκεκριµένα, µετά το ϐήµα Ε το κριτήριο των [4] γράφεται :

K∑

k=1

∑

x

[Ik(S(x; sk)) − Tk(x)]2 (5.39)

όπου K είναι το πλήθος των χρησιµοποιούµενων εικόνων, Tk είναι η -ϑεωρούµενη

σταθερή- σύνθεση της εµφάνισης στο σύστηµα συντεταγµένων της τεµπλέτας και sk

είναι η τρέχουσα εκτίµηση των παραµέτρων που χρησιµοποιείται για την έκφραση

της παραµόρφωσης της k-οστής εικόνας σύµφωνα µε τη σχέση (2.30): S(x; sk) =
∑NS

i=1 sk,iSi(x). Παίρνοντας την παράγωγο της παραπάνω έκφρασης ως προς τα

οριζόντια και κάθετα στοιχεία του i-στού διανύσµατος της ϐάσης παραµόρφωσης

Sx,i(x), Sy,i(x) στο σηµείο x δίνει τη σχέση ανανέωσης

S ′
x,i(x) = Sx,i(x) − c

K∑

k=1

sk,i
∂I

∂x

∣
∣
∣
∣
Sk

[Ik(S(x; sk)) − Tk(x)] (5.40)

S ′
y,i(x) = Sy,i(x) − c

K∑

k=1

sk,i
∂I

∂y

∣
∣
∣
∣
Sk

[Ik(S(x; sk)) − Tk(x)] (5.41)

Παραπάνω µε ∂I
∂x

∣
∣
Sk

συµβολίζουµε την παράγωγο του I µετά από την παραµόρφωσή

του µε το πεδίο S(x; sk) και το ϐήµα ανανέωσης c εκτιµάται σε κάθε επανάληψη µε

αναζήτηση γραµµής.
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Σχήµα 5.11: Μέσοι πίνακες ακµών για ένα αυξανόµενο πλήθος επαναλήψεων του

αλγόριθµου εκµάθησης ΑΑΜ: (α) Χωρίς αντιστοίχιση, (ϐ) ενδιάµεσα αποτελέσµατα

και (γ) µοντέλο που χρησιµοποιείται στα πειράµατα ανίχνευσης. Ο µέσος πίνακας

ακµών αποκτάται από το µέτρο της παραγώγου των εικόνων του συνόλου εκπαίδευ-

σης, µετά την αντιστοίχισή τους µε το µοντέλο ΑΑΜ. Ξεκινώντας από ένα ασαφή

µέσο, σταδιακά προκύπτουν ξεκάθαρες, περίπλοκες δοµές όπως το εσωτερικό των

µατιών και των τροχών, ή ακµές πάνω στη µύτη και τα παράθυρα.

Μετά από κάθε επανάληψη τα νέα διανύσµατα S ′ ορθοκανονικοποιούνται και

οι συντελεστές των αναπτυγµάτων επανεκτιµώνται. Εναλλακτικά ϑα µπορούσαµε να

εισάγουµε τον περιορισµό τα διανύσµατα να είναι ορθογώνια απευθείας στο ελαχιστο-

ποιούµενο κριτήριο, αλλά αυτό ϑα προκαλούσε την σύζευξη των σχέσεων ανανέωσης

ϐάσης, που οδηγεί σε ένα δυσκολότερο πρόβληµα.

Οι σχέσεις ανανέωσης (5.40),(5.41) µπορούν να ϑεωρηθούν ότι εκτελούν µαζικά

τον υπολογισµό οπτικής ϱοής που χρησιµοποιείται στην αναφορά [226]: η µεταβολή

της παραµόρφωσης καθορίζεται από το γινόµενο µεταξύ των παραγώγων της εικόνας

και της διαφοράς της µε την πρόβλεψη του µοντέλου, όπως και στον υπολογισµό

οπτικής ϱοής, µε τη διαφορά ότι προκύπτει αθροίζοντας πάνω σε όλο το σύνολο

εκπαίδευσης. ΄Ετσι εισάγεται απευθείας πληροφορία στην εκτίµηση της ϐάσης πα-

ϱαµόρφωσης, ελαττώνοντας σταθερά το σφάλµα ανακατασκευής.

Πειραµατικά παρατηρήσαµε ότι κάποια από τα προβλήµατα που είχαµε αρχικά

εντοπίσει χρησιµοποιώντας απευθείας οπτική ϱοή δεν αποφευχθήκαν· συγκεκριµέ-

να, λεπτές παραµορφώσεις του αντικειµένου όπως οι κινήσεις των µατιών ερµηνεύον-

ταν ως αλλαγές στην εµφάνιση και αντίστροφα. Αν και η χρήση µίας πολυδιακρι-

τικής µεθόδου και η σταδιακή εισαγωγή ιδιοδιανυσµάτων [226] απέδωσαν κάποιες

ϐελτιώσεις, σηµαντικά προβλήµατα παρέµεναν.

Για αυτό, ϐασιζόµενοι στα επιτυχηµένα αποτελέσµατα της αναφοράς [236] επι-

λέχτηκε να χρησιµοποιηθεί η ένταση ακµών αντί της ϕωτεινότητας, καθιστώντας έτσι

εύρωστη την εκτίµηση της ϐάσης σχήµατος. ΄Ετσι, χρησιµοποιούµε το απόλυτο του

τελεστή LaplacianofGaussian ως ένταση ακµών ως εµφάνιση της εικόνας στη τυπι-

κή διατύπωση των ΑΑΜ, ενώ πέρα από τη ϐάση του σχήµατος, µόνο ο µέσος πίνακας

ακµών ανανεώνεται σε κάθε επανάληψη. Εισάγοντας ιδιοδιανύσµατα για τις ακµές
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χειροτερεύουν τα αποτελέσµατα, επιτρέποντας σε τµήµατα ακµών να ` εξαφανίζονται΄,

καθιστώντας έτσι την προσαρµογή ανεκτικότερη σε σφάλµατα. Τέλος, σε κάθε επα-

νάληψη, για να επιτευχθεί η εύρωστη εκτίµηση των παραµέτρων χρησιµοποιείται µία

προσέγγιση coarsetofine συνελίσσοντας τις εικόνες µε Gaussian ϕίλτρα σταδιακά

µειούµενης διασποράς.

Μετά από τη σύγκλιση αυτής της διαδικασίας, εφαρµόζεται PCA στις παραµορ-

ϕωµένες εικόνες ϕωτεινότητας, που ϐρίσκονται πλέον σε αντιστοιχία, δίνοντάς µας

τη ϐάση εµφάνισης που χρησιµοποιείται µετά στον αλγόριθµο ΕΜ.

Πειράµατα Ανίχνευσης

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία µε τα πλήρως annotated δεδοµένα, χρησιµο-

ποιούµε και συνδυάζουµε τρεις ταξινοµητές ϐασιζόµενους σε κάτωθεν πληροφορία

κατάτµησης, τις παραµέτρους του ΑΑΜ και πληροφορία περί της άνωθεν κατάτµη-

σης, και εξετάζουµε την επίδραση που έχει η χρήση αλγορίθµου ΕΜ κατά την προ-

σαρµογή των µοντέλων. ΄Οπως ϕαίνεται από τις καµπύλες επιδόσεων στο Σχ. 5.13,

και ιδιαίτερα για τα πειράµατα ανίχνευσης αυτοκινήτων, η ίδια συµπεριφορά παρα-

τηρείται : τόσο για τους µεµονωµένους άνωθεν ταξινοµητές όσο και για τα συνδυα-

σµένα αποτελέσµατά τους, µία καλύτερη επίδοση επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την

κατάτµηση µε τη διαδικασία προσαρµογής µοντέλων. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί

ότι τα αποτελέσµατα ανίχνευσης προσώπου είναι καλύτερα από αυτά του προηγού-

µενου πειράµατος, που εώς ένα ϐαθµό είναι αναµενόµενο, καθώς προηγουµένως

το ΑΑΜ είχε κατασκευαστεί χρησιµοποιώντας εικόνες από ένα διαφορετικό σύνολο

δεδοµένων.

Εξάγουµε δε τα ίδια συµπεράσµατα σχετικά µε την χρησιµότητα του συνδυα-

σµού του ΕΜ µε την ανίχνευση αντικειµένων, ιδιαίτερα για το σύνολο δεδοµένων των

αυτοκινήτων, όπου άλλα αντικείµενα όπως πεζοδρόµια, ϑάµνοι, πεζοί, κολώνες κ.α.

επικαλύπτουν µέρος των αντικειµένων που πρέπει να ανιχνευθούν.

Σηµειώνουµε εδώ ότι η χρήση προσώπων σταθερής κλίµακας µπορεί να έχει

εισάγει µία µικρή ϐελτίωση στις επιδόσεις, οπότε δεν ισχυριζόµαστε ότι έχουµε υπο-

χρεωτικά και τα καλύτερα αποτελέσµατα. Το ϑεωρούµε πιο σηµαντικό ότι παρατη-

ϱούµε µία συστηµατική ϐελτίωση στις επιδόσεις ανίχνευσης, συνδυάζοντας άνωθεν

και κάτωθεν πληροφορία µέσω του αλγορίθµου ΕΜ.

Πειραµατικές ϱυθµίσεις.

Για το πρώτο σύνολο πειραµάτων χρησιµοποιούµε το τύπου MRF σύστηµα των [58]

το οποίο περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2, µε τις ϱυθµίσεις που αναφέρονται στο πα-

ϱάρτηµα 5.Β΄. Για την κατασκευή του ΑΑΜ χρησιµοποιήθηκαν 100 πρόσωπα από τη

ϐάση [110], ενώ ϐασιστήκαµε στις τεχνικές που περιγράφονται στην αναφορά [40].

Για το δεύτερο σύνολο πειραµάτων για την κατασκευή των κάτωθεν µοντέλων

ανίχνευσης χρησιµοποιούµε τις ϱυθµίσεις του επόµενου κεφαλαίου, ενώ τα ΑΑΜ

κατασκευάζονται µε 40 εικόνες από κάθε κατηγορία.

Για να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά µας µε αυτά άλλων ερευνητών, έχουµε

χρησιµοποιήσει τις ϱυθµίσεις της αναφοράς [62] για πρόσωπα και της [3] για αυ-

τοκίνητα. Επιπλέον των ϱυθµίσεων αυτών, µεγεθύνουµε τις εικόνες που περιέχουν

αυτοκίνητα µεγεθύνονται κατά 2.5, καθώς χρειάζεται για το κάτωθεν σύστηµα που

παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο. Τροποποιούµε ανάλογα το κριτήριο της ανα-

ϕοράς [3] ϑεωρώντας ότι η προτεινόµενη ϑέση για ένα αυτοκίνητο είναι αληθής αν
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∆εδοµένα Εκπαίδευσης

∆είγµατα ΑΑΜ

∆εδοµένα Εκπαίδευσης

∆είγµατα ΑΑΜ

Σχήµα 5.12: Αποτελέσµατα εκµάθησης µοντέλου ΑΑΜ: Αν και το σύνολο εκπαίδευ-

σης περιέχει µεγάλη ποικιλία στο σχήµα και στην εµφάνιση, περίπλοκη δοµή στο

ϕόντο και επικαλύψεις των αντικειµένων, οι συνθέσεις είναι καθαρές και συλλαµβά-

νουν την εµφάνιση των αντικειµένων της κατηγορίας.
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Σχήµα 5.13: Καµπύλες Ακρίβειας-Ανάκλισης για ανίχνευση αυτοκινήτων και προ-

σώπων, χρησιµοποιώντας τα αυτόµατα κατασκευασµένα µοντέλα. Και στις δύο πε-

ϱιπτώσεις, η χρήση του αλγορίθµου ΕΜ (στήλες (α),(γ) ) οδηγεί σε ϐελτιωµένες επι-

δόσεις, τόσο λόγω των καθαρότερων παραµέτρων ΑΑΜ όσο και της πληροφορίας

κατάτµησης.

(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 5.14: Καθολικές (α) και τµηµατικές (ϐ) αρχιτεκτονικές για το πρόβληµα της

συνέργειας

ϐρίσκεται στο εσωτερικό µίας έλλειψης γύρω από το κέντρο ενός αυτοκινήτου µε

οριζόντιο, µεγάλο και µικρό άξονα µήκους 2 × 62.5 και 2 × 25 pixels αντίστοιχα.

Επίσης, τα πρόσωπα κανονικοποιούνται ώστε η απόσταση µεταξύ των µατιών

να είναι 50 pixels και η προτεινόµενη τοποθεσία ϑεωρείται ως ένα πρόσωπο εάν

ϐρίσκεται στο εσωτερικό µίας έλλειψης διαστάσεων µε οριζόντιο και κάθετο άξονα

µήκους 2 × 30 και 2 × 50 pixels, αντίστοιχα.

5.5 Επισκόπηση Προηγούµενης Εργασίας και Συζή-

τηση

΄Εχοντας παρουσιάσει την δική µας συνεισφορά, εδώ πλέον τη συγκρίνουµε µε τις

υπάρχουσες εργασίες πάνω στο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, ώστε να µπορούµε

πλέον άµεσα να σχολιάζουµε τις σχέσεις τους µε την εργασία µας.

5.5.1 Προηγούµενες εργασίες στην από κοινού ανίχνευση και

κατάτµηση

Μπορούµε να ταξινοµήσουµε τις περισσότερες από τις υπάρχουσες εργασίες στην

από κοινού ανίχνευση και κατάτµηση αντικειµένων σε µία από τις αρχιτεκτονικές

στο σχήµα Σχ. 5.14, µε ϐάση το κατά πόσο χρησιµοποιούνε µία καθολική ή µία

τµηµατική αναπαράσταση του αντικειµένου. Οι αρχιτεκτονικές που ϐασίζονται σε

καθολικές αναπαραστάσεις [69, 218, 131] τυπικά ϑεωρούν ότι ένα ενιαίο, µονολιθικό

µοντέλο του αντικειµένου µπορεί να αναπαράγει την ποικιλία στο σχήµα και στην
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εµφάνιση που χαρακτηρίζει την κατηγορία και να καταλάβει έτσι όλο το χωρίο του

αντικειµένου. Αυτή η προσέγγιση έχει όλα τα προτερήµατα αλλά και όλους τους

περιορισµούς των αναγεννητικών µοντέλων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2· αν και

η ιδέα είναι διαισθητικά ελκυστική και µαθηµατικά σαφής, συχνά είναι δύσκολη η

κατασκευή ενός τέτοιου µοντέλου. Επίσης σε αυτό το πλαίσιο ο χειρισµός αρθρωτών

κινήσεων και αυτοεπικαλύψεων γίνεται προβληµατικός λόγω των απλουστευτικών

υποθέσεών τους.

Από την άλλη, τα τµηµατικά µοντέλα των αντικειµένων [19, 144, 238, 136] πα-

ϱέχουν µία αναπαράσταση του αντικειµένου που προσφέρεται για τον υπολογισµό

της κατάτµησης κατά έναν υβριδικό τρόπο, χρησιµοποιώντας άνωθεν πληροφορία

όπου γίνεται διαθέσιµη από ένα τµήµα του αντικειµένου και χαµηλού επιπέδου χα-

ϱακτηριστικά για να ενώσουν το υπόλοιπο του αντικειµένου [238, 136]. ΄Ετσι µπο-

ϱούν να κατατµηθούν αποτελεσµατικά αρθρωτά αντικείµενα, ενώ στο άρθρο [144]

αναφέρονται άριστα αποτελέσµατα στην ανίχνευση αυτοκινήτων. Αρκετά ερωτήµα-

τα όµως προκύπτουν σχετικά µε την ορθότητα αυτών των προσεγγίσεων, ιδιαίτερα

καθώς χρησιµοποιούνται µε πολλές απλουστεύσεις, όπως να αγνοούνται οι συσχε-

τίσεις µεταξύ των τµηµάτων του αντικειµένου στην διαδικασία συµπερασµατολογίας

και να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα πολλαπλά τµήµατα για την ερµηνεία των ίδιων

παρατηρήσεων [144, 19], ή να χρησιµοποιούνται απλές κατανοµές για να µοντελο-

ποιήσουν τη ϕωτεινότητα µέσα σε όλο το χωρίο του αντικειµένου [136]. Πέρα από

αυτό, ελλείψει ενός απτού παραµετρικού µοντέλου του αντικειµένου γίνεται δύσκο-

λος ο συνδυασµός αυτών των µοντέλων µε προβλήµατα όπως η παρακολούθηση της

κίνησης ενός αντικειµένου, ή η αναγνώριση της έκφρασης/κίνησής του.

Ερχόµενοι σε ένα πιο συγκεκριµένο επίπεδο, εξετάζουµε τώρα τις σχέσεις της

προσέγγισής µας µε τις ϐασικότερες αναφορές στο πεδίο. Η προσέγγιση των [252,

218] εκτελεί µία στοχαστική αναζήτηση στο χώρο των περιοχών και των υποθέσεων,

επεκτείνοντας την προσέγγιση του DataDriven MCMC [219] ώστε να εισάγει µοντέ-

λα για τα αντικείµενα στο σύνολο των χρησιµοποιούµενων αναγεννητικών µοντέλων.

Χρησιµοποιώντας τις κάτωθεν προτάσεις από καθιερωµένους αλγορίθµους [227, 28],

κατά την αναζήτηση οι περιοχές και υποθέσεις των µοντέλων γεννώνται, ενώνονται

ή απορρίπτονται ενώ τα σύνορά τους εντοπίζονται µέσω του Region Competition. Ο

ϐασικός ισχυρισµός της οµάδας αυτής είναι ότι η κατάτµηση µίας εικόνας πρέπει

να παρέχεται από µία συνεχή διαδικασία αναζήτησης στον χώρο λύσεων και όχι από

µία µεµονωµένη λύση· συνεπώς ϐάσει του αλγορίθµου DDMCMC παράγονται δυνα-

µικά πολλαπλές ερµηνείες της εικόνας, ενώ τα πιθανότερα αντικείµενα αναµένεται

να είναι παρόντα στις περισσότερες από αυτές. Αν η υπόθεση κάποιου αντικειµένου

προσωρινά αποκλεισθεί από την λύση, µετά από κάποιες επαναλήψεις ϑα επανεµ-

ϕανισθεί, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα ανίχνευσής του. Παρά την κοµψότητα

και το δυναµικό αυτής της προσέγγισης, για ένα πρακτικό πρόβληµα ανίχνευσης

αντικειµένων είναι πιθανό να µην χρειάζονται δείγµατα από την ύστερη κατανοµή

πάνω σε ερµηνείες της σκηνής, και να αρκεί ένα παράθυρο το οποίο να περιέχει την

υποψήφια τοποθεσία του αντικειµένου. Η δράση της συνέργειας στην περίπτωση

αυτή µπορεί να συνοψιστεί στην εκτίµηση της πιθανότητας να είναι παρόν ένα αν-

τικείµενο, που όπως δείχνουµε εδώ µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά µέσω του

ΕΜ αντί στοχαστικής αναζήτησης.

Ακολουθώντας µία µη-αναγεννητική προσέγγιση, στις αναφορές [19, 18] και

[144] αναπαραστάσεις µέσω codebooks χρησιµοποιούνται για την από κοινού ανί-

χνευση και κατάτµηση αντικειµένων, όπως ϕαίνεται στην αρχιτεκτονική στο Σχ.
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5.14ϐ. Χρησιµοποιώντας αποθηκευµένους πίνακες κατάτµησης για τα τµήµατα του

αντικειµένου, που καταδεικνύουν ποιο µέρος της εικόνας του ανήκει, η κατάτµησή

του σχηµατίζεται κατά έναν τρόπο σαν ένα παζλ, συνδυάζοντας της κατατµήσεις των

επιµέρους τµηµάτων του. Αν και αυτή η µέθοδος έχει αποδώσει πρακτικά δίνον-

τας ικανοποιητικά αποτελέσµατα, τέτοιες αναπαραστάσεις είναι τυπικά περίπλοκες,

χρησιµοποιώντας π.χ. 500 ή και περισσότερα τµήµατα για το κάθε αντικείµενο,

ενώ η κατάτµηση εξαρτάται από τη δυνατότητα να καλυφθεί µία µεγάλη έκταση

του αντικειµένου µε προαποθηκευµένα τµήµατά του. Σε µία άλλη προσέγγιση που

χρησιµοποιεί την αρχιτεκτονική του Σχ. 5.14ϐ, στην αναφορά [238] εισάγεται ένα

µέτρο προσήνειας (affinity measure) µεταξύ των pixels της εικόνας που µπορεί να

ενσωµατώνει πληροφορία σχετικής µε τα αντικείµενα, οπότε χρησιµοποιώντας τε-

χνικές δυαδικής οµαδοποίησης ϐρίσκεται ένα ελάχιστο του κόστους διαµερισµού

δεδοµένων. Το µέτρο προσήνειας που χρησιµοποιείται οδηγεί σε µία οµαδοποίηση

των pixels χρησιµοποιώντας τόσο χαµηλού επιπέδου πληροφορία (απουσία ακµών,

οµοιότητα) όσο και υψηλού επιπέδου γνώση. ΄Οµως, η έλλειψη µίας πιθανοτικής

ερµηνείας εµποδίζει την συνεργασία τους µε άλλες διεργασίες, ενώ το σύστηµά τους

τελικά δεν καθορίζει αν υπάρχει ένα αντικείµενο στην εικόνα. Η προσέγγισή µας

χρησιµοποιεί ένα χαµηλοδιάστατο παραµετρικό µοντέλο τόσο για την κατάτµηση

όσο και για την ανίχνευση ενός αντικειµένου είναι κατά τη γνώµη µας κοµψότερη

ενώ µπορεί να επεκταθεί σε δυσκολότερα προβλήµατα, όπως να υπάρχουν πολλα-

πλά αντικείµενα, ή να εισαχθούν και άλλες πηγές πληροφορίας, όπως η κίνηση ή το

ϐάθος.

Ερχόµενοι σε εργασίες που περιέχουν τον αλγόριθµο ΕΜ, σηµειώνουµε αρχι-

κά ότι η χρήση του αλγορίθµου ΕΜ για προβλήµατα κατάτµησης σαφώς δεν είναι

πρόσφατη· έχει χρησιµοποιηθεί ήδη για προβλήµατα χαµηλού επιπέδου, όπως κα-

τάτµηση εικόνων ϐάσει χαρακτηριστικών π.χ. [7, 17] ή εκτίµηση επιπέδων κίνησης

[231]. Για το πρόβληµα της από κοινού ανίχνευσης και κατάτµησης αντικειµένων

ο ΕΜ έχει προταθεί ανεξάρτητα στην αναφορά [136], όπου µία τµηµατική αναπα-

ϱάσταση που χρησιµοποιείται για ανίχνευση αντικειµένων συνδυάζεται µε τον αλγό-

ϱιθµο τοµής γράφων [24] δίνοντας ακριβή αποτελέσµατα στην κατάτµηση αρθρωτών

αντικειµένων. Και εκεί χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος ΕΜ, αλλά σε ένα πλαίσιο

ϐελτιστοποίησης παρά εκτίµησης παραµέτρων: οι παράµετροι του σχήµατος αντι-

µετωπίζονται ως κρυφές µεταβλητές, οπότε η δειγµατοληψία της κατανοµής τους

διατυπώνεται ως το ϐήµα Ε. Το ϐήµα Μ τότε αντιστοιχίζεται στην µεγιστοποίηση µέ-

σω τεχνικών τοµής γράφων ενός όρου που ποσοτικοποιεί την ποιότητα κατάτµησης,

ο οποίος ενσωµατώνει τα δείγµατα που λαµβάνονται κατά το ϐήµα Ε. Αυτή η προσέγ-

γιση παρεκκλίνει από την χρήση του ΕΜ στο πλαίσιο των αναγεννητικών µοντέλων,

όπου η εκτίµηση των παραµέτρων αντιστοιχίζεται στο ϐήµα Μ, και τα κρυφά δεδοµέ-

να χρησιµοποιούνται για να συνδέσουν τις παρατηρήσεις µε τις παραµέτρους. Είναι

δύσκολο να ϕανταστεί κανείς πώς η προσέγγιση αυτή ϑα µπορούσε να συνδυαστεί µε

τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στη δική µας εργασία, όπως εξέλιξη καµπυλών

και ΑΑΜ, ή µε ένα πιο εκφραστικό αναγεννητικό µοντέλο, όπου η εκτίµηση των πα-

ϱαµέτρων µπορεί να είναι περίπλοκη και η δειγµατοληψία µπορεί να µην αποδίδει

λόγω της µεγάλης διάστασης του διανύσµατος παραµέτρων.

Τέλος, στις εργασίες των [69, 70, 236] ο ΕΜ χρησιµοποιείται για να κατατµή-

σει την εικόνα ϐάσει πληροφορίας σχετικά µε τα αντικείµενα, µε το µοντέλο των `

αντικειµένων και επιπέδων΄ (sprites and layers). ∆ιαισθητικά η προσέγγιση αυτή

είναι εφάµιλλη της δικής µας, αλλά η αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο διεργασιών
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δεν ερευνάται : το µοντέλο του ϕόντου εκτιµάται από ένα γνωστό σύνολο εικόνων,

εισάγοντας πρότερη γνώση που σπάνια είναι διαθέσιµη γενικότερα, ενώ τελικά δεν

αποφασίζεται αν υπάρχει ένα αντικείµενο στην εικόνα. Επίσης, στις χωρικές πα-

ϱαµορφώσεις που χρησιµοποιούνται δεν εκµεταλλεύονται την πρότερη γνώση που

υπάρχει σχετικά µε την ποικιλία στο σχήµα, καθώς είτε ϑεωρούν απλούς µετασχη-

µατισµούς [69] ή χρησιµοποιούν έναν γενικό όρο ποινής τύπου MRF πάνω στις

τιµές ενός τοπικά σταθερού πεδίου παραµόρφωσης [236]. Αντιθέτως, τα µοντέλα

τύπου ΑΑΜ που χρησιµοποιούµε στην εργασία µας αποτελούν µία ισχυρή κλάση

αναγεννητικών µοντέλων, που συλλαµβάνει την ποικιλία στο σχήµα µίας κατηγορίας

αντικειµένων χρησιµοποιώντας µία απλή παραµετρική έκφραση.

5.5.2 Προηγούµενες εργασίες στην κατάτµηση µε πληροφορία

σχήµατος

Συµπληρωµατικά µε την προσέγγιση της από κοινού αντιµετώπισης των υψηλού και

χαµηλού επιπέδου λειτουργιών της όρασης, οι γενικής ϕύσης πρότεροι όροι ποινής

που τυπικά χρησιµοποιούνται για το πρόβληµα της κατάτµησης [248, 168] έχουν

σταδιακά επεκταθεί ενσωµατώνοντας υψηλού επιπέδου γνώση· συγκεκριµένα πλη-

ϱοφορία σχετικά µε το σχήµα µίας κατηγορίας αντικειµένων έχει συνδυαστεί µε

την εξέλιξη καµπυλών χρησιµοποιώντας τεχνικές επιπεδοσυνόλων, π.χ. στις αναφο-

ϱές [145, 194, 46], δίνοντας πρακτικούς και αποδοτικούς αλγορίθµους. Αυτές οι

εργασίες διαφέρουν από την τυπική προσέγγιση στο ότι η µοντελοποίηση του αντι-

κειµένου δεν εισάγεται απευθείας στη διαδικασία κατάτµησης, αλλά ένας επιπλέον

όρος προστίθεται στο ελαχιστοποιούµενο συναρτησιακό, που εκφράζει την γνώση για

το σχήµα του αντικειµένου µέσω της συνάρτησης εµβύθισης της ελισσόµενης καµ-

πύλης. Οι προσεγγίσεις αυτές υποφέρουν από διάφορες πτυχές, που µπορούν να

αντιµετωπιστούν χρησιµοποιώντας ένα ΑΑΜ για να εκφράσει τη γνώση σχετικά µε το

σχήµα.

Στην αναφορά [145] µία ανάλυση τύπου PCA χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια

της εκµάθησης πάνω στις συναρτήσεις των περιγραµµάτων που αποτελούν το σύνολο

εκπαίδευσης ώστε να κωδικοποιηθεί η µεταβλητότητα στο σχήµα χρησιµοποιώντας

µία χαµηλοδίαστατη ϐάση. Η ϐάση αυτή στη συνέχεια χρησιµοποιείται για να οδη-

γήσει τη συνάρτηση εµβύθισης προς πιθανότερες τοποθεσίες κρατώντας το σχήµα

της πλησιέστερο σε αυτό των σχηµάτων που χρησιµοποιούνται κατά την εκπαίδευση.

Η καταλληλότητα της PCA για ανάλυση σχηµάτων µέσω συναρτήσεων απόστασης

δεν είναι όµως δεδοµένη. Θεωρητικά, οι συναρτήσεις απόστασης δεν είναι µέλη ενός

γραµµικού χώρου συναρτήσεων, οπότε η PCA δεν µπορεί να δικαιολογηθεί καθώς

στην ϐάση αυτής της µεθόδου ϐρίσκεται η χρήση διαφορών. Πρακτικά, τα µοντέλα

που κατασκευάζονται από την προσέγγιση µέσω της PCA δεν είναι πάντα κατάλληλα.

Για παράδειγµα µπορούµε να ϑεωρήσουµε ένα σύνολο εκπαίδευσης αποτελούµενο

από σχήµατα που αντιστοιχούν στα ενδιάµεσα στάδια της παραµόρφωσης ενός κύ-

κλου σε µία έλλειψη. Το µοντέλο αυτό ϑα χρειαστεί µία ϐάση της ίδιας διάστασης µε

το πλήθος του συνόλου εκπαίδευσης για να ανακατασκευάσει όλα τα σχήµατά του,

καθώς καµία από τις ενδιάµεσες συναρτήσεις απόστασης δεν µπορεί να εκφραστεί

ως γραµµικός συνδυασµός των υπόλοιπων. Γνωρίζουµε όµως ότι υπάρχει µόνο µία

µορφή παραµόρφωσης, που µπορεί να εκφραστεί µε ακρίβεια χρησιµοποιώντας ένα

ΑΑΜ µε ένα µόνο στοιχείο ϐάσης.

Εναλλακτικά, στην εργασία [194] µία Gaussian κατανοµή χρησιµοποιείται σε
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κάθε σηµείο για να εκφράσει την πιθανότητα η παρατήρηση να ανήκει στο εσωτερικό

της ελισσόµενης καµπύλης, που εκφράζεται ως η συνάρτηση Heavyside της εµβύθι-

σης της καµπύλης. Η πρότερη κατανοµή αυτή επιτρέπει τοπικές παραµορφώσεις,

καθώς ορίζεται σε επίπεδο σηµείων, αλλά δεν µπορεί να συλλάβει µε ακρίβεια την

κατανοµή του συνόλου εκπαίδευσης. Θεωρώντας και πάλι το παράδειγµα της έλλει-

ψης, δεν ϑα ήταν δυνατό να περιορίσουµε την καµπύλη από το να είναι στρογγυλή

από την µία πλευρά και ελλειπτική από την άλλη. Αυτό το µοντέλο εσφαλµένα εισά-

γει N ανεξάρτητες µεταβλητές, όπου N είναι το πλήθος των σηµείων της τεµπλέτας,

ενώ υπάρχει µόνο µία, δηλαδή ο παράγοντας παραµόρφωσης.

΄Ενα τελευταίο ϑέµα αφορά την χρήση πρότερης γνώσης σχετικά µε την κατανοµή

των παραµέτρων του ΑΑΜ· κάθε αλγόριθµος ο οποίος χρησιµοποιεί πρότερη γνώση

για το σχήµα ϑα δώσει εσφαλµένα αποτελέσµατα κατάτµησης απουσία ενός αντικει-

µένου, ενισχύοντας τα -ανύπαρκτα- όριά του. Με την προσέγγισή µας οι ψευδείς

ανιχνεύσεις καταρρέουν τόσο λόγω της ανακριβούς µοντελοποίησης των παρατηρή-

σεων, όσο και εξαιτίας της χαµηλής πιθανοφάνειας των παραµέτρων του µοντέλου.

Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η άνωθεν προσέγγιση των αναγεννητικών µοντέλων

στην κατάτµηση συνίσταται στον καθορισµό των αναθέσεων παρατηρήσεων της ει-

κόνας σε µοντέλα αντικειµένων. ∆ύο σχετιζόµενα ϑεωρητικά σηµεία γίνονται έτσι

εµφανή:

Πρώτον, οι περιορισµοί στην κατάτµηση ϑα έπρεπε να είναι γενικής ϕύσης όροι,

µοντελοποιώντας τον τρόπο µε τον οποίο ένα αντικείµενο µπορεί να επικαλύπτε-

ται από άλλα. Για παράδειγµα το µικρό µήκος ορίων εγγυάται ότι δεν εισάγουµε

την υπόθεση της επικάλυψης για κάθε µεµονωµένη παρατήρηση που δεν µοντελο-

ποιείται ικανοποιητικά από το µοντέλο του αντικειµένου. Οµοίως, η επιδιωκόµενη

σύµπτωση των ορίων των περιοχών µε τις ακµές της εικόνας µπορεί να δικαιολογη-

ϑεί από τις τυπικά διαφορετικές τιµές ϕωτεινότητας των αντικειµένων που ϐρίσκονται

µπροστά ή πίσω από το αντικείµενο που κατατµείται.

∆εύτερον, τα όρια ενός αντικειµένου και της περιοχής που του ανατίθεται δεν

πρέπει υποχρεωτικά να σχετίζονται, αν και αυτό συµβαίνει όταν δεν ϐρίσκεται τί-

ποτα µπροστά στο αντικείµενο. Συνεπώς πληροφορία υψηλότερου επιπέδου, π.χ.

σχετικά µε την πληροφορία σχήµατος ϑα έπρεπε να εκφράζεται από το µοντέλο του

αντικειµένου, και όχι από κάποιον πρότερο όρο κατάτµησης, όπως γίνεται στις ερ-

γασίες που ακολουθούν αυτή την προσέγγιση, όπου επαναεφευρίσκεται ο τροχός,

χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση εµβύθισης για την µοντελοποίηση σχήµατος.
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5.Α΄ Σχέση Ανανέωσης Παραµέτρων ΑΑΜ Βάσει του

ΕΜ

Για έναν πίνακα F που επηρεάζεται από τις παραµέτρους s ϑεωρούµε την γραµµι-

κοποίησή του γύρω από το s ως F s+∆s = F s + dF

ds
∆s, όπου ο F είναι N × 1, ο

dF

ds
N × p και οι πίνακες s και ∆s είναι p × 1. Η συνάρτηση κόστους προσεγγίζεται

τότε κρατώντας τους όρους πρώτης και δεύτερης τάξης, δίνοντας µία έκφραση της

µορφής C(s+∆s) = C(s)+J∆s+∆s
TH∆s, µε τον J να είναι η 1×p Jacobian της

συνάρτησης κόστους και η H η p×p Hessian. Για το κριτήριο που περιλαµβάνει την

πληροφορία κατάτµησης C(s) = [H ⊙ E ⊙ E ]T [E ], µπορούµε να γράψουµε

C(s + ∆s) =







H
︸︷︷︸

a0

⊙







E
︸︷︷︸

b0

+
dE

ds
∆s

︸ ︷︷ ︸

b1







⊙







E
︸︷︷︸

c0

+
dE

ds
∆s

︸ ︷︷ ︸

c1













T 





E
︸︷︷︸

d0

+
dE

ds
∆s

︸ ︷︷ ︸

d1







= [a0 · b0 · c0]
T d0

︸ ︷︷ ︸

erase

+2 [a0 · b0 · c0]
T d1 + [a0 · b0 · c1]

T d1

+ [a0 · b1 · c0]
T d0 + 2 [a0 · b1 · c0]

T d1 + [a0 · b1 · c1]
T d1

︸ ︷︷ ︸

erase

όπου ο υποδείκτης δηλώνει την τάξη στο ανάπτυγµα Taylor των µεµονωµένων όρων,

ενώ οι όροι που απαλείφονται είναι είτε σταθεροί ή µεγαλύτερης τάξης και συνεπώς

αγνοούνται. Ενώνοντας τους όρους πρώτης και δεύτερης τάξης έχουµε λοιπόν :

H =

[

H ⊙ E ⊙
(

dE

ds
∆s

)]T dE

ds
∆s + 2

[

H ⊙
(

dE

ds
∆s

)

⊙ E

]T dE

ds
∆s

J = 2 [H ⊙ E ⊙ E ]T
dE

ds
∆s +

[

H ⊙ dE

ds
∆s ⊙ E

]

E (5.42)

που µας δίνει την αντίστοιχη σχέση ανανέωσης για αυτό το κριτήριο.

Για να εισάγουµε την ορίζουσα της παραµόρφωσης χρησιµοποιούµε τη σχέση

(2.30) και την εκφράζουµε συναρτήσει του διανύσµατος s και των οριζόντιων και

κάθετων παραγώγων των στοιχείων της ϐάσης παραµόρφωσης:

D(x; s) =

(
∑

k

sk
∂Sk,x

∂x

)(
∑

j

sj
∂Sj,y

∂y

)

−
(
∑

k

sk
∂Sk,y

∂x

)(
∑

k

sy
∂Sk,x

∂y

)

Μπορούµε τότε να σχηµατίσουµε την πρώτης τάξης προσέγγιση:

D(s + ∆s) = [(s + ∆s)Sx
x ] ⊙

[
(s + ∆s)Sy

y

]
−
[
(s + ∆s)Sx

y

]
⊙ [(s + ∆s)Sy

x ]

= D + ∆s
[
Sx

x ⊙ sSy
y + Sy

y ⊙ sSx
x + Sx

y ⊙ sSy
x + Sy

x ⊙ sSx
y

]
+ O(∆s

2)

≃ D +
dD

ds
∆s
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και να την εισάγουµε στο αντίστοιχο κριτήριο :

C(s + ∆s) =

[

H ⊙
(

D +
dD

ds
∆s

)

⊙
(

E +
dE

ds
∆s

)

⊙
(

E +
dE

ds
∆s

)]T (

E +
dE

ds
∆s

)

Χρησιµοποιώντας µία αντίστοιχη διαδικασία µε την προηγούµενη, δηλαδή διατη-

ϱώντας µόνο τους όρους πρώτης και δεύτερης τάξης καταλήγουµε στις παρακάτω

εκφράσεις για την Jacobian και Hessian της συνάρτησης κόστους :

H =

[

H ′ ⊙ D ⊙
(

∆s
dE

ds

)]T

∆s
dE

ds
+ 2

[

H ⊙ D ⊙
(

∆s
dE

ds
⊙ E

)]T

∆s
dE

ds

+ 2

[

H ′ ⊙
(

∆s
dD

ds
⊙ E

)]T

∆s
dE

ds

J = 2 [H ′ ⊙ D ⊙ E ]
T
∆s

dE

ds
+

[

H ⊙ D ⊙
(

∆s
dE

ds

)

⊙ E

]T

E

+

[

H ′ ⊙
(

dD

ds
∆s

)

⊙ E

]T

E (5.43)

Σηµειώνουµε εδώ ότι για απλότητα ϑεωρούµε τις παραµορφώσεις ως οµαλές 1-1 συ-

ναρτήσεις (διφεοµορφισµούς) που σηµαίνει ότι η Jacobian δεν µπορεί να αλλάξει

πρόσηµο, καθώς διαφορετικά ϑα είχαµε αναδίπλωση του αντικειµένου. ΄Ετσι δικαιο-

λογείται ότι παραπάνω χρησιµοποιούµε την ορίζουσα αντί της απόλυτης τιµής.

5.Β΄ Περιγραφή Μοντέλου Ανίχνευσης

΄Οπως στην αναφορά [58] χρησιµοποιούµε µία κατευθύνσιµη - διαχωρίσιµη (steera

ble  separable) πολυκλιµακωτή συστοιχία ϕίλτρων σε τέσσερις κλίµακες και κατευ-

ϑύνσεις για να εξάγουµε αποτελεσµατικά µία τοπική περιγραφή της εικόνας· για το

λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τον πυρήνα διαφορών από Gaussians και τα ορθογωνι-

κά Ϲεύγη ϕίλτρων της αναφοράς [68] που ως ένα ϐαθµό µιµούνται τη λειτουργία των

νευρώνων στα πρώτα στάδια του ϐιολογικού συστήµατος όρασης. Σύµφωνα µε την

αναφορά [58], οι κατανοµές των χαρακτηριστικών µοντελοποιούνται χρησιµοποιών-

τας Gaussian κατανοµές και εισάγονται σε ένα κριτήριο τύπου MRF ως δυναµικά

παρατήρησης Φ(ln) = Pn(Fln
). Η ποσότητα αυτή εκφράζει την πιθανοφάνεια των

εξόδων της συστοιχίας ϕίλτρων Fln
στο σηµειο ln υπό την κατανοµή του τµήµατος n.

Εισάγοντας τα δυναµικά Ϲεύγους Ψn,m(ln, lm) µεταξύ των τοποθεσιών των τµη-

µάτων του αντικειµένου n,m µπορούµε πλέον να συνδυάσουµε την πρότερη γνώση

σχετικά µε τους δυνατούς συνδυασµούς τους µε την πιθανοφάνεια των µεµονωµένων

παρατηρήσεων και να εκφράσουµε έτσι την ύστερη κατανοµή πιθανότητας πάνω στο

διάνυσµα ϑέσεων: L = (l1, · · · , lN):

P (L|F) ∝ P (F|L)P (L) =
∏

n

Φn(ln)
∏

n,m∈V

Ψn,m(ln, lm) (5.44)

όπου V είναι το σύνολο των ακµών του MRF.

Οι ενδιαφέρουσες τοποθεσίες για το αντικείµενο µπορούν να εξαχθούν από τα

µέγιστα της ύστερης κατανοµής, ο υπολογισµός των οποίων επισπεύδεται από την
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διαχωρισιµότητα των Gaussian συναρτήσεων που εκφράζουν τα δυναµικά Ϲεύγους

και τον αλγόριθµο Belief Propagation ο οποίος συνδυάζεται µε ένα γραφικό µοντέλο

τύπου δέντρου για αποτελεσµατική συµπερασµατολογία. Αποκλίνοντας ελαφρά από

την προσέγγιση των [58] επιτυγχάνουµε µία ϐελτίωση στην επίδοση εισάγοντας την

πιθανοφάνεια των εξόδων της συστοιχίας ϕίλτρων υπό την εναλλακτική υπόθεση του

ϕόντου B PB(Fln
) και µεγιστοποιώντας ως προς L την ποσότητα:

P (F, L|O)

P (F, L|B)
=

P (F|L,O)P (L|O)

P (F|L,B)P (L|B)
=
∏

n

Φ′
n(ln)

∏

n,m∈V

Ψn,m(ln, lm) Φ′
n(ln) =

Pf (Fln
)

Pb(Fln
)
.

(5.45)

Ο όρος P (L|B) ϑεωρείται σταθερός, καθώς το µοντέλο του ϕόντου έχει µία οµοιόµορ-

ϕη κατανοµή πάνω στο σύνολο των τοποθεσιών. Η κατανοµή Pb(Fln
) κατασκευάζεται

από τυχαίες εικόνες, χρησιµοποιώντας σηµεία µέγιστου της ενέργειας χαρακτηριστι-

κών τύπου ακµών ϱάβδων και κηλίδων, που παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο.

Η ποσότητα
P (F|L)
P (F|B)

ανιχνεύει έτσι µε µεγαλύτερη ακρίβεια της δοµές της εικόνας που

αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά σηµεία του αντικειµένου, επιτρέποντας συγχρόνως

τη χρήση αποδοτικών διακριτικών τεχνικών για την εκτίµησή της. Στην περίπτω-

σή µας χρησιµοποιούµε την προβολή των δεδοµένων στο διαχωριστικό υπερεπίπεδο

Fisher [55], που µπορεί να αποτιµηθεί αποδοτικά.
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6.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται µία µέθοδος για την συνέργεια µεταξύ υψηλού και

χαµηλού επιπέδου πληροφορίας για ανίχνευση αντικειµένων που χρησιµοποιεί γρα-

ϕικά µοντέλα και σηµεία ενδιαφέροντος σε ένα πιθανοτικό πλαίσιο. Ο συνδυασµός

των δύο τεχνικών επιτυγχάνεται µε την χρήση απλών αναγεννητικών µοντέλων στο

επίπεδο των δυναµικών παρατήρησης του γραφικού δικτύου.

Οι συνεισφορές µας συνοψίζονται σε τρία σηµεία

• Εξαγωγή σηµείων ενδιαφέροντος τύπου ϱάβδων και ακµών χρησιµοποιώντας

τεχνικές από την πολυκλιµακωτή ανάλυση εικόνων, και χρήση τους για την

αναπαράσταση και ανίχνευση αντικειµένων.

• Συνδυασµός άνωθεν και κάτωθεν πληροφορίας µέσω µίας αποδοτικής µεθόδου

για την εκτίµηση πιθανοφάνειας υποθέσεων.

• Εκµάθηση γραφικών µοντέλων για την αναπαράσταση αντικειµένων.

6.2 Σηµεία Ενδιαφέροντος για Ανίχνευση Αντικειµέ-

νων.

Η χρήση σηµείων ενδιαφέροντος για προβλήµατα όρασης υπολογιστών αντιµετωπίζει

δύο από τα ϐασικά προβλήµατα της όρασης, το πολύ µεγάλο πλήθος παρατηρήσεων

που περιέχονται σε µία εικόνα και την συνύπαρξη αντικειµένων που ϐρίσκονται σε

διαφορετικές κλίµακες.

Εξάγοντας ένα σύνολο χαρακτηριστικών τύπου κηλίδας (blob) [148, 149], δια-

σταύρωσης (junction) ή γωνίας [148, 158, 198], αποκτούµε ένα σύνολο αξιόπιστων

χαρακτηριστικών που προσφέρεται για λειτουργίες όπως αντιστοίχιση, εκτίµηση κί-

νησης κτλ.

Τα σηµεία αυτά εντοπίζουν τις ενδιαφέρουσες περιοχές της εικόνας, µε την έννοια

ότι περιέχουν µη-τετριµµένη δοµή· για παράδειγµα από µία εικόνα που περιέχει

έναν ϕωτεινό κύκλο σε ένα σκοτεινό ϕόντο, ένα σηµείο ενδιαφέροντος είναι το κέντρο



138

Κεφάλαιο 6. Ανίχνευση µέσω Σηµείων Ενδιαφέροντος και Γραφικών

∆ικτύων

του κύκλου και αν χρησιµοποιείται ένα ανεξάρτητο κλίµακας κριτήριο, εντοπίζεται

στην κλίµακα του κύκλου. Στο ακραίο αυτό παράδειγµα συνοψίζεται µε ένα σηµείο

η δοµή µίας εικόνας που µπορεί να περιέχει O(104) παρατηρήσεις.

Ξεκινώντας από τις εργασίες των [233, 149, 198] µία σηµαντική εφαρµογή αυ-

τών των µεθόδων έχει προκύψει, η εφαρµογή τους ως περιγραφείς της εικόνας για

τη λειτουργία της ανίχνευσης αντικειµένων. Συγκεκριµένα, από την περιοχή της

εικόνας που καταδεικνύει ο τελεστής ενδιαφέροντος εξάγεται µία χαµηλοδιάστατη

περιγραφή µέσω PCA [62] ή, συχνότερα πλέον, µε τον µετασχηµατισµό SIFT  Sca

le Invariant Feature Transform [149] η οποία περιγράφει την τοπική δοµή της

εικόνας. Το σχετικά µικρό πλήθος σηµείων που εξάγονται από µία εικόνα καθιστά

δυνατή την εξαντλητική αναζήτηση πάνω σε κλίµακες τόσο για εκµάθηση όσο και για

ανίχνευση, και επιτρέπει την εισαγωγή τεχνικών µάθησης µηχανών. Πέρα από αυτό,

η ανεξάρτητη κλίµακας ανίχνευση αυτών των σηµείων µπορεί να αυτοµατοποιήσει

την εκτίµηση της κλίµακας του αντικειµένου [62], παρακάµπτοντας την εξαντλητική

αναζήτηση που ϑα χρειαζόταν διαφορετικά.

΄Οµως, δύο προβληµατικές πτυχές της χρήσης µίας τέτοιας προσέγγισης είναι :

• Οι δοµές τύπου κηλίδας και διακλάδωσης στις οποίες αποκρίνονται οι περισ-

σότερες µέθοδοι [198, 148, 149, 158] δεν είναι κατάλληλες για την περιγραφή

επίµηκων δοµών, όπως χείλη, πόδια κτλ., που παρέχουν χρήσιµη πληροφορία

για τις περισσότερες κατηγορίες αντικειµένων.

• Πολλές ϕορές κάποια χρήσιµα σηµεία δεν ϑεωρούνται αρκετά σηµαντικά, λόγω

χαµηλής έντασης, µερικής παρατηρησιµότητας, ϑορύβου κοκ. Ως εκ τούτου

κάποια σηµεία χάνονται, µε αποτέλεσµα την προβληµατική ανίχνευση των αν-

τικειµένων.

Στο κεφάλαιο αυτό για το πρώτο πρόβληµα εισάγουµε µία µέθοδο που ανιχνεύει

και εξάγει περιγραφείς για χαρακτηριστικά τύπου ακµών και ϱάβδων. Για το δεύτερο

πρόβληµα χρησιµοποιούµε τις µεθόδους των γραφικών µοντέλων για να καθοδηγή-

σουµε την αναζήτηση για τα χαρακτηριστικά που δεν ανιχνεύθηκαν, σε συνδυασµό

µε µία αποτελεσµατική µέθοδο για την εκτίµηση της πιθανοφάνειας των παραγόµε-

νων υποθέσεων τοποθεσίας των σηµείων.

΄Ενας από τους κύριους ισχυρισµούς µας είναι ότι η γεωµετρική πληροφορία και

γενικής ϕύσης πρότυπα, όπως κηλίδες, ευθείες και ϱάβδοι επαρκούν για µία ικανο-

ποιητική επίδοση σε ανίχνευση κατηγοριών αντικειµένων χωρίς την χρήση περαιτέρω

πληροφορίας για την εµφάνιση. Εάν και η πληροφορία που µπορεί να παρέχουν

περιγραφείς τύπου SIFT ή οι συντελεστές ενός αναπτύγµατος σε PCA µπορεί να είναι

χρήσιµη για να ξεχωρίσουν δύο αντικείµενα της ίδιας κατηγορίας, η ανίχνευση ενός

αντικειµένου µπορεί να γίνει ϐάσει αναπαραστάσεων γενικότερης ϕύσης.

Στο πρώτο µέρος περιγράφουµε τη µέθοδο εξαγωγής σηµείων τύπου primal

sketch (ακµές, ϱάβδοι και κύκλοι) ϐάσει των τεχνικών του T. Lindeberg. Στο δεύτερο

µέρος παρουσιάζουµε αφενός µία µέθοδο για την εκµάθηση ενός γραφικού δικτύου

που µοντελοποιεί τις χωρικές εξαρτήσεις µεταξύ των σηµείων του αντικειµένου, αφε-

τέρου µία αποτελεσµατική µέθοδο για την συµπλήρωση των σηµείων ενδιαφέροντος

που µπορεί να µην ανιχνεύθηκαν από το αρχικό σύστηµα.
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6.3 Χαρακτηριστικά Τύπου Primal Sketch

Η αναπαράσταση της εικόνας µέσω πληροφορίας που εξάγεται γύρω από τέτοιες

δοµές µπορεί να δίνει καλά αποτελέσµατα, π.χ. [233, 62], αλλά αυτός δεν είναι

υποχρεωτικά ο µόνος τρόπος να εξαχθεί µία σποραδική αναπαράσταση της εικό-

νας. Οι περιγραφείς τύπου ακµών και σκελετών έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς για

την µοντελοποίηση και αναγνώριση αντικειµένων [99, 203], ενώ ενδείξεις από το

ανθρώπινο οπτικό σύστηµα [143] υποδεικνύουν ότι διαδικασίες ανίχνευσης τέτοιων

χαρακτηριστικών λαµβάνουν χώρα στα πρώτα στάδια επεξεργασίας της οπτικής πλη-

ϱοφορίας.

΄Ενα πρακτικό πρόβληµα που προκύπτει όταν χειριζόµαστε πληροφορία τύπου

ακµής και σκελετών είναι ότι δεν υπάρχει µία προφανής περιγραφή µίας συνεχούς

καµπύλης που να προσφέρεται σε τεχνικές µάθησης µηχανών· αντιθέτως τα χαρα-

κτηριστικά τύπου κηλίδας µπορούν να περιγραφούν µόνο µέσω της ϑέσης τους, που

είναι διακριτή. Επίσης, η εξαγωγή τέτοιων χαρακτηριστικών από συνεχείς εικόνες

απαιτεί την εισαγωγή ενός κατωφλιού, που µπορεί να οδηγήσει στον κατακερµατισµό

των καµπυλών.

Στη σχετική εργασία των [159] η εικόνα ακµών περιγράφεται χρησιµοποιώντας

σηµειακά χαρακτηριστικά, που επιλέγονται µε ένα ανεξάρτητο κλίµακας κριτήριο·

αυτή η αναπαράσταση µπορεί να παράγει ένα υπερβολικά µεγάλο πλήθος από ση-

µεία, ενώ δεν χρησιµοποιεί άµεσα την πληροφορία που σχετίζεται µε το µήκος της

καµπύλης, που είναι γενικά χρήσιµη για αναγνώριση. Στη αναφορά [63] οι ακµές

εξάγονται χρησιµοποιώντας ανίχνευση ακµών τύπου Canny, ένωση ακµών, ανίχνευ-

ση σηµείων στα οποία η καµπυλότητα αλλάζει πρόσηµο και ακολούθως προβολή σε

µία ϐάση PCA. Το γεγονός ότι η κλίµακα επηρεάζει την διαδικασία ανίχνευσης µπο-

ϱεί να αντιµετωπιστεί χρησιµοποιώντας την προσέγγιση του [147] που χρησιµοποιού-

µε και εµείς στη συνέχεια· όµως η χρησιµοποιούµενη ακολουθία από λειτουργίες

είναι ευαίσθητη στο ϑόρυβο, στις επικαλύψεις, αυτοεπικαλύψεις και παραµορφώσεις

του αντικειµένου. Τέλος στην αναφορά [156] περιοχές που είναι αφινικά συνδιακυ-

µαινόµενες (affine covariant) εξάγονται χρησιµοποιώντας ένα κριτήριο ϐασιζόµενο

σε περιοχές, το οποίο όµως δεν προσφέρεται σε µία σαφή αναγεννητική ερµηνεία

όπως τα χαρακτηριστικά ϱάβδου που χρησιµοποιούνται εδώ.

Παρακάτω, ϐασιζόµενοι στο ανεξάρτητο κλίµακας πλαίσιο ανίχνευσης χαρακτη-

ϱιστικών του D. Lindeberg [148, 147] παρουσιάζουµε µία µέθοδο που εξάγει ευθεία

τµήµατα ακµών και ϱάβδων κατά έναν τρόπο που δεν επηρεάζεται από την κλίµακα,

παρέχοντας απλούς περιγραφείς της ίδιας πολυπλοκότητας µε ένα χαρακτηριστικό

τύπου κηλίδας. Η συνεισφορά µας εδώ συνίσταται στην εξαγωγή από τις συνεχείς

καµπύλες των ανιχνευθέντων χαρακτηριστικών απλών περιγραφέων που ορίζονται σε

µεµονωµένα σηµεία, καθώς και η πρόταση της χρήσης τους σε ένα σύστηµα ανί-

χνευσης αντικειµένων.

6.3.1 Χαρακτηριστικά Ακµών

Το πρόβληµα της επιλογής κλίµακας στην ανίχνευση ακµών προκύπτει αφενός από

την συνύπαρξη απότοµων και σταδιακών µεταβάσεων στην ϕωτεινότητα, αφετέρου

στην παρουσία ϑορύβου άγνωστης διασποράς, από την οποία καθορίζεται η ϐέλτιστη

κλίµακα του ϕίλτρου ανίχνευσης ακµών. Μία λύση στο πρόβληµα είναι να χρησιµο-

ποιούνται ταυτόχρονα ϕίλτρα σε πολλές κλίµακες και να συνδυάζονται οι αποκρίσεις
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(α΄) (ϐ΄) σ = 4.1 (γ΄) σ = 8.7 (δ΄) σ = 13.4

Σχήµα 6.1: Gaussian scale space της εικόνας, που προκύπτει συνελίσσοντας την

εικόνα µε Gaussian πυρήνες αυξανόµενης διασποράς σ. Σε µεγαλύτερες κλίµακες

επικρατούν οι κυριότερες δοµές της εικόνας, αλλά µετακινούνται και ϑολώνουν τα

όριά τους.

(α΄) (ϐ΄) σ = 4.1 (γ΄) σ = 8.7 (δ΄) σ = 13.4

Σχήµα 6.2: Πολυκλιµακωτή εξαγωγή χαρακτηριστικών ακµών, χρησιµοποιώντας

τον τελεστή Gγ (6.1) για διαφορετικές τιµές της διασποράς του Gaussian πυρήνα·

σκοτεινές περιοχές δείχνουν µία υψηλή τιµή του διαφορικού τελεστή. Η κλίµακα

στην οποία µεγιστοποιείται η απόκριση του κανονικοποιηµένου τελεστή καθορίζεται

από το εύρος της ακµής.

τους· προκύπτουν έτσι όµως τα ερωτήµατα σε ποιες κλίµακες ϑα ϐρίσκονται τα ϕίλτρα

και πώς ϑα συνδυάζονται οι αποκρίσεις τους. Τεχνικές µάθησης µηχανών µπορούν

να χρησιµοποιηθούν για το στόχο αυτό όπως για παράδειγµα στο κεφάλαιο 3 ή στην

αναφορά [154], όµως ουσιαστικά έτσι παρακάµπτεται το πρόβληµα της επιλογής

κλίµακας.

Η προσέγγιση που εισηγήθηκε ο D. Lindeberg χρησιµοποιεί τον Gaussian χώρο

κλίµακας (scale space) ως ένα αρχικό σύστηµα για την πολυκλιµακωτή ανάλυση,

πάνω στο οποίο χρησιµοποιούνται κανονικοποιηµένοι διαφορικοί τελεστές, όπου η

κανονικοποίηση αναιρεί τη µείωση στην έξοδο του τελεστή που προκύπτει από την

οµαλοποίηση της εικόνας.

Συγκεκριµένα για ανίχνευση ακµών έχει προταθεί ο ανεξάρτητος κλίµακας τελε-

στής ανίχνευσης ακµών

Gγ = tγ

((
∂Lt

∂x

)2

+

(
∂Lt

∂y

)2
)

, γ =
1

2
(6.1)

ως ένα µέσο για την αυτόµατη επιλογή της κλίµακας στην οποία ανιχνεύεται µία ακ-

µή. Στην παραπάνω σχέση Lt είναι το αποτέλεσµα της συνέλιξης της εικόνας I µε ένα

Gaussian ϕίλτρο σταθερής απόκλισης σ =
√

t και ο παράγοντας tγ χρησιµοποιείται

για να κανονικοποιήσει ως προς την κλίµακα την διαφορική αυτή ποσότητα. Αυ-

τό καθιστά τις αποκρίσεις σε διαφορετικές κλίµακες συγκρίσιµες και επιτρέπει την

ανίχνευση µέγιστων ως προς την κλίµακα του κανονικοποιηµένου µέτρου ισχύος

ακµών.
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Η συγκεκριµένη τιµή του γ προκύπτει από αναλυτικά µοντέλα ακµών και απαι-

τώντας το κριτήριο Gγ να µεγιστοποιείται στην χαρακτηριστική κλίµακα της ακµής.

Επίσης, στην αναφορά [148] η συνθήκη για το µέγιστο από κοινού στο χώρο και στην

κλίµακα εκφράζεται µέσω ενός συνδυασµού από παραγώγους της οµαλοποιηµένης

εικόνας, καθιστώντας την ανίχνευσή τους ξεκάθαρη και αποτελεσµατική.

Ο µηχανισµός επιλογής κλίµακας καθορίζει έτσι αυτόµατα αν µία ακµή είναι

απότοµη η σταδιακά µεταβαλλόµενη, επιλέγοντας την κλίµακα κάθετα στην κατεύ-

ϑυνση της ακµής που ϐελτιστοποιεί τον εντοπισµό της. Στο Σχ. 6.2 ϐλέπουµε τα

αποτελέσµατα του κανονικοποιηµένου τελεστή ανίχνευσης ακµών σε µία εικόνα που

περιέχει ακµές σε πολλαπλές κλίµακες· παρατηρούµε ότι για απότοµες µεταβάσεις

στη ϕωτεινότητα οι µικρές κλίµακες επικρατούν, όπως στον λαιµό και στα πόδια, ενώ

οµαλές µεταβάσεις δίνουν µέγιστα σε µεγαλύτερες κλίµακες, όπως στην πλάτη και

στα ϐουνά.

6.3.2 Χαρακτηριστικά Ράβδων

Τα χαρακτηριστικά ϱάβδων συµπληρώνουν τα χαρακτηριστικά ακµών στην ανίχνευ-

ση επίµηκων δοµών, ιδιαίτερα σε περιοχές µε ϑολές ακµές αλλά έντονες µεταβάσεις

µεγάλης κλίµακας στην ϕωτεινότητα. ∆ιαισθητικά µπορούµε να ερµηνεύσουµε την

ανίχνευση καµπυλών τύπου ϱάβδων ως την εκτίµηση ενός σκελετού της εικόνας χρη-

σιµοποιώντας τις συνεχείς τιµές της ϕωτεινότητας (grayscale skeleton) [147].

Για το σκοπό αυτό ο υπολογισµός του σκελετού η απλούστερα η προσαρµογή

παραλληλογράµµων στην εικόνα συνήθως υλοποιείται µέσω µίας ακολουθίας ανί-

χνευσης ακµών, αναζήτησης αξόνων συµµετρίας, και συνδυασµού των ακµών όπως

π.χ. στην εργασία [105]. Κάθε ένα από αυτά τα στάδια εισάγει σφάλµατα και ϑόρυβο,

εξαιτίας της ϕύσης των λειτουργιών που εµπλέκονται, ενώ απαιτώντας ανεξαρτησία

από την κλίµακα ϑα περιέπλεκε περισσότερο το πρόβληµα.

Αντί να χρησιµοποιείται πρώιµα ένα σύστηµα ανίχνευσης ακµών στην προσέγγιση

του [147] χρησιµοποιούνται οι κανονικοποιηµένες ως προς την κλίµακα ιδιοτιµές της

Hessian της οµαλοποιηµένης εικόνας

Lpp =
tγ

2

(

Lxx + Lyy −
√

(Lxx − Lyy)
2 + 4 (Lxy)

2

)

Lqq =
tγ

2

(

Lxx + Lyy +

√

(Lxx − Lyy)
2 + 4 (Lxy)

2

)

(6.2)

για να εντοπιστούν τα µέγιστα της έντασης των χαρακτηριστικών τύπου ϱάβδου. Συγ-

κεκριµένα, καθώς η Hessian της οµαλοποιηµένης εικόνας χρησιµοποιείται για την

τοπική προσέγγισή της µέσω ενός αναπτύγµατος Taylor δεύτερης τάξης, οι ιδιοτιµές

του µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δώσουν µία συνοπτική περιγραφή της τοπι-

κής δοµής της εικόνας· για παράδειγµα δύο ϑετικές ιδιοτιµές σηµαίνουν µία κυρτή

επιφάνεια, διαφορετικά πρόσηµα µία δοµή σάγµατος ενώ ίσες ιδιοτιµές αντιστοιχούν

σε µία δοµή τύπου κηλίδας.

Για τις δοµές που ενδιαφερόµαστε τα µέτρα των ιδιοτιµών πρέπει να είναι σηµαν-

τικά διαφορετικά µεταξύ τους, ώστε η καµπυλότητα στην µία κατεύθυνση (κάθετα

στη ϱάβδο) να είναι πιο έντονη από την όποια καµπυλότητα στην άλλη (παράλλη-

λα στη ϱάβδο). Η απαίτηση αυτή µπορεί να διατυπωθεί για παράδειγµα µέσω του

κριτήριου
(
L2

pp − L2
qq

)2
του οποίου τα µέγιστα ως προς την κλίµακα και το χώρο εν-
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(α΄) (ϐ΄) σ = 4.1 (γ΄) σ = 8.7 (δ΄) σ = 13.4

Σχήµα 6.3: Πολυκλιµακωτή εξαγωγή ϱάβδων, χρησιµοποιώντας τον τελεστή Aγ (6.3)

για διαφορετικές τιµές της διασποράς του Gaussian πυρήνα. Η κλίµακα στην οποία

µεγιστοποιείται η απόκριση του τελεστή καθορίζεται από το πάχος της δοµής τύπου

ϱάβδου.

τοπίζουν δοµές τύπου ϱάβδου· Εναλλακτικά κριτήρια παρουσιάζονται στην αναφορά

[147]. Στο σύστηµα συντεταγµένων x − y η παραπάνω ποσότητα γράφεται :

Aγ = t2γ

((
∂2Lt

∂x2
− ∂2Lt

∂x2

)2

+ 4
∂2Lt

∂x∂y

)

, γ =
3

4
(6.3)

όπου πάλι η κανονικοποίηση µε t2γ καθιστά τη διαδικασία ανίχνευσης χαρακτηρι-

στικών ανεπηρέαστη από την κλίµακα. Από τις αποκρίσεις του τελεστή αυτού στο Σχ.

6.3 ϐλέπουµε την σχέση της κλίµακας των δοµών στην εικόνα µε την απόκριση του

τελεστή· έχουµε έτσι µεγάλες αποκρίσεις αρχικά στα πόδια και στη σκιά του αλόγου,

που είναι λεπτές δοµές ενώ αυξάνοντας την κλίµακα εντείνονται οι αποκρίσεις σε

δοµές όπως ο λαιµός και ο κορµός του.

Τέλος, σηµειώνουµε ότι το κριτήριο για την µεγιστοποίηση της ισχύος της ϱάβδου

εκφράζεται χρησιµοποιώντας συνδυασµούς από τελεστές παραγωγίσεως από Gaus

sian συναρτήσεις, καθιστώντας έτσι εύκολη την εξαγωγή καµπυλών µε µέγιστη ισχύ

χαρακτηριστικών.

6.3.3 Χαρακτηριστικά Κηλίδων

Συµπληρώνουµε την αναπαράστασή µας για την εικόνα χρησιµοποιώντας δοµές τύ-

που κηλίδων που ανιχνεύονται στα µέγιστα χώρου και κλίµακας του κανονικοποιη-

µένου ως προς την κλίµακα τελεστή Laplacian της Gaussian [148]:

Hγ = tγ
(

∂2It

∂x2
+

∂2It

∂u2

)2

γ = 1 (6.4)

Ο τελεστής αυτός συνδέεται µε τον τελεστή διαφοράς από Gaussians που χρησι-

µοποιείται για την εξαγωγή χαρακτηριστικών σηµείων τύπου SIFT [149]. Τέτοια

χαρακτηριστικά αποκρίνονται σε δοµές όπως µάτια, ϱόδες, οπλές κτλ. και είναι

ιδιαίτερα χρήσιµα όταν η κατηγορία δεν έχει κάποια άλλη ξεκάθαρη δοµή.

6.3.4 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Ευθείων Γραµµών

Από τη ϕύση των κριτήριων που χρησιµοποιούνται τα µέγιστα της ισχύος των χαρα-

κτηριστικών εµφανίζονται κατά µήκος συνεχών καµπυλών, παρέχοντας έτσι κατάλ-

ληλες εισόδους για λειτουργίες σύνδεσης σηµείων. Αποφεύγοντας περίπλοκες τεχνι-
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(α΄) (ϐ΄) σ = 4.1 (γ΄) σ = 8.7 (δ΄) σ = 13.4

Σχήµα 6.4: Πολυκλιµακωτή εξαγωγή κηλίδων, µε τον τελεστή Hγ (6.3)· σκοτεινές

περιοχές δείχνουν µία υψηλή τιµή του διαφορικού τελεστή. Τα µέγιστα εµφανίζονται

σε σηµεία όπου η εικόνα µπορεί τοπικά να προσεγγιστεί µέσω µίας κυκλικής δοµής

κές, όπως αυτές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 χρησιµοποιήσαµε µία κλασσική

µέθοδο [173] για να κατασκευάσουµε αλυσίδες από ακµές και ϱάβδους, οι οποίες

κατόπιν λειτουργούν ως ανεξάρτητες δοµές δεδοµένων. Καθώς αφενός η παρουσί-

αση της µεθόδου αυτή ϑα διέκοπτε τη συνέχεια του κειµένου, αφετέρου η µέθοδος

εφαρµόστηκε ως έχει, παραπέµπουµε στην παραπάνω αναφορά για µία παρουσίασή

της. Μερικά αποτελέσµατα ϕαίνονται στην πάνω γραµµή του σχήµατος Σχ. 6.5,

όπου παρατηρούµε ότι παίρνουµε οµαλές καµπύλες που γενικότερα ταιριάζουν µε

την αντίληψη µας για τις ακµές και τις ϱάβδους της εικόνας.

Οι αλυσίδες ακµών που κατασκευάζονται στη συνέχεια κατατµούνται σε ευθεία

τµήµατα εικόνας, χρησιµοποιώντας έναν επαυξητικό αλγόριθµο προσαρµογής ευ-

ϑειών [66]. Βάσει αυτού του αλγορίθµου ανατίθενται σηµεία σταδιακά σε µία ευθεία

γραµµή εωσότου ένα κριτήριο για την ποιότητα της ανακατασκευής τους από την ευ-

ϑεία πέσει κάτω από ένα όριο. Τότε εισάγεται µία νέα ευθεία, η οποία αναλαµβάνει

τα υπόλοιπα σηµεία κ.ο.κ. εωσότου για όλες τις παρατηρήσεις να υπάρχει και µία

ευθεία που να τις ερµηνεύει.

Για να ποσοτικοποιηθεί η ποιότητα ανακατασκευής χρησιµοποιείται το κριτήριο

Ολικών Ελάχιστων Τετραγώνων (Total Least SquaresTLS) το οποίο υπολογίζει τις

αποστάσεις των σηµείων από τη ευθεία που τα προσεγγίζει χρησιµοποιώντας και τις

δύο συντεταγµένες τους, και όχι µόνο την yi, όπως το κριτήριο ελάχιστων τετραγώνων.

Τα σηµεία που αντιστοιχίζονται σε ένα ευθύγραµµο τµήµα ϑεωρείται ότι ικανοποιούν

προσεγγιστικά µία σχέση της µορφής axi + byi + c = 0, όπου (x, y) οι συντεταγµένες

του σηµείου και a, b, c οι παράµετροι της ευθείας, που υπόκεινται στον περιορισµό

a2 + b2 = 1. Η απόσταση του σηµείου xi, yi από την ευθεία αυτή ισούται µε axi +
byi + c, οπότε η ελαχιστοποίηση του κριτηρίου TLS υπό τη συνθήκη a2 + b2 = 1 δίνει

τις σχέσεις

c = −ax̄ − bȳ
(

x̄2 − x̄2 x̄y − x̄ȳ
x̄y − x̄ȳ ȳ2 − ȳ2

)(
a
b

)

= µ

(
a
b

)

(6.5)

Από τα δύο ιδιοδιανύσµατα του προβλήµατος αυτού επιλέγουµε αυτό για το οποίο

ελαχιστοποιείται το σφάλµα ανακατασκευής.

Προσαρµόζοντας τη µέθοδο αυτή στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει, χρησιµο-

ποιούµε το παρακάτω κριτήριο για να σταµατήσουµε την επέκταση µίας γραµµής:

C =
1

l

√
√
√
√ 1

N

N∑

i=1

(Ix(i) − Mx(i))
2 + (Iy(i) − My(i))

2, (6.6)
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όπου N είναι το πλήθος των σηµείων της καµπύλης που αντιστοιχίζονται στην ευ-

ϑεία γραµµή και l το µήκος της καµπύλης. Ο δεύτερος όρος του γινόµενου εκτιµά

την διασπορά του σφάλµατος ανακατασκευής µεταξύ της πρόβλεψης του µοντέλου

ευθείας γραµµής (Mx,My) και της τοποθεσίας του χαρακτηριστικού (Ix, Iy), ποσο-

τικοποιώντας την ακρίβεια του µοντέλου. Η διαίρεση µε το µήκος l µας παρέχει

µία ανεξάρτητη κλίµακας ποσότητα, καθώς τόσο το µήκος της γραµµής όσο και η

εκτίµηση τις διασποράς είναι ανάλογες της µεγέθυνσης/σµίκρυνσης της εικόνας.

Πέρα από την κλίµακα, τοποθεσία και κατεύθυνση, χρησιµοποιούµε και τον

ϐαθµό επιµήκυνσης των χαρακτηριστικών (η λόγο για συντοµία), που εκτιµάται από

την τοπική δοµή της εικόνας στην κλίµακα των χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα,

ο λόγος των απόλυτων των ιδιοτιµών
Lpp

Lqq
της Hessian µήτρας της οµαλοποιηµένης

εικόνας L είναι µία ποσότητα που δεν εξαρτάται την αντίθεση της εικόνας, και εκ-

ϕράζει την επιµήκυνση των χαρακτηριστικών. Παίρνοντας το µέσο του λόγου αυτού

κατά µήκος της καµπύλης στην οποία έχει ταιριαχτεί η ευθεία γραµµή αποκτούµε

µία εκτίµηση του πάχους των ϱάβδων και του εύρους των ακµών.

Επίσης, οι ποσότητες στις σχέσεις 6.1,6.3 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να

ποσοτικοποιήσουν την ένταση ενός τµήµατος ακµών/ράβδου: παίρνοντας τον µέσο

τους κατά µήκος της εξαχθείσας καµπύλης αποκτούµε µία ποσότητα η οποία µας

επιτρέπει να προσαρµόσουµε την ευαισθησία του συστήµατός µας.

΄Οπως ϕαίνεται στο σχήµα Σχ. 6.5 οι καµπύλες και οι ευθείες που εξάγονται σε

µεγάλο ϐαθµό συνοψίζουν την κυρίαρχη δοµή της εικόνας, που καθορίζεται τόσο

από την κλίµακα όσο και από την αντίθεση των χαρακτηριστικών. Παρατηρούµε

όµως ότι σε ορισµένα σηµεία η εξαγωγή των χαρακτηριστικών δεν είναι ακριβής·

κύριες πηγές σφάλµατος είναι οι εξής :

• Η χαµηλή αντίθεση της εικόνας προκαλεί χαµηλή ένταση των χαρακτηριστι-

κών, οπότε για µία σχετικά υψηλή κατωφλίωση αγνοούνται.

• Οι ευθείες γραµµές δεν αρκούν για να περιγράψουν γενικές καµπύλες.

• Ο αλγόριθµος για το συνδυασµό σηµείων σε καµπύλες δεν µπορεί να συµπλη-

ϱώσει χαµένα σηµεία, οδηγώντας σε αλυσίδες σπασµένες σε τµήµατα.

• Η σχετικά αραιή δειγµατοληψία των κλιµάκων που χρησιµοποιείται µπορεί να

οδηγήσει σε ανακριβή µέγιστα κλίµακας και συνεπώς σε ανεπιτυχή εξαγωγή

οµαλών ευθειών

Τα ϑέµατα αυτά τα αφήνουµε για µελλοντική εργασία, καθώς δεν είναι κριτικής

σηµασίας για τη λειτουργία του υπόλοιπου συστήµατος.

6.4 Κάτωθεν Ανίχνευση Αντικειµένων

΄Οπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο, για να ενεργοποιηθούν τα µοντέλα που χρη-

σιµοποιούν άνωθεν πληροφορία χρησιµοποιούµε ένα απλό και αποδοτικό σύστηµα

που καταδεικνύει περιοχές της εικόνας όπου ϑα µπορούσε να ϐρίσκεται ένα αντι-

κείµενο. Ο ϱόλος αυτού του τµήµατος µέσα στο όλο σύστηµα µπορεί να ϑεωρηθεί

ως ένας µηχανισµός προσοχής, ο οποίος άµεσα εντοπίζει όλα τα αντικείµενα, µε το

κόστος ενός µεγάλου πλήθους ψευδών ανιχνεύσεων.
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Σχήµα 6.5: Χαρακτηριστικά ϱάβδων και ακµών για τέσσερις κατηγορίες αντικειµέ-

νων. Αριστερή στήλη: µέγιστα στο χώρο και στην κλίµακα της έντασης ακµών και

ϱάβδων (πράσινο και γαλάζιο χρώµα, αντίστοιχα). Μέση και δεξιά στήλη: ευθείες

ϱάβδοι και ακµές εξαγόµενες µέσω του ανεξάρτητου- κλίµακας κριτηρίου προσαρ-

µογής ακµών. Το πάχος των ϱάβδων και η ευρύτητα των ακµών εκτιµώνται από την

τοπική δοµή της εικόνας και καθορίζουν τους λόγους των αξόνων των ελλείψεων και

τα µήκη των κάθετων γραµµών στα άκρα των ακµών, αντίστοιχα.
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6.4.1 Κατασκευή µοντέλου

Αναπαράσταση µέσω codebook

΄Οπως στις αναφορές [3, 144] χρησιµοποιούµε µία αναπαράσταση τύπου codebook

για να συνοψίσουµε την ποικιλία στην εµφάνιση του αντικειµένου. Στις προσεγγίσεις

αυτές οι καταχωρήσεις του codebook (CodebookEntries  CEs) κατασκευάζονται µέ-

σω της οµαδοποίησης των χαρακτηριστικών σηµείων που εξάγονται από το σύνολο

εκπαίδευσης ϐάσει της ϕωτεινότητας της περιοχής γύρω από τα σηµεία ενδιαφέ-

ϱοντος. Αντίθετα µε τις προσεγγίσεις αυτές, δεν χρησιµοποιούµε τη ϕωτεινότητα

καθόλου· ϑεωρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος της πληροφορίας της εικόνας περιλαµ-

ϐάνεται στην ϑέση και στον τύπο του χαρακτηριστικού που ανιχνεύεται. Αυτό µας

δίνει ένα πολύ µικρό codebook, µε λιγότερες από 70 καταχωρήσεις σε σχέση µε πά-

νω από 500 σε προηγούµενες εργασίες, το οποίο µας επιτρέπει να µάθουµε σχέσεις

µεταξύ των καταχωρήσεων του codebook και να µάθουµε τη δοµή της κατηγορίας

αντικειµένων χρησιµοποιώντας λίγες εικόνες για εκπαίδευση. Αν και ενδεχοµένως

απλοϊκή, δείχνουµε ότι µία τέτοια αναπαράσταση µπορεί να πετύχει ικανοποιητικά

αποτελέσµατα ανίχνευσης για διαφορετικές κατηγορίες αντικειµένων.

Για να µάθουµε ένα µοντέλο χρησιµοποιούµε εικόνες όπου το αντικείµενο εµφα-

νίζεται σε σταθερή τοποθεσία και κλίµακα· για κάθε χαρακτηριστικό σηµείο εξάγου-

µε το διάνυσµα ϑέσης του K = (x, s, r, θ)T
που περιέχει την τοποθεσία x = (x, y),

την κλίµακα s, το ϐαθµό επιµήκυνσης r και τη γωνία θ. Για να εφαρµόσουµε

αλγόριθµους οµαδοποίησης που χρησιµοποιούν Ευκλείδιες αποστάσεις µεταξύ των

περιγραφέων ϑέσεως τους µετασχηµατίζουµε παίρνοντας τον λογάριθµο της κλίµα-

κας σ, χρησιµοποιώντας την εµβύθιση θ → (cos(2θ), sin(2θ)) της κατεύθυνσης στον

ℜ2 και κατόπιν κανονικοποιούµε τα δεδοµένα διαιρώντας τα µε την διασπορά τους.

Οι µετασχηµατισµένοι περιγραφείς ϑέσεως οµαδοποιούνται ξεχωριστά για κάθε

τύπο χαρακτηριστικών, χρησιµοποιώντας αρχικά τον αλγόριθµο k − means και στη

συνέχεια τον ΕΜ για να εκτιµηθούν τα κέντρα και οι διασπορές των κατανοµών που

αντιστοιχούν σε κάθε CE. Εµπειρικά ϑέσαµε τον αριθµό των συστάδων ίσο µε 60

για όλες τις κατηγορίες αντικειµένων, ενώ άλλες τιµές δεν έδωσαν σηµαντικά δια-

ϕορετικά αποτελέσµατα. Για να αποφύγουµε προβλήµατα που προκύπτουν όταν

ένα µικρό πλήθος παρατηρήσεων είναι διαθέσιµο (π.χ. εκτιµώµενοι πίνακες συνδια-

σποράς µε πολύ µικρή ορίζουσα) ϑεωρούµε ότι τα στοιχεία του διανύσµατος ϑέσης

είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, οπότε η κατανοµή Pk που αντιστοιχεί στη συστάδα k
γράφεται :

Pk(K) = Pk,x(x)Pk,s(s)Pk,r(r)Pk,θ(θ) (6.7)

και κάθε ένας από τους όρους του γινοµένου µοντελοποιείται ως µία Gaussian κα-

τανοµή.

Επιλογή υποσυνόλου codebook

΄Οπως στην αναφορά [19] ένα υποσύνολο από τις καταχωρήσεις του codebook επι-

λέγονται ϐάσει τις επίδοσής τους στην ανίχνευση αντικειµένων όταν λειτουργούν

µεµονωµένα. Η λειτουργία της ανίχνευσης προσοµοιώνεται, όπου η τοποθεσία του

αντικειµένου είναι άγνωστη και το περιορισµένο διάνυσµα ϑέσης K′
i = (si, ri, θi)

ενός εξαγόµενου χαρακτηριστικού χρησιµοποιείται για να αποφασιστεί αν µπορεί να

ανατεθεί σε µία καταχώρηση.
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(α΄) Συστάδες Ράβδων (ϐ΄) Συστάδες Ακµών (γ΄) Συστάδες Κηλίδων

(δ΄) Codebook Ράβδων (ε΄) Codebook Ακµών (ϝ΄) Codebook Κηλίδων

Σχήµα 6.6: Επιλογή καταχωρήσεων codebook: από τις συστάδες που προκύπτουν

από την οµαδοποίηση των χαρακτηριστικών σηµείων επιλέγεται το υποσύνολό που

είναι χρησιµότερο για την ανίχνευση του αντικειµένου.

Μια κατανοµή PB κατασκευάζεται για να ληφθούν υπόψη οι στατιστικές ιδιότητες

γενικών ϕυσικών εικόνων και η συµπεριφορά του συστήµατος ανίχνευσης σηµείων

ενδιαφέροντος. Για παράδειγµα, αν το σύστηµά µας λειτουργεί µέσα σε µία πόλη

οριζόντιες και κάθετες ϱάβδοι, που αντιστοιχούν π.χ. σε πεζοδρόµια, κτήρια, πεζούς

και δρόµους εµφανίζονται συχνά, δεν είναι οι καλύτερες για την ανίχνευση ενός αν-

τικειµένου όπως µία µοτοσυκλέτα· αντίθετα, µία κυκλική δοµή όπως η ϱόδα απαντά

σχετικά σπανιότερα, οπότε είναι κατάλληλη.

Η κατανοµή αυτή κατασκευάζεται παίρνοντας τα χαρακτηριστικά όλων των σηµεί-

ων ενδιαφέροντος και κατασκευάζοντας µία κατανοµή PB(K′) = PB,s(s)PB,r(r)PB,θ(θ)
χρησιµοποιώντας µη παραµετρικές κατανοµές µε Gaussian πυρήνες [104], όπου το

εύρος Ϲώνης τους εκτιµάται µέσω crossvalidation. Το χαρακτηριστικό i µπορεί

λοιπόν να ανατεθεί στο CE k κατωφλιώνοντας τον λόγο Li =
Pk,s(s)Pk,r(r)Pk,θ(θ)

PB(K′
i)

που

εµφανίζεται στον νόµο του Bayes. Ο λόγος των πρότερων πιθανοτήτων που ϑα έπρεπε

να εµφανίζεται παραπάνω ενσωµατώνεται στο χρησιµοποιούµενο κατώφλι, το οποίο

µεταβάλλεται για να ϐρεθεί η ϐέλτιστη τιµή του.

Για µία συγκεκριµένη τιµή του κατωφλιού, k από τα χαρακτηριστικά που ανα-

τίθενται σε µία CE προέρχονται από εικόνες που δεν περιέχουν αντικείµενα ή είναι

συµπτώµατικά κάπου αλλού πάνω στο αντικείµενο, όπως ένα χείλος που αντιστοιχί-

Ϲεται σε ένα ϕρύδι, ενώ τα υπόλοιπα n προέρχονται όντως από το αντίστοιχο CE. Για

να καθοριστεί αυτό εισάγεται εκ των υστέρων το πλήρες διάνυσµα ϑέσης και τα χα-

ϱακτηριστικά για τα οποία Pk,x(x) > e−2 διατηρούνται ως πραγµατικές ανιχνεύσεις.

Μπορούµε έτσι να συσχετίσουµε σε κάθε CE µία τιµή ακρίβειας (precision) και

ανάκλησης (recall) P = n
n+k

R = n
N

, µε το N να είναι το πλήθος των αντικειµένων

στο σύνολο εκπαίδευσης. Οι τιµές της ακρίβειας και ανάκλησης συνδυάζονται στην

F -µέτρηση: F = 2
P−1+R−1 · µεταβάλλοντας το κατώφλι η µέγιστη τιµή της ποσότητας

αυτής εκτιµάται και χρησιµοποιείται για την επιλογή των καταχωρήσεων που είναι

καταλληλότερες για ανίχνευση, καθορίζοντας συγχρόνως µία τιµή για το κατώφλι

(ϐλ. Σχ. 6.6).

Στο σχήµα Σχ. 6.7 ϕαίνονται οι καταχωρήσεις που επιλέχθηκαν ϐάσει της δια-
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Σχήµα 6.7: Αναπαραστάσεις για πρόσωπα, άλογα, αυτοκίνητα και αγελάδες που

προκύπτουν από τη διαδικασία επιλογής καταχωρήσεων. Οι κόκκινοι κύκλοι συµ-

ϐολίζουν χαρακτηριστικά κηλίδων, οι πράσινες γραµµές ακµές και οι γαλάζιες ελ-

λείψεις ϱάβδους.

δικασίας αυτής για τέσσερις κατηγορίες αντικειµένων. Βλέπουµε ότι οι πιο χαρα-

κτηριστικές δοµές χρησιµοποιούνται στην αναπαράσταση, ενώ συχνά αρκετές κατα-

χωρήσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές ϑέσεις του ίδιου τµήµατος του αντικειµένου,

όπως τα πόδια του αλόγου.

6.4.2 Παραγωγή Υποθέσεων Αντικειµένων

Οι αποφάσεις των µεµονωµένων καταχωρήσεων µπορούν να συνδυαστούν χρησι-

µοποιώντας ένα πιθανοτικό µοντέλο το οποίο λαµβάνει υπόψη την από κοινού κα-

τανοµή τους. Το απλούστερο τέτοιο µοντέλο δεν ϑεωρεί καθόλου τις µεταξύ τους

αλληλεπιδράσεις, οπότε συνδέονται όλες οι καταχωρήσεις απευθείας µε τον κόµβο

που αναπαριστά την τοποθεσία του αντικειµένου O. Για µία συγκεκριµένη υπο-

ψήφια τοποθεσία αντικειµένου η ανίχνευση ϐασίζεται στον λόγο R = P (I|Ox,y)

P (I|B)
των

πιθανοτήτων των υποθέσων η εικόνα I να προέρχεται από ένα αντικείµενο O στην

τοποθεσία (x, y) και την γενική υπόθεση (background) B. Για µία δεδοµένη ανάθε-

ση H των χαρακτηριστικών σε CEs το συγκεκριµένο µοντέλο που χρησιµοποιούµε

επιτρέπει την παραγοντοποίηση του όρου πιθανοφάνειας πάνω στις µεµονωµένες

καταχωρήσεις οπότε µπορούµε να γράψουµε:

RH =
∏

k∈H

P (fH
k |hk, Ox,y)P

O
k

P (fH
k |hk, B)PB

k

∏

k∈M

1 − PO
k

1 − PB
k

. (6.8)

Παραπάνω H είναι το υποσύνολο των καταχωρήσεων που έχουν ϐρει µία αντιστοί-

χιση, M τα υπόλοιπα, fH
k τα διάνυσµα ϑέσης για το χαρακτηριστικό που ανατίθεται

στην καταχώρηση k από το H και P
{O,B}
k είναι η πρότερη πιθανότητα η καταχώρηση
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k να ϐρει µία αντιστοίχιση σε εικόνες που περιέχουν το αντικείµενο ή αυτό απου-

σιάζει, αντίστοιχα. Η εφαρµογή µίας τέτοιας έκφρασης πρακτικά εµποδίζεται από

την ανάγκη να υπολογιστεί το άθροισµα πάνω σε όλες τις δυνατές αναθέσεις H για

να εντοπισθούν οι περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος. Αντί για αυτό, αντιστρέφουµε

την άνωθεν δοµή της εξάρτησης, και χρησιµοποιούµε τα ανιχνευθέντα σηµεία για να

προτείνουν περιοχές της εικόνας που ϑα µπορούσαν να περιέχουν το αντικείµενο.

Για µία εικόνα εξάγονται τα σηµεία ενδιαφέροντος και τα διανύσµατα ϑέσης τους

αντιστοιχίζονται στις καταχωρήσεις του µοντέλου, όπως περιγράφεται στην προηγού-

µενη παράγραφο· για κάθε καταχώρηση που χρησιµοποιείται στην αναπαράσταση

του αντικειµένου αποφασίζεται ποια χαρακτηριστικά µπορούν να της ανατεθούν χρη-

σιµοποιώντας την τιµή κατωφλίου που δίνει την καλύτερη µέτρηση F .

Στη συνέχεια, για κάθε δυνατή αντιστοίχιση ενός χαρακτηριστικού f σε µία κατα-

χώρηση k, η πλήρης κατανοµή Pk(f) χρησιµοποιείται για να καθοριστούν οι τοποθε-

σίες της εικόνας (x, y) για τις οποίες ο λόγος
P (fk|hk,Ox,y)P (hk|Ox,y)

P (fk|hk,B)P (hk|B)
είναι µεγαλύτερος

της µονάδας, δηλαδή να ϐρεθεί σε ποια σηµεία της εικόνας µπορούµε να ϑεωρήσου-

µε ότι ένα αντικείµενο στη ϑέση (x, y) παρήγαγε το χαρακτηριστικό f .

Η µαρτυρία υπέρ ενός αντικειµένου στα σηµεία αυτά πολλαπλασιάζεται µε τον

παράγοντα
P (fk|hk,Ox,y)P (hk|Ox,y)

P (fk|hk,B)P (hk|B)
και οι δυνατές τοποθεσίες αντικειµένων προτείνονται

στις τοπικά µέγιστες αποκρίσεις που εντοπίζονται συσσωρεύοντας τις συνεισφορές

από όλες τις δυνατές αντιστοιχίσεις.

Η µέθοδος ανίχνευσης αυτή είναι παρόµοια µε αυτήν της αναφοράς [144], µε

τη διαφορά ότι οι Gaussian κατανοµές που χρησιµοποιούµε για τις τοποθεσίες των

τµηµάτων µας απαλλάσσουν από τον αλγόριθµο οµαδοποίησης τύπου MeanShift

που χρησιµοποιείται εκεί, ενώ χρησιµοποιώντας ένα αναγεννητικό µοντέλο για τα

χαρακτηριστικά µπορούµε να κατασκευάσουµε εκφράσεις πιθανοφάνειας. Συγκε-

κριµένα, καθώς ο περιορισµός ότι ένα χαρακτηριστικό αντιστοιχίζεται σε µία µόνο

καταχώρηση δεν ικανοποιείται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης, µπο-

ϱεί η ίδια πληροφορία να µετρηθεί ξανά οδηγώντας σε υποβέλτιστες αποφάσεις. Αυτή

η προσέγγιση εξασφαλίζει την ταχύτητα µε την οποία εκτελείται αυτό το στάδιο, αλλά

µπορεί εύκολα να ϐελτιωθεί µόλις το µοντέλο του αντικειµένου ενεργοποιηθεί στην

προτεινόµενη τοποθεσία. Αντιστοιχίζοντας το κάθε χαρακτηριστικό σε µία µόνο κα-

ταχώριση, αυτήν για την οποία επιτυγχάνεται η µέγιστη αύξηση στο κριτήριο (6.8),

δίνει άµεσα µία αύξηση στην απόδοση, όπως ϕαίνεται αργότερα στην παράγραφο

των πειραµατικών αποτελεσµάτων.

6.5 Εισαγωγή ΄Ανωθεν Πληροφορίας

Οι υποθέσεις για αντικείµενα που παράγονται τυπικά ϐασίζονται σε ένα µικρό σύνολο

από ανιχνευθείσες καταχωρήσεις του codebook, µε τις υπόλοιπες να ϑεωρούνται ότι

χάθηκαν. Αυτό οφείλεται κυρίως στους παρακάτω παράγοντες :

• Ενα codebook εγγενώς παρέχει µία υπερπλήρη αναπαράσταση.

• Η διαδικασία ανίχνευσης χαρακτηριστικών εµφανίζει από µόνη της προβλήµα-

τα, όπως αναλύθηκε στην ενότητα 6.3, µε αποτέλεσµα ορισµένα χαρακτηριστι-

κά να µην ανιχνεύονται.

• Τα εξαγόµενα χαρακτηριστικά µπορεί να µην ϐρίσκουν κάποια καταχώρηση

στο codebook που να τα µοντελοποιεί επαρκώς.
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Τα δύο τελευταία προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν χρησιµοποιώντας

άνωθεν πληροφορία για να οδηγήσουν την αναζήτηση για τα χαµένα χαρακτηριστι-

κά: οι καταχωρήσεις που έχουν ανιχνευθεί µπορούν να προτείνουν δυνατές τοπο-

ϑεσίες για αυτές που έχουν χαθεί, οι οποίες στη συνέχεια αποτιµώνται µε ϐάση την

υπάρχουσα πληροφορία που υπάρχει στην εικόνα.

Η χρήση αυτής της ιδέας έχει αρχικά επιδιωχθεί στις αναφορές [19, 144], χρη-

σιµοποιώντας τµήµατα από δεδοµένα εκπαίδευσης (exemplars) αντί ενός αναγεννη-

τικού µοντέλου· διατυπώνοντας το πρόβληµα στο πλαίσιο των αναγεννητικών µοντέ-

λων ελαττώνει το υπολογιστικό κόστος και την πολυπλοκότητα αναπαράστασης της

άνωθεν πληροφορίας, καθώς δεν χρειάζονται τµήµατα/περιγράµµατα για µία συγ-

κεκριµένη κατηγορία αντικειµένων. Στην αναφορά [91] µία συντακτική προσέγγιση

χρησιµοποιείται σε ένα παρόµοιο πλαίσιο, αλλά εκεί χρησιµοποιείται ένα στατικό

σύνολο από περιγραφείς τύπου primalsketch [88], ενώ η εργασία εστιάζει στην

ερµηνεία γενικής ϕύσης δοµών, παρά στην ανίχνευση αντικειµένων.

Εδώ διατυπώνουµε το πρόβληµα στο πλαίσιο των γραφικών µοντέλων και εστιά-

Ϲουµε στην έκφραση και αποτίµηση των δυναµικών παρατήρησης. Χρησιµοποιώντας

τη σχέση Φi(Pi) = P (I|Pi) για να σχετίσουµε την πιθανοφάνεια των παρατηρήσεων

I δεδοµένης της ϑέσης του Pi-στού κόµβου, η ϐέλτιστη διάταξη P = (P1, . . . ,PN)
µπορεί να ϐρεθεί ως το µέγιστο της ποσότητας :

P (I|O) =
∏

i

Φi(Pi)
∏

(i,j)∈C

Ψi,j(Pi,Pj) (6.9)

όπου ο δεύτερος όρος είναι πάνω στις κλίκες της κατανοµής του γράφου και για

το δίκτυο που χρησιµοποιούµε εδώ συνδέει απευθείας τη ϑέση του τµήµατος µε τη

ϑέση του αντικειµένου: Ψi,j(Pi,PO) = P (Pi|PO) όπου PO είναι η ϑέση του κόµβου

που αντιστοιχεί στο κέντρο του αντικειµένου.

Η απλή προσέγγιση στο πρόβληµα είναι η χρήση του αλγόριθµου Belief Propa

gation: τα µηνύµατα από τα γνωστά σηµεία ενδιαφέροντος δεσµεύουν τις ϑέσεις των

χαµένων και σε συνδυασµό µε τις παρατηρήσεις της εικόνας µπορούν να ορίσουν

τις ύστερες κατανοµές τους [58]. Το πρακτικό εµπόδιο ϐρίσκεται στην εκτίµηση των

αθροισµάτων

mi,j(Pj) =
∑

Pi

Φi(Pi)Ψi,j(Pi,Pj)
∏

k∈{N (i)\j}

mk,i(Pk,Pi) (6.10)

στα µηνύµατα µεταξύ των γειτόνων. Με λόγια η έκφραση αυτή Ϲητάει για κάθε τιµή

του διανύσµατος ϑέσης Pj του `δέκτη΄ j να υπολογιστεί το κατά πόσο είναι συµβατή µε

τη ϑέση του ὰποστολέα΄ j (όρος Ψi,j(Pi,Pj)) και την πληροφορία που έχει αυτός από

την εικόνα (όρος Φi(Pi)) και τους υπόλοιπους κόµβους (όρος
∏

k∈{N (i)\j} mk,i(Pk,Pi)
για όλες τις δυνατές κλίµακες, τοποθεσίες, γωνίες και λόγους. Ο χώρος των δυνατών

διανυσµάτων ϑέσης είναι τυπικά τεράστιος, και ακόµα και όταν αποτελεσµατικοί

αλγόριθµοι χρησιµοποιηθούν για την επίσπευση των αθροισµάτων ο αλγόριθµος

παραµένει αργός.

Μία προσέγγιση που είναι κάπου στο ενδιάµεσο είναι αυτή της εργασίας [135],

όπου ένα σύνολο χαρακτηριστικών εξάγεται αρχικά, και µετά αντί για εξαντλητική

αναζήτηση ο αλγόριθµος belief propagation χρησιµοποιείται για να προτείνει τις πιο

πιθανές τοποθεσίες για τα αντικείµενα. Αν και µειώνει το υπολογιστικό ϕόρτο, η

µέθοδος αυτή δεν είναι σε ϑέση να ανακάµψει από τις απώλειες της διαδικασίας
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ανίχνευσης χαρακτηριστικών.

Στην περίπτωσή µας, αφενός γνωρίζουµε εξαρχής τα χαρακτηριστικά εκείνα που

οδήγησαν στην ϑέση του αντικειµένου που εξετάζεται· αυτό οδηγεί σε κλειστές εκ-

ϕράσεις για τα µηνύµατα που στέλνονται σε γειτονικούς κόµβους, καθώς χρησι-

µοποιούνται Gaussian συναρτήσεις δυαδικού δυναµικού και µία κατανοµή Dirac

χρησιµοποιείται για το δυναµικό παρατήρησης στους γνωστούς κόµβους. Αφετέρου,

το άθροισµα πάνω σε όλες τις δυνατές τοποθεσίες των απολεσθέντων χαρακτηριστι-

κών σηµείων είναι υπολογιστικά απαιτητικό, καθώς απαιτεί ϐασικά την εξαγωγή ενός

όρου πιθανοφάνειας για κάθε δυνατή τιµή της τοποθεσίας του απολεσθέντος σηµεί-

ου. Μπορούµε να επιταχύνουµε αυτή τη διαδικασία παρατηρώντας ότι η ποσότητα

που αθροίζεται ϑα πάρει τιµές διαφορετικές από το µηδέν µόνο σε περιοχές που τα

εισερχόµενα µηνύµατα είναι πάνω από το µηδέν. Αυτή είναι µία περίπτωση που ται-

ϱιάζει µε την εφαρµογή τεχνικών τύπου Monte Carlo / particle filtering [169, 13],

που αποφεύγουν την εκτίµηση της συνάρτησης πιθανοφάνειας πάνω σε όλο τον χώρο

τοποθεσίας.

Αντί για µία προσέγγιση που ϐασίζεται στο particle filtering σε όλα τα στάδιά της

[204, 106, 209], προσεγγίζουµε ποσότητες της µορφής
∑

Pi
Φi(Pi)

∏

j mi,j(Pi) ως

εξής (ϐλ. Σχ. 6.8):

• Υπολογίζουµε αναλυτικά την ποσότητα Pin(Pi) =
∏

j mi,j(Pi) χρησιµοποιών-

τας κλειστές εκφράσεις.

• Παίρνουµε N δείγµατα Sn από το Pin(Pi)

• Σχηµατίζουµε την προσέγγιση Monte Carlo:

∑

Pi

Φi(Pi)
∏

j

mi,j(Pi) ≃
N∑

i=1

lnδ(P − Sn) (6.11)

χρησιµοποιώντας συναρτήσεις Dirac γύρω από τα δείγµατα και τις πιθανοφά-

νειες ln = Φ(Sn) = P (I|Sn) ως ϐάρη.

• Προσεγγίζουµε την κατανοµή µέσω της Gaussian που ελαχιστοποιεί την από-

κλιση Kullback Leibler από την προσέγγιση Monte Carlo,

−
∑

n

ln log
P (Sn)

ln
(6.12)

Αυτό απλά σηµαίνει ότι χρησιµοποιούµε τους σταθµισµένους µέσους και δια-

σπορές

µi =

∑

i liSi
∑

i li
, Σi =

∑

i li(Si − µi)(Si − µi)
T

∑

i li
(6.13)

• Εκτιµούµε αναλυτικά τα µηνύµατα που στέλνονται στους γείτονες

Πέρα από το τρίτο ϐήµα, όλες οι άλλες λειτουργίες µπορούν να υλοποιηθούν αποτε-

λεσµατικά. Στην παρακάτω παράγραφο προτείνουµε µία νέα µέθοδο για τον αποτε-

λεσµατικό υπολογισµό των όρων πιθανοφάνειας, που επιτρέπει την πρακτική εφαρ-

µογή της προσέγγισης αυτής.
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(α΄) (ϐ΄) (γ΄)

Σχήµα 6.8: Μηχανισµός εκτίµησης του
∑

Pi
Φi(Pi)

∏

j mi,j(Pi) για έξι διαφορε-

τικούς κόµβους : Ράβδοι στο µπροστά και πίσω πόδι, ακµές στην πλάτη και στο

δεύτερο πόδι και κηλίδες σε δύο διακλαδώσεις). (α) ∆είγµατα από το µήνυµα που

έρχεται από το υπόλοιπο γραφικό δίκτυο
∏

j mi,j(Pi). (ϐ) Πέντε ισχυρότερα δείγµα-

τα, ϐάσει του όρου Φi(Pi) για (γ) ∆είγµατα από την κατανοµή
∑

Pi
Φi(Pi)

∏

j mi,j(Pi)

που προκύπτει προσεγγίζοντας την
∑

Pi
Φi(Pi)

∏

j mi,j(Pi) ≃ ∑N
i=1 lnδ(P − Sn) µε

µία Gaussian. Ο υπολογισµός του αθροίσµατος πάνω σε όλα τα Pi αποφεύγεται,

εξετάζοντας µόνο δείγµατα από την υποπεριοχή του χώρου ϑέσης που `προτείνει΄ το

γραφικό δίκτυο.

6.5.1 Αποτελεσµατική Εκτίµηση της πιθανοφάνειας

Για την εκτίµηση της ποσότητας ln = P (I|Sn) υπάρχουν δύο επιλογές :

• Να εξάγουµε κατά έναν ευρετικό τρόπο χαρακτηριστικά F που να υποδεικ-

νύουν µία υποπεριοχή του χώρου τοποθεσίας ως πιο πιθανή και να χρησιµο-

ποιήσουµε την προσέγγιση P (I|Sn) ≃ P (F|Sn). Η επιλογή αυτή απαιτεί την

εξαγωγή διαφορετικών χαρακτηριστικών για κάθε τύπο υπόθεσης, σε πολλα-

πλές κλίµακες, κατευθύνσεις κ.ο.κ. ενώ ϐασίζεται στην εκµάθηση µίας κατα-

νοµής P (F|Sn) χρησιµοποιώντας δεδοµένα εκπαίδευσης.

• Να ορίσουµε ένα αναγεννητικό µοντέλο, να ανακατασκευάσουµε την εικόνα

µόνο στα σηµεία που προτείνονται από τις υποθέσεις Sn, να εκτιµήσουµε το

σφάλµα ανακατασκευής και να εξάγουµε µία αντίστοιχη έκφραση πιθανοφά-

νειας. Το κύριο πρόβληµα εδώ είναι αφενός η εκτίµηση των παραµέτρων του

αναγεννητικού µοντέλου, αφετέρου ο υπολογισµός των όρων πιθανοφάνειας.

Η συνεισφορά µας έγκειται στο να καταστήσουµε δυνατή την εφαρµογή της δεύτερης

επιλογής. Συγκεκριµένα, κατασκευάζουµε τις εκφράσεις για την πιθανοφάνεια των

παρατηρήσεων χρησιµοποιώντας ένα απλό πρότυπο (τεµπλέτα) για κάθε τύπο χαρα-

κτηριστικών, που µοντελοποιεί την εικόνα γύρω από το τµήµα του χαρακτηριστικού

µέσω δύο (ή γενικότερα K) σταθερών τιµών έντασης, όπως ϕαίνεται στο σχήµα Σχ.

6.9.

Το αναγεννητικό µοντέλο που χρησιµοποιούµε ϑεωρεί ότι για τα σύνολο ση-

µείων TSn
στο εσωτερικό της τεµπλέτας που αντιστοιχεί στην υπόθεση Sn η εικόνα

προκύπτει αλλοιώνοντας την τεµπλέτα µε λευκό Gaussian ϑόρυβο. ∆εδοµένων των

παραµέτρων του µοντέλου, F , δηλαδή τις σταθερές τιµές ϕωτεινότητας στο εσωτερικό

των τµηµάτων της τεµπλέτας και τη διασπορά σ της διαδικασίας ϑορύβου, µπορούµε
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Σχήµα 6.9: Τεµπλέτες για χαρακτηριστικά τύπου (α) ακµών (ϐ) ϱάβδων και (γ) κη-

λίδων, και εφαπτόµενα διανύσµατα στα σύνορα των υποτµηµάτων της τεµπλέτας.

Επιφανειακά ολοκληρώµατα πάνω στα υποτµήµατα µπορούν να αντικατασταθούν µε

επικαµπύλια, ελαττώνοντας τον χρόνο υπολογισµού από O(N2) σε O(N), όπου N η

µία διάσταση της τεµπλέτας. Η πυκνότητα των διανυσµάτων είναι ανάλογη του ϐή-

µατος ολοκλήρωσης και επιτρέπει τον έλεγχο του συµβιβασµού ταχύτητας/ακρίβειας

να γράψουµε την πιθανοφάνεια των παρατηρήσεων ως:

P (I|Sn) =
∏

i∈TSn

P (Ii|F ), P (Ii|F ) = N(Ii − ci, σ) (6.14)

όπου ci είναι η πρόβλεψη του µοντέλου της τεµπλέτας για το σηµείο i. Παίρνοντας

τον λογάριθµο της παραπάνω έκφρασης και ϑέτοντας την παράγωγό του ίση µε µηδέν

µας δίνει τις εκτιµήτριες µέγιστης πιθανοφάνειας :

ck =

∑

i∈Sk
Ii

|Sk|
, k = 1 . . . K (6.15)

σ2 =

∑K
k=1

∑

i∈Sk
(Ii − ck)

2

∑K
k=1 |Sk|

=

∑

i I
2
i −∑K

k=1 c2
k|Sk|

∑K
k=1 |Sk|

(6.16)

όπου K είναι το πλήθος των σταθερών υποµοντέλων, Sk είναι το σύνολο των παρα-

τηρήσεων και το | · | δηλώνει την πληθικότητα ενός συνόλου.

΄Ολα τα αθροίσµατα στις παραπάνω εκφράσεις µπορούν να ϑεωρηθούν ως διακρι-

τοποιήσεις επιφανειακών ολοκληρωµάτων των συναρτήσεων I(x, y), I2(x, y), I(x, y)
πάνω στα πεδία που αντιστοιχούν στα υποτµήµατα της τεµπλέτας. Η µέθοδός µας

παρακάµπτει τα επιφανειακά ολοκληρώµατα χρησιµοποιώντας το ϑεώρηµα του Sto

ke:

∫∫

S

f(x, y)dxdy =

∫

∂S

Pdx + Qdy =

∫ l

0

(P,Q) · T ds. (6.17)

T είναι το µοναδιαίας νόρµας εφαπτόµενο διάνυσµα στην καµπύλη, l το µήκος της

καµπύλης, ενώ Q και P είναι ένα Ϲεύγος συναρτήσεων τέτοιο ώστε

∂Q

∂x
− ∂P

∂y
= f(x, y) (6.18)
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Σχήµα 6.10: Σηµεία τύπου ϱάβδων, ακµών και κηλίδων που ανιχνεύονται χρησιµο-

ποιώντας άνωθεν γνώση, κατωφλιώνοντας την πιθανότητα παρατήρησης του τµήµα-

τος του αντικειµένου.

. ΄Ενα προφανές Ϲεύγος είναι οι ` ολοκληρωτικές εικόνες΄ [227]

Q(x, y) =
1

2

∫ x

0

f(x, y)dx, P (x, y) = −1

2

∫ y

0

f(x, y)dy (6.19)

Καθώς όλες οι ποσότητες που εµπλέκονται στης εκφράσεις πιθανοφάνειας µπορούν

να αντικατασταθούν από τις αντίστοιχες επικαµπύλιες εκφράσεις, αυτό µας επιτρέ-

πει να υπολογίζουµε ταχύτατα την πιθανοφάνεια κάθε παραχθείσας ϑέσης χρησι-

µοποιώντας αθροίσµατα πάνω στα σύνορα των υποτµηµάτων της τεµπλέτας αντί για

πάνω στο χωρίο της. Πέρα από αυτό, το διάστηµα µεταξύ των σηµείων πάνω στα

οποία γίνεται η άθροιση για να προσεγγιστεί το επικαµπύλιο ολοκλήρωµα µπορεί να

ϱυθµιστεί κατά ϐούληση, επιτρέποντας τον έλεγχο του ισοζυγίου µεταξύ ταχύτητας

και ακρίβειας.

Μερικά ενδεικτικά αποτελέσµατα ϕαίνονται στο Σχ. 6.10: χρησιµοποιώντας την

άνωθεν γνώση που µας παρέχει η κατανοµή του γραφικού δικτύου πληροφορία

µπορούµε να ανιχνεύσουµε τµήµατα του αντικειµένου που αρχικά χάνονται από το

κάτωθεν σύστηµα λόγω χαµηλής έντασης.

Πρακτικά σε περιοχές χωρίς έντονα χαρακτηριστικά παρατηρούνται χαµηλά λά-

ϑη ανακατασκευής και συνεπώς µεγάλα ϐάρη στη σχέση (6.11). Η µία λύση ϑα ήταν

να χρησιµοποιηθεί κάποια πρότερη κατανοµή πάνω στις παραµέτρους των µοντέ-

λων της τεµπλέτας, ώστε να τιµωρούνται οµαλές περιοχές. Καθώς όµως αυτή η

προσέγγιση ϑα απαιτούσε την ευρετική κατασκευή µίας τέτοιας κατανοµής, χρη-

σιµοποιούµε µία ιδέα αντίστοιχη αυτής που ϐασιστήκαµε στο κεφάλαιο της υφής.

Συγκεκριµένα, ϑεωρούµε µία `µηδενική υπόθεση΄ που µοντελοποιεί την ϕωτεινότητα

µέσω ενός σταθερού σήµατος, ώστε να ελαττώνει το ϐάρος των χαρακτηριστικών σε

οµαλές περιοχές. ΄Ετσι ως ϐάρος αντί του P (I|Si) χρησιµοποιούµε την ποσότητα

pi = P (I|Si)
P (I|Si)+P (I|C)

, όπου P (I|C) είναι η πιθανοφάνεια των παρατηρήσεων υπό το

συµπληρωµατικό µοντέλο.
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6.6 Κατασκευή Γραφικών Μοντέλων

Βάσει του απλοϊκού γραφικού µοντέλου που χρησιµοποιούµε µέχρι τώρα ϑεωρείται

ότι η ϑέση της κάθε καταχώρησης εξαρτάται µόνο από την ϑέση του αντικειµένου· αυ-

τό µπορεί να είναι ένα εµπόδιο για την κατασκευή ακριβέστερων µοντέλων, ιδιαίτερα

για αρθρωτά αντικείµενα, όπου η τύπου δέντρου δοµή των αλληλεξαρτήσεων µένει

ανεκµετάλλευτη [105, 204, 58]. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός µοντέλου

χρησιµοποιώντας µόνο την κάτωθεν ϱοή πληροφορίας η αναζήτηση τέτοιων αλληλε-

ξαρτήσεων είναι ανέφικτη, εκτός εάν ένα µεγάλο πλήθος δεδοµένων είναι διαθέσιµο:

τα περισσότερα Ϲεύγη, τριάδες, κ.ο.κ. καταχωρήσεων δεν ϑα είναι συγχρόνως ενεργά,

καθιστώντας την κατασκευή συναρτήσεων από κοινού κατανοµής προβληµατική.

Χρησιµοποιώντας όµως την άνωθεν µέθοδο συµπλήρωσης µπορούµε να ανακτή-

σουµε τα περισσότερα από τα τµήµατα που έχουν χαθεί και έτσι να εµπλουτίσουµε

το αρχικό σύνολο παρατηρήσεών µας. Επίσης, οι οµαλές πιθανότητες παρατήρη-

σης για τα τµήµατα του αντικειµένου µπορούν να ενσωµατωθούν στην εκτίµηση των

δυναµικών Ϲεύγους και την επιλογή των κλικών κατά την εκµάθηση δοµής.

Για κατανοµές µε δοµή δέντρου όπου µόνο δυαδικές σχέσεις λαµβάνονται υπό-

ψη, ο αλγόριθµος ελάχιστου εκτεινόµενου δέντρου Minimum Spanning Tree  MST

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ϐρει τον ϐέλτιστο γράφο που συνδέει όλους τους

κόµβους, όπως στις αναφορές [33, 58]. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας Gaussian

συναρτήσεις για τις µεµονωµένες και από κοινού κατανοµές, το κέρδος στον λογά-

ϱιθµο της πιθανοφάνειας που επιτυγχάνεται ϑεωρώντας την από κοινού κατανοµή

των κόµβων i και j είναι :

Ci,j =
∑

(Pi,Pj)∈Pij

log
P (Pi,Pj)

P (Pi)P (Pj)
= cN log

|Σi||Σj|
|Σi,j|

(6.20)

όπου Pij είναι το σύνολο των παρατηρούµενων Ϲευγών κόµβων (i, j), N η πληθικό-

τητά του, Σi,j και Σi, Σj οι εκτιµήτριες µέγιστης πιθανοφάνειας των από κοινού και

µεµονοµένων πινάκων διασποράς αντίστοιχα, και c µία σταθερά.

Καθώς δεν χρησιµοποιούµε δεδοµένα που να έχουν επιλεγεί χειρωνακτικά δύο

ϑέµατα που προκύπτουν είναι ότι, πρώτον οι πίνακες συνδιασποράς εκτιµώνται από

δεδοµένα µε διαφορετική ποιότητα, εξαιτίας των πιθανώς ανακριβών τοποθεσιών τµη-

µάτων και δεύτερον η άνωθεν ανίχνευση τµηµάτων παρέχει µόνο µία εκτίµηση της

πιθανότητας να είναι εκεί ένα χαρακτηριστικό και όχι µία διακριτή απόφαση. Παρα-

τηρήσαµε ότι αποκτούµε καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τις πιθανότητες

απευθείας στις εκτιµήσεις των παραµέτρων και του πλήθους Ϲευγών, αντί της κατω-

ϕλίωσής τους.

Συγκεκριµένα, οι παράµετροι των κατανοµών εκτιµώνται µεγιστοποιώντας τον

σταθµισµένο λογάριθµο της πιθανοφάνειας των παρατηρούµενων διανυσµάτων ϑέ-

σης,
∑

i pi log P (Pi) που µας δίνει :

µi =

∑

i piPi
∑

i pi

, Σi =

∑

i pi(Pi − µi)(Pi − µi)
T

∑

i pi

(6.21)

ενώ η ποσότητα N στη σχέση (6.20) αντικαθίσταται από την
∑

i pi. Για κατανοµές

Ϲευγών η ποσότητα Pi αντιστοιχεί στο διάνυσµα χαρακτηριστικών που σχηµατίζεται

ενώνοντας τα διανύσµατα ϑέσεως των δύο τµηµάτων και όπου li ϑέτουµε το γινόµενο

των µεµονωµένων πιθανοτήτων να παρατηρηθεί κάθε µέλος του Ϲεύγους. Σηµειώ-
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Σχήµα 6.11: ∆οµή γραφικού µοντέλου για τα χαρακτηριστικά που εξήγαγε το άνωθεν

σύστηµα για 40 καταχωρήσεις.

νουµε εδώ ότι όπως και για την παραδοχή που κάναµε αρχικά, ότι τα στοιχεία του

διανύσµατος ϑέσης είναι ανεξάρτητα, ϑεωρούµε και εδώ ότι οι από κοινού κατανοµές

εκφράζονται ως ένα γινόµενο κατανοµών πάνω στην γωνία, στην τοποθεσία και την

κλίµακα των χαρακτηριστικών.

΄Οπως ϕαίνεται στο σχήµα Σχ. 6.11, η δοµή του γραφικού µοντέλου που εξάγεται

είναι διαισθητικά ικανοποιητική, καθώς οι περισσότερες ακµές είναι µεταξύ γειτο-

νικών τµηµάτων, συλλαµβάνοντας ορθά την αλληλεξάρτηση των χαρακτηριστικών

ϑέσης τους.

Για τον στόχο της ανίχνευσης, µετά από την εξαγωγή της δοµής του γράφου

εκτιµώνται οι παράµετροι των δυναµικών Ϲεύγους για δύο περιπτώσεις : η πρώτη

αντιστοιχεί στις τοποθεσίες των τµηµάτων που ανακτώνται σε εικόνες που περιέχουν

το αντικείµενο (όπως προηγουµένως) και η δεύτερη σε εικόνες όπου το αντικείµενο

απουσιάζει. ΄Ετσι µπορούµε να εξετάσουµε κατά πόσο είναι αληθής µία υπόθεση

αντικειµένου ϐάσει της πιθανοφάνειας της διάταξης των τµηµάτων που εξάγονται

από αυτήν.

Για το γενικότερο πλαίσιο του συνδυασµού κάτωθεν και άνωθεν πληροφορίας,

ϑα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό το γραφικό δίκτυο αντί του προηγού-

µενου για να ανακτηθούν τα χαµένα τµήµατα του αντικειµένου. Αναµενόµενο είναι

ότι εκµεταλλευόµενοι την ακριβέστερη γνώση της από κοινού κατανοµής των τµη-

µάτων, επαρκούν λιγότερες υποθέσεις για την λειτουργία του άνωθεν συστήµατος,

καθιστώντας την εφαρµογή του συστήµατος οικονοµικότερη.

6.7 Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Για να εξετάσουµε την ϐελτίωση που εισάγει το κάθε ένα από τα προτεινόµενα στάδια

εστιάζουµε στην ανίχνευση αυτοκινήτων από τη ϐάση δεδοµένων που παρουσιάζε-

ται την αναφορά [3]. Καθώς σε όλες τις υπόλοιπες εργασίες, π.χ. [3, 144, 63, 9]

παρέχονται καµπύλες ακρίβειας-ανάκλησης (Precision  Recall  PR) για τη συγ-

κεκριµένη ϐάση δεδοµένων µπορούµε να συγκρίνουµε απευθείας τα αποτελέσµατά

µας µε τα δικά τους· για τις υπόλοιπες κατηγορίες αντικειµένων παίρνουµε ποιοτικά

παρόµοια αποτελέσµατα, αλλά δεν µπορούµε να τα συγκρίνουµε µε προηγούµενες

εργασίες, καθώς εκεί χρησιµοποιούνται καµπύλες ROC, που είναι ανεξάρτητες από

την τοποθεσία του αντικειµένου.

Για τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο σχήµα Σχ. 6.14 (α) αποσυνδέουµε

την επίδοση του συστήµατος ανίχνευσης από τη διαδικασία καταπίεσης µη-µέγιστων
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(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 6.12: Μηχανισµός περιορισµού ϑετικών αποκρίσεων: Το κάτωθεν σύστηµα

ανίχνευσης προτείνει δύο δυνατές τοποθεσίες της εικόνας ως πιθανές να περιέχουν

ένα πρόσωπο. Ενεργοποιώντας το άνωθεν µοντέλο το οποίο αναζητεί περιοχές στην

εικόνα που να αντιστοιχούν στη δοµή του, για την ψευδή υπόθεση ϐρίσκονται λίγες

αντιστοιχίες, και αυτές συµπτωµατικά· αντίθετα για την αληθή υπόθεση οι περισ-

σότερες καταχωρήσεις του codebook έχουν ϐρεί µία αντίστοιχη δοµή στην είκονα.

΄Ετσι, εξασθενεί η ψευδής υπόθεση και ισχυροποιείται η αληθής.

(nonmaximum suppression) [3] που εφαρµόζεται σε ένα ύστερο στάδιο χρησιµο-

ποιώντας ένα µικρό παράθυρο διαστάσεων 5 × 5· έτσι πολλές ψευδείς ανιχνεύσεις

που ϐρίσκονται σε γειτονικές περιοχές µετρώνται ως ανεξάρτητες και δίνουν έναν

ϕαινοµενικά χαµηλό ϐαθµό ακρίβειας. Συνδυάζοντας τις εξόδους των µεµονωµένων

ταξινοµητών όπως στο προηγούµενο κεφάλαιο, παρατηρούµε ότι κάθε ένα από τα

προτεινόµενα στάδια εισάγει µία ϐελτίωση στην επίδοση, µε τα τελικά αποτελέσµα-

τα που συνδυάζουν τις άνωθεν και κάτωθεν µεθόδους ανίχνευσης να είναι αισθητά

καλύτερα από αυτά της καθαρά κάτωθεν.

Η ϐελτίωση στην επίδοση που επιτυγχάνεται εισάγοντας ένα µεγαλύτερο πλή-

ϑος από υποθέσεις και µειώνοντας το ϐήµα ολοκλήρωσης ϕαίνεται στο σχήµα Σχ.

6.14(ϐ)· για τα τελικά µας αποτελέσµατα χρησιµοποιούµε τα αποτελέσµατα της µε-

ϑόδου µε την µεγαλύτερη ακρίβεια, που κοστίζει 40 δεύτερα ανά υπόθεση σε ένα

υπολογιστή ταχύτητας 1.4 Ghz. ενώ οι άλλες δύο περιπτώσεις χρειάζονται περίπου 7

και 15 δεύτερα. Μία άµεση ϐελτίωση ϑα µπορούσε να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας

µία ακολουθία από ελέγχους [227], εξετάζοντας αρχικά αν ϐρέθηκαν τα πιο χαρα-

κτηριστικά σηµεία (π.χ. το µέτωπο για ένα πρόσωπο, οι ϱόδες για ένα αυτοκίνητο)

και κατόπιν, αν έχουν ϐρεθεί να συνεχίζεται ο έλεγχος.

Στο σχήµα Σχ. 6.14(γ) όπου συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά µας µε αυτά πρό-

σφατων εργασιών, η µέθοδός µας κατατάσσεται ανάµεσα στις καλύτερες, και είναι

συστηµατικά κατώτερη µόνο από τα αποτελέσµατα της εργασίας [144], όπου πλη-

ϱοφορία για την ϕωτεινότητα, ένα codebook µεγαλύτερης διάστατης και ένας τελε-

στής ενδιαφέροντος που λειτουργεί σε προκαθορισµένη κλίµακα χρησιµοποιούνται.

Σηµειώνουµε εδώ ότι καθώς περιστρέφουµε τα αντικείµενα κατά τη διάρκεια της

εκπαίδευσης ώστε να έχουν την ίδια κατεύθυνση, µπορεί να έχει εισαχθεί κάποια

µικρή ϐελτίωση στην επίδοση, καθώς στις υπόλοιπες εργασίες δεν αναφέρεται αυτό

το σηµείο. Η διαφορά αυτή είναι αµελητέα, καθώς τα αυτοκίνητα στην ϐάση [3] και

τα µοντέλα που µαθαίνονται είναι σχεδόν συµµετρικά. Αυτό το οποίο ϑεωρούµε πιο

σηµαντικό είναι ότι άριστα αποτελέσµατα ανίχνευσης έχουν επιτευχθεί συνδιάζοντας

την κάτωθεν µε την άνωθεν πληροφορία χωρίς περίπλοκους περιγραφείς εµφάνισης
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Σχήµα 6.13: Αποτελέσµατα συνεργετικής ανίχνευσης αντικειµένων: το κάτωθεν σύ-

στηµα προτείνει ένα σύνολο πιθανών τοποθεσιών για αντικείµενα, οι οποίες επαλη-

ϑεύονται από το άνωθεν σύστηµα, όπως περιγράφεται στο κείµενο. Για µία συγ-

κεκριµένη τιµή ενός κατωφλιού, οι τοποθεσίες µε κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή

απορρίπτονται, ενώ µε την πράσινη συνεχή εγκρίνονται. Γενικότερα έτσι περιορί-

Ϲονται οι ψευδείς ανιχνεύσεις, µε το κόστος ορισµένων χαµένων ϑετικών (ϐλ. δεξιά

στήλη).
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Σχήµα 6.14: Πάνω γραµµή: (α) Βελτιώσεις στην επίδοση που εισάγονται σε δια-

ϕορετικά στάδια επεξεργασίας : BU: bottomup, NB: naive Bayes, TD: Topdown,

GM: Graphical model, GMTD: Graphical model & Topdown. (ϐ) Συµβιβασµός

ακρίβειας / ταχύτητας· η επίδοση του άνωθεν ανιχνευτή ϐελτιώνεται αυξάνοντας το

πλήθος των υποθέσεων (particles) και ελαττώνοντας το ϐήµα ολοκλήρωσης. (γ) Σύγ-

κριση µε αποτελέσµατα άλλων µεθόδων, µετά την καταπίεση µη-µεγίστων. Κάτω

γραµµή: Συγκριτικά αποτελέσµατα για τις άλλες κατηγορίες αντικειµένων.

όπως στις αναφορές [149, 63], χρησιµοποιώντας ένα µικρό λεξικό και αποδοτικούς

αλγορίθµους.

Στην κάτω γραµµή καµπύλες P − R παρουσιάζονται για τις υπόλοιπες κατηγο-

ϱές, όπου πάλι ϐλέπουµε τη ϐελτίωση που επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την άνωθεν

µε την κάτωθεν πληροφορία. Για πρόσωπα επιτυγχάνεται άριστος εντοπισµός των

αντικειµένων, ενώ για τις άλλες δύο κατηγορίες τα αποτελέσµατα είναι κάπως χειρό-

τερα, κυρίως λόγω του συνδυασµού ενός µικρού συνόλου εκπαίδευσης και της πιο

δύσκολης δοµής των αντικειµένων.

Πειραµατικές Ρυθµίσεις

Για αυτοκίνητα χρησιµοποιούµε τη ϐάση δεδοµένων και τη µέθοδο αποτίµησης της

αναφοράς [3], µε τις ίδιες πειραµατικές ϱυθµίσεις που περιγράφονται στο προηγού-

µενο κεφάλαιο. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 100 εικόνες χρησιµοποιούνται οι

οποίες αν χρειαστεί αντιστρέφονται ώστε τα αυτοκίνητα να έχουν την ίδια κατεύθυν-

ση. Για άλογα και αγελάδες χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα των [19, 144] αντίστοιχα

και 50 εικόνες για εκπαίδευση και 50 για εξέταση. Οι αντίστοιχες ελλείψεις καλύ-

πτουν προσεγγιστικά το 1/2 της επιφάνειας του κορµού των Ϲώων· συγκεκριµένα οι

διαστάσεις των οριζόντιων/ κάθετων αξόνων είναι 20 / 45 pixels για αγελάδες και 35

/ 50 pixels για άλογα.
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∆ικτύων

6.Α΄ Αναλυτικές Σχέσεις Μηνυµάτων Μεταξύ Γειτό-

νων

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όταν κατασκευάζονται οι συστάδες του codebook

χρησιµοποιείται για κάθε συστάδα i η κατανοµή Pi(P)· ακριβέστερα, αυτή είναι η

µοντελοποίησης της κατανοµής των χαρακτηριστικών, δεδοµένης της ϑέσης του αν-

τικειµένου: Pi(P|O). Κατά τη διάρκεια της ανίχνευσης των αντικειµένων η ϑέση του

αντικειµένου είναι εν γένει άγνωστη· για αυτό όταν ϑέλουµε να εκφράσουµε το µήνυ-

µα που στέλνει ο κόµβος i στο κόµβο j οπότε και εµπλέκεται η κατανοµή P (Pi|Pj)
πρέπει να απαλοίψουµε την ϑέση του αντικειµένου µέσω ολοκλήρωσης. Θεωρών-

τας το διδιάστατο διάνυσµα ϑέσης x, για κατανοµές που εξασφαλίζουν ανεξαρτησία

από µετατόπιση έχουµε (όλες οι σχέσεις γράφονται αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα

χαρακτηριστικά)

P (xi|xo) =

∫

xc

P (xi,xc|xo) =

∫

xc

P (xi|xc,xo)P (xc|xo) (22)

=

∫

xc

P (xi,xc,xo)

P (xc,xo)
P (xc|xo) =

∫

xc

P (xi,xo|xc)

P (xo|xc)
P (xc|xo) (23)

=

∫

xc

P (xi,xo|xc)

P (xo|xc)
P (xo|xc) (24)

όπου P (xo|xc) = P (xc|xo) καθώς µοντελοποιούµε και τις δύο κατανοµές µέσω των

διαφορών των xc,xo. Στην τελική έκφραση όλοι οι όροι είναι διαθέσιµοι καθώς η

ϑέση του αντικειµένου ϑεωρείται γνωστή, οπότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις

παραµέτρους που εκτιµώνται κατά την εκπαίδευση. Αποµένει λοιπόν ο υπολογισµός

των ολοκληρωµάτων, ο οποίος είναι αναλυτικά εφικτός καθώς οι συναρτήσεις είναι

Gaussian.

Οι όροι που εµπλέκονται στην πρώτη ολοκληρούµενη ποσότητα γράφονται :

P (xo|xc) =
1

2π|Σo,o|1/2
exp

(

− [(xo − xc) − µo]
T Σo,o [(xo − xc) − µo]

)

(25)

P (xo,xi|xc) =
1

(2π)2|Σoi|1/2
exp

(

−
[

(xo − xc) − µo

(xi − xc) − µi

]T

Σ−1
oi

[
(xo − xc) − µo

(xi − xc) − µi

])

Σoi =

[
Σo,o Σo,i

Σi,o Σi,i

]

(26)

όπου για την µοντελοποίηση της κατανοµής της ϑέσης των σηµείων των codebooks

xo,xi αφαιρούµε τη ϑέση του κέντρου του αντικειµένου xc· µε µ, Σ συµβολίζουµε

τις εκτιµήτριες του µέσου και του πίνακα διασποράς των αντίστοιχων διαφορών.

Μπορούµε λοιπόν να γράψουµε

P (xo,xi|xc)

P (xo|xc)
=

1

2π|Σ1|1/2
exp

(
−(xi − µ′

i)
T Σ1

−1(xi − µ′
i)
)

µ′
i = µi + xc + ΣT

i,oΣ
−1
o,o (xo − (µo + xc))

Σ1 = Σi,i − ΣT
i,oΣ

−1
o,oΣi,o (27)
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Καθώς το επόµενο ϐήµα περιλαµβάνει την ολοκλήρωση ως προς την άγνωστη πο-

σότητα xc, ξαναγράφουµε τη διαφορά µεταξύ των όρων µέσα στο εκθετικό ως µία

έκφραση του xc:

xi − µ′
i = xi − µi − xc − ΣT

i,oΣ
−1
o,o (xo − (µo + xc))

=
[
ΣT

i,oΣ
−1
o,o − I

]

︸ ︷︷ ︸

Σc

xc −
[
µi + ΣT

i,oΣ
−1
o,o (xo − µo) − xi

]

︸ ︷︷ ︸

µc

(28)

Συνεπώς µπορούµε να γράψουµε την παραπάνω σχέση ως:

P (xo,xi|xc)

P (xo|xc)
=

|Σ2|1/2

|Σ1|1/2

1

2π|Σ2|1/2
exp

(
−(xc − µc)

T Σ2
−1(xc − µc)

)

Σ2 =
(
ΣT

c Σ1
−1Σc

)−1

Ο άλλος όρος που µένει προς ολοκλήρωση είναι ο P (xo|xc) ο οποίος δίνεται από την

(25), οπότε πέρα από τη σταθερά
|Σ2|
|Σ1|

έχουµε να υπολογίσουµε το ολοκλήρωµα του

γινοµένου δύο Gaussian συναρτήσεων:

∫

xc

1

2π|Σ2|1/2
exp

(
−(µc − xc)

T Σ2
−1(µc − xc)

)
·

1

2π|Σo,o|1/2
exp

(

− [(xo − xc) − µo]
T Σo,o [(xo − xc) − µo]

)

(29)

το οποίο δίνει ξανά µία Gaussian συνάρτηση µε πίνακα διασποράς:

Σ3 =
(
Σ2

−1 + Σ−1
o,o

)−1
(30)

και µέσο:

µ3 = Σ3Σ2
−1µc + Σ3Σ

−1
o,o(xo − µo) (31)





Κεφάλαιο 7

Συµπεράσµατα και Κατευθύνσεις

Μελλοντικής ΄Ερευνας

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής επιζητήθηκε η επίλυση προβληµάτων της όρασης

χρησιµοποιώντας µία πιθανοτική προσέγγιση, µε κύριο στόχο την ενοποίηση και

από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων της κατάτµησης εικόνων και ανίχνευσης

αντικειµένων. Από την έρευνα που έγινε έχουν προκύψει συνεισφορές τόσο στο

χειρισµό της συνέργειας µεταξύ χαµηλού και υψηλού επιπέδου λειτουργιών της

όρασης, όσο και στα επιµέρους προβλήµατα.

Τα κύρια καινοτοµικά αποτελέσµατα και οι µελλοντικές τους επεκτάσεις µπορούν

να συνοψιστούν στα παρακάτω σηµεία :

Ανάλυση και Εκµάθηση ενός Βιολογικά Εµπνευσµένου Μοντέλου Χαµηλού

και Μέσου Επιπέδου Λειτουργιών ΄Ορασης

Η εργασία αυτή αποτέλεσε ένα πρώτο ϐήµα για την ολοκλήρωση µοντέλων ϐιολο-

γικής και υπολογιστικής όρασης· ξεκινώντας από ένα απλοποιηµένο µοντέλο για

λειτουργίες του ϐιολογικού συστήµατος όρασης, η λειτουργία του διατυπώθηκε ως

η ελαχιστοποίηση ενός µεταβολικού κριτηρίου, ενώ η µεταβολική προσέγγιση στη

συµπερασµατολογία επέτρεψε την πιθανοτική του ανάλυση. ΄Ετσι κατέστη δυνατή

η εκµάθηση των ϐαρών του δικτύου από δεδοµένα εκπαίδευσης, που οδήγησε σε

συστηµατικές ϐελτιώσεις στις επιδόσεις του δικτύου

Βλέποντας αυτήν την προσέγγιση ξανά στο µεταβολικό πλαίσιο, µπορούµε να

πούµε ότι εκµαθήθηκε ένα κριτήριο που εµπλέκει όρους αντίστοιχους του συναρ-

τησιακου MumfordShah και το οποίο ποσοτικοποιεί την ποιότητα µίας διαδικασίας

ανίχνευσης ακµών. Θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσο αυτή η προσέγγιση

µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα µεταβολικά κριτήρια, π.χ. για εκτίµηση κίνησης,

που συνήθως ορίζονται κατά έναν αυθαίρετο τρόπο. Η ιδέα της εκµάθησης κριτηρίων

για προβλήµατα όρασης είναι σχετικά νέα, π.χ. [67] και ϑα µπορούσε να οδηγήσει σε

ϐελτιωµένους αλγορίθµους που να εκµεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά του οπτικού

µας περιβάλλοντος.

Ανάλυση και Κατάτµηση Εικόνων Υφής Μέσω Χαρακτηριστικών ∆ιαµόρφω-

σης, Αναγεννητικών Μοντέλων και Σταθµισµένης Εξέλιξης Καµπυλών

Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής κατεύθυνσης επιδιώχθηκε η χρήση των µον-

τέλων διαµόρφωσης για τα προβλήµατα της ανάλυσης υφής και κατάτµησης εικό-
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νων. Εισάγοντας τα τοπικά αναγεννητικά µοντέλα ερµηνεύτηκε η διαδικασία εξα-

γωγής χαρακτηριστικών µε ϕίλτρα Gabor ως η προσαρµογή ενός µοντέλου και η

επιλογή καναλιού της µεθόδου DCA ως µία διαδικασία εξέτασης πολλαπλών υποθέ-

σεων. Επεκτείνοντας αυτή την προσέγγιση, η ανίχνευση ακµών διατυπώθηκε στο ίδιο

πλαίσιο των τοπικών αναγεννητικών µοντέλων, επιτρέποντας τον υπολογισµό ύστε-

ϱων πιθανοτήτων για τρεις γενικές κλάσεις τοπικής δοµής (υφή, ακµές και οµαλές

περιοχές). Τέλος, ϐάσει µίας τεχνικής συνδυασµού ταξινοµητών εισήχθηκε η µέθο-

δος Σταθµισµένης Εξέλιξης Καµπυλών που επιτρέπει τον συνδυασµό διαφορετικών

πηγών πληροφορίας χρησιµοποιώντας της ύστερες πιθανότητες των τριών κλάσεων.

Επιτεύχθηκε έτσι η κατάτµηση µίας ποικιλίας ϕυσικών εικόνων, δίνοντας συστηµα-

τικά καλύτερα αποτελέσµατα.

Σε µελλοντική εργασία ϑα ήταν ενδιαφέρον να διατυπωθεί µία σύνδεση µε την

προσέγγιση του D. Lindeberg που παρουσιάστηκε στο τελευταίο κεφάλαιο. Η ϐασική

διαφορά είναι ότι ενώ εδώ ϐασιζόµαστε στην ποιότητα ανακατασκευής της εικόνας,

ενώ στην εργασία του χρησιµοποιούνται διαφορικές ποσότητες. Η επίτευξη µίας σύν-

δεσης ϑα µπορούσε αφενός να εισάγει χαρακτηριστικά τύπου υφής ως περιγραφείς

για ανίχνευση αντικειµένων, αφετέρου την χρήση όρων πιθανότητας για τα χαρακτη-

ϱιστικά primal sketch.

Συνέργεια µεταξύ Αναγνώρισης Αντικειµένων και Κατάτµησης Εικόνων µέσω

του Αλγόριθµου Expectation Maximization

Σε αυτήν την πτυχή της έρευνας της διατριβής αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα της από

κοινού κατάτµησης, ανάλυσης και ανίχνευσης αντικειµένων, ϑέτοντάς το στο πλαίσιο

του αλγορίθµου ΕΜ. Η σαφήνεια και η απλότητα είναι τα ϐασικά πλεονεκτήµατα της

προσέγγισης αυτής, που έχουν επιτρέψει την ενσωµάτωση διαφορετικών τεχνικών της

όρασης υπολογιστών κατά έναν ξεκάθαρο τρόπο. Συγκεκριµένα συνδυάστηκαν µον-

τέλα ΑΑΜ µε τεχνικές εξέλιξης καµπυλών για κατάτµηση αντικειµένων, εισάγοντας

πληροφορία κατάτµησης για τα πρώτα και στατιστική πληροφορία σχήµατος για την

εξέλιξης καµπυλών. Βάσει του ΕΜ κατασκευάστηκε ένα σύστηµα το οποίο µπορεί

να κατατµεί εικόνες αντικειµένων που ανήκουν σε κατηγορίες µε µεγάλη ποικιλία

στην εµφάνιση, ϐελτιώνοντας παράλληλα τις επιδόσεις ανίχνευσης.

Μία κατεύθυνση µελλοντικής έρευνας αποτελεί η εκµάθηση µοντέλων για γε-

νικής ϕύσης αντικείµενα· σχετικά πρόσφατες εργασίες, π.χ. [233, 19, 62] έχουν

δώσει το έναυσµα για µία έντονη δραστηριότητα γύρω από την αυτοµατοποιηµένη

κατασκευή τµηµατικών αναπαραστάσεων [3, 144, 63, 133] αλλά πολύ λίγες εργασίες

ασχολούνται µε την κατασκευή καθολικών αναγεννητικών µοντέλων [236]. Επίσης,

ένα σηµείο το οποίο έχει µόνο µερικώς αντιµετωπιστεί στην υπάρχουσα ϐιβλιογρα-

ϕία [238, 136, 133] είναι ο συνδυασµός χαρακτηριστικών χαµηλού επιπέδου (π.χ.

ακµές) µε τµηµατικά ή/και καθολικά αντικείµενα για την κατάτµηση εικόνων.

Συνεργετική Ανίχνευση Αντικειµένων µέσω Σηµείων Ενδιαφέροντος και Γρα-

ϕικών ∆ικτύων

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής απλές γεωµετρικές δοµές, όπως ευθείες ακµές/ράβδοι

χρησιµοποιήθηκαν για την αναπαράσταση κατηγοριών αντικειµένων χρησιµοποιών-

τας ένα µικρό codebook για τα τµήµατα του αντικειµένου. Η εισαγωγή µίας αποτε-

λεσµατικής µεθόδου για την αποτίµηση των όρων που εµπλέκονται στις εκφράσεις

πιθανοφάνειας κατέστησε δυνατή την εισαγωγή άνωθεν γνώσης στο πρόβληµα της
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ανίχνευσης µέσω τεχνικών γραφικών δικτύων, οδηγώντας σε συστηµατικά καλύτερα

αποτελέσµατα.

Είναι ενδιαφέρον να εισαχθεί περιπλοκότερη πληροφορία για την εµφάνιση από

τα χρησιµοποιούµενα εδώ τοπικά σταθερά µοντέλα, διατηρώντας παράλληλα τους

υπολογισµούς απλούς και αποτελεσµατικούς. Επίσης, διδιάστατα χαρακτηριστικά

όπως γωνίες, διασταυρώσεις και γενικότερα περιπλοκότερα χαρακτηριστικά τύπου

primal sketch µπορούν επίσης να ενσωµατωθούν στο µοντέλο µας κατασκευάζοντας

απλές παραµετρικές τεµπλέτες, επιτρέποντας τη χρήση τους σε άνωθεν διαδικασίες,

ϐελτιώνοντας παράλληλα την επίδοση και των δύο µεθόδων ανίχνευσης.

Καταλήγοντας, για όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν, το µέσο για την δια-

τύπωση και επίλυση προβληµάτων της όρασης αποτέλεσε η χρήση πιθανοτικών µον-

τέλων. Ο κύριος περιορισµός αυτής της προσέγγισης είναι η µεγάλη ποικιλία των

οπτικών αντικειµένων που υπάρχουν στο περιβάλλον : αν και για συγκεκριµένες πε-

ϱιπτώσεις, π.χ. πρόσωπα, πεζοί ή αυτοκίνητα µπορούν να κατασκευαστούν µοντέλα

εντοπίζοντας χειρωνακτικά τα σηµεία τους, ϑα ήταν αδύνατο να γίνει το ίδιο για κάθε

αντικείµενο που αντιλαµβανόµαστε.

Για το στόχο αυτό ϑα µπορούσαν να επεκταθούν οι συνεισφορές της παρούσας

εργασίας προς την αυτοµατοποιηµένη κατασκευή µοντέλων µεγαλύτερης πολυπλο-

κότητας, τα οποία να συνδυάζουν τα προτερήµατα των γραφικών και των αναγεννη-

τικών µοντέλων. Για παράδειγµα, µπορεί κανείς να ϕανταστεί τις αναπαραστάσεις

των µοντέλων του έκτου κεφαλαίου ως έναν σκελετό του αντικειµένου, που συλλαµ-

ϐάνει συνοπτικά την κυρίαρχη δοµή του αντικειµένου και τα AAMs του πέµπτου ως

ένα µοντέλο υψηλότερης ακρίβειας, που `χτίζεται΄ πάνω στον σκελετό του αντικειµέ-

νου. Καταλήγουµε έτσι στο γενικότερο πρόβληµα του συνδυασµού αναγεννητικών

και γραφικών µοντέλων.

Επίσης, µία προσέγγιση που είχε µείνει σε αδράνεια για ένα µεγάλο χρονικό διά-

στηµα και έχει πρόσφατα επανέρθει είναι η χρήση συντακτικών αναπαραστάσεων.

Για την περίπτωσή µας, η εκµάθηση των συντακτικών κανόνων για τους τρόπους µε

τους οποίους µία καµπύλη παράγει ευθεία τµήµατα ϑα µπορούσε να δώσει συµπα-

γείς αναπαραστάσεις των αντικειµένων, που ϑα περιελάµβαναν για παράδειγµα για

την κατηγορία των προσώπων δοµές όπως `µέτωπο΄, `στόµα΄, `µαλλιά΄ κ.ο.κ. καθώς

και τους τρόπους µε τους οποίους αυτές σχετίζονται.

Πέρα από τις σχετικά ϕιλόδοξες παραπάνω ιδέες, ένας απτός στόχος είναι η περαι-

τέρω εκµετάλλευση της πλούσιας µαθηµατικής ϐάσης και διαισθητικής σαφήνειας

του πιθανοτικού πλαισίου. Καθώς η ϱοή ιδεών από το χώρο της µάθησης µηχα-

νών και της πιθανοτικής συµπερασµατολογίας έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς

π.χ. [57, 61, 210], ϕαίνεται πλέον εφικτή η κατασκευή επιτυχηµένων συστηµάτων

όρασης υπολογιστών για πρακτικές εφαρµογές.
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