
Αποτελεσµατικοί ταξινοµητές (classifiers) για

την ανίχνευση αντικειµένων

• Αρκετοί state of the art machine learning classifiers

χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό αντικειµένων σε

πολύπλοκες εικόνες. 

• Υπάρχουν δύο κατηγορίες εικόνων. Στην 1η κατηγορία

ανήκουν οι εικόνες στις οποίες ανιχνεύονται εύκολα τα

αντικείµενα που θέλουµε να εντοπίσουµε. Ενώ στην 2η

κατηγορία ανήκουν οι εικόνες στις οποίες δε µπορούµε να τα

εντοπίσουµε εύκολα.  Εµείς θα εξετάσουµε την 2η κατηγορία.

• Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στον χρόνο που απαιτείται για να

«µάθουν» οι ανιχνευτές αντικειµένων την κατηγορία που θα

ανιχνεύσουν. Η απόκτηση δεδοµένων εικόνας µπορεί να είναι

δαπανηρή και από άποψη µνήµης.



• Για την ταξινόµηση των εικόνων προτείνεται η µετατροπή τους

σε Ohta color space. O Red-Green-Blue color space είναι πιο

συνηθισµένος αλλά όχι τόσο αποτελεσµατικός.

• Οι Data Mining Classifiers που χρησιµοποιήθηκαν στην

έρευνα που έγινε είναι ο support vector machines, ο Random 

forests, ο Boosted decision trees καθώς επίσης και 3 meta-

classifiers: Voting, Stacking, Grading

• Στα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν, έγινε δοκιµαστικός

διαχωρισµός έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται πάντα εικόνες

της 2ης κατηγορίας.

• Τα πειράµατα έγιναν σταδιακά µε την επιλογή κάθε φορά του

10%, 50% ή 90 % των εικόνων. Οι εικόνες αυτές, ήταν

ανθρώπων, αυτοκινήτων και ποδηλάτων. (Εξετάστηκαν ανά

κατηγορία και όχι όλες µαζί.)



• Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ο voting σε

συνδυασµό µε ένα support vector machines, ένα Random 

forest, ή ένα Boosted decision tree παρέχουν τις καλύτερες

αποδόσεις.

• Σε παλιότερη έρευνα οι Opelt & Pinz είχαν προτείνει µία

µέθοδο σκοπός της οποίας ήταν να διαχωρίζεται το

αντικείµενο του ενδιαφέροντος µας από την υπόλοιπη εικόνα. 

Τα αποτελέσµατά τους ήταν τα καλύτερα για την εποχή

εκείνη.

• Αργότερα είχε προταθεί και η µέθοδος saliency maps, η οποία

περιείχε µια τεχνική οπτικής προσοχής.

• Γενικότερα, µε την πρόοδο της τεχνολογίας και την κατάλληλη

έρευνα τα αποτελέσµατα γίνονται όλο και καλύτερα. Αυτό είναι

ενθαρρυντικό για περεταίρω έρευνα στο µέλλον.
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