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Samenvatting/Dutch Summary

In ons digitale tijdperk groeit de hoeveelheid beschikbare informatie exponentieel. Dit schept
de behoefte deze informatie beter te beheersen. Een oplossing voor dit probleem is het
beschrijven van de inhoud met keywords. Bekende zoekmachines op het World Wide Web
zoals google.com en altavista.com werken op deze manier. Echter, eenieder kent de frustratie
tijdens het zoeken naar informatie op het internet en hoort zichzelf verzuchten: "Dit is niet
wat ik bedoel, begrijp je niet dat dit essentieel anders is dan wat ik zoek".
Voor (visuele) informatie is het wenselijk op een meer inhoudelijke manier te kunnen zoeken.
Content based image retrieval (CBIR) is erop gebaseerd afbeeldingen in een database te
kunnen zoeken op basis van de gelijkenis met andere afbeeldingen. Een interface voor een
visuele zoekmachine moet in staat zijn plaatjes van koeien te tonen op basis van gelijkenis met
verschillende voorbeelden die de gebruiker heeft geselecteerd of getekend. Dit proefschrift
beschrijft methoden van visuele informatie verwerking.
Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn:
1. Digitale televisie. Het zoeken op inhoud van een televisie uitzending.
2. E commerce. Product databases zoals textiel, waarbij de gebruiker op zijn eigen smaak
en voorkeur, producten kan uitzoeken.
De inhoud van een video of foto wordt aan de hand van een aantal karakteristieke kenmerken
(features) zoals de kleur, vorm en textuur van een object of afbeelding beschreven. Een
voorbeeld is de nieuwe video standaard MPEG 7, hiermede is het bijvoorbeeld mogelijk
de fragmenten met doelpunten uit een voetbalwedstrijd te selecteren. Ook aspecten als de
herkenning van een scene-overgang in een video of de aanwezigheid van een object binnen
een afbeelding (bijvoorbeeld een gezicht) kunnen geanalyseerd worden.
Textiel is een voorbeeld van een product dat nauwelijks beschreven kan worden door keywords maar visueel goed geanalyseerd kan worden op basis van de patronen die zich herhalen.
Probeert u de stof van uw kleding eens te beschrijven !
Dit proefschrift bestaat uit delen. Het eerste deel schetst het podium waarop vier gepubliceerde wetenschappelijke artikelen figureren. Deze hoofdstukken zijn geschreven voor een
algemeen publiek. Hoofdstuk 2 beschrijft zoekmachines voor video en beeldmateriaal, zoals
deze ontwikkeld worden in commerciële systemen en wetenschappelijke prototypes. Een
ander aspect dat aan de orde komt, zijn de interfaces die nodig zijn om visuele informatie te
tonen, te zoeken en door te bladeren. Zij verschillen essentieel van de traditionele interfaces.
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Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de visuele inhoud beschreven wordt aan de hand van verschillende
eigenschappen zoals kleur en textuur (features). De aanleiding voor dit deel van het onderzoek is het succes van fractale beeldcompressie. Fractale beeldcompressie is erop gebaseerd
de redundante (overtollige) informatie, o.a. veroorzaakt door de herhalingen binnen het patroon, te elimineren. Deze methode kan als zodanig gebruikt worden om de textuur eigenschappen van een afbeelding te analyseren.
In het tweede deel wordt de wiskundige achtergrond beschreven die ten grondslag ligt aan de
gepubliceerde artikelen. Hier komt ook FracFeat ter sprake, een computer programma dat op
deze principes is gebaseerd.
Het derde deel wordt gevormd door vier gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. De
eerste drie artikelen onderzoeken het gebruik van fractale meetkunde om patronen te kunnen herkennen en beschrijven. De robuustheid van de gebruikte methode ten opzichte van
allerlei varianties van de afbeelding zoals verschuivingen, rotaties, verandering van belichtingsomstandigheden komen hier aan de orde. Het laatste en vierde artikel beschouwt Pariss,
een CBIR interface. Uitgangspunt is een gebruikersvriendelijke interface die in staat is interactief het zoekproces te verfijnen door terugkoppeling te geven over de relevantie van het
resultaat. De kenmerken (features) waarop de gelijkenis van de beelden gebaseerd zijn, kunnen door de gebruiker in een window aangepast worden. We beschrijven een architectuur, die
de gebruiker de mogelijkheid geeft (drag and drop) interactief afbeeldingen te classificeren.
De interface zal een combinatie van kenmerken gebruiken om de gehele database te ordenen
aan de hand van deze classificaties.
Gezien mijn voorgeschiedenis als beeldend kunstenaar wilde ik een proefschrift schrijven dat
intressant is voor meerdere discplines.
Ik hoop dat u er van kunt genieten !

