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Computer Vision SeminarComputer Vision Seminar
Image Retrieval Image Retrieval -- ShapesShapes

--שליפת תמונות ממאגר שליפת תמונות ממאגר 
שימוש בצורותשימוש בצורות

אוראור--ר חגית הלר חגית הל””דד

::סטודנטיםסטודנטים
 אוקסנשטיין אוקסנשטייןרינהרינה

ליאור שמשליאור שמש

  --תמונות מכילות כמה רכיבים המייצגים מידע תמונות מכילות כמה רכיבים המייצגים מידע 

.. וסקיצה וסקיצהצורהצורה, , מרקםמרקם, , צבעצבע

נושא ההרצאה היום הנו שליפת תמונות ממאגר תמונותנושא ההרצאה היום הנו שליפת תמונות ממאגר תמונות

. .  לפי צורה לפי צורה
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��������Nishida��
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�������
���NeTra��

::המשךהמשך
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ייצוגים קלאסיים לתמונות וצורותייצוגים קלאסיים לתמונות וצורות. . 11

..מומנט אלגברימומנט אלגברי��
.. המותאם המותאם האוסדורף האוסדורףמרחקמרחק��
.. פורייה פורייהטרנספורםטרנספורם��

מומנטים אלגברייםמומנטים אלגבריים

או או , , כדי לאפשר הזזה או העתקת מיקום של תמונהכדי לאפשר הזזה או העתקת מיקום של תמונה��
..עלינו להגיע לקואורדינטות מתאימותעלינו להגיע לקואורדינטות מתאימות, , אפילו סיבובהאפילו סיבובה

  קואורדינטות בהן נוכל להשתמש תמיד על מנת לייצג   קואורדינטות בהן נוכל להשתמש תמיד על מנת לייצג 
..לא משנה באיזו פעולה נחפוץלא משנה באיזו פעולה נחפוץ, , את התמונהאת התמונה

המומנט האלגברי מבוסס על אפיון מחדש של ערכי המומנט האלגברי מבוסס על אפיון מחדש של ערכי ��
: : הקואורדינטות תוך שימוש בתכונה אלגברית כגוןהקואורדינטות תוך שימוש בתכונה אלגברית כגון

.. ממוצע וכדומה ממוצע וכדומה אינטגרל אינטגרל,,סכוםסכום
�

=

=
N

i

q

i

p

iqp YxM
0

,
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::דוגמא דוגמא 
:: נבצע  נבצע  הפיקסלים הפיקסלים’’כדי לקבל מושג על מסכדי לקבל מושג על מס

�
=

=
N

i
ii YxM

0

00

0,0

�== ים   ים  --  XX--סכום הסכום ה
=

=
N

i
ii YxM

0

01

0,1

לקבל את מרכז המסה של לקבל את מרכז המסה של , , ))י חישוב פשוטי חישוב פשוט””עע((כך ניתן כך ניתן 
..מרחק מהמרכז ועוד נתונים לעיבוד הצורהמרחק מהמרכז ועוד נתונים לעיבוד הצורה, , הצורההצורה

..’’ וכד וכדסיבובסיבוב, ,  לשינויי מיקום לשינויי מיקום אינווריאנטים אינווריאנטיםמומנטים אלומומנטים אלו

 האוסדורף האוסדורףמרחקמרחק

).).control pointscontrol points(( בקרה  בקרה ’’ לנק לנקמחלקיםמחלקים��
של צורה אחת של צורה אחת ’ ’ מחשבים מרחקים מינימליים בין נקמחשבים מרחקים מינימליים בין נק��

. . לשנייהלשנייה
..נוצרת רשימה של ערכים הממוינת בסדר עולהנוצרת רשימה של ערכים הממוינת בסדר עולה��
הערך שנקבע להיבחר הנו הערך המקסימלי מתוך הערך שנקבע להיבחר הנו הערך המקסימלי מתוך ��

..הרשימההרשימה
).).’’ וכד וכד עקב רעשים עקב רעשים9090  --ניתן לבחור גם את האחוזון הניתן לבחור גם את האחוזון ה((��
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..אין מורכבות חישובאין מורכבות חישוב••
מהירמהיר••

:היתרונות �

שינוי קטן באחד שינוי קטן באחד : : החיסרוןהחיסרון��
הפיקסלים משנה לחלוטין הפיקסלים משנה לחלוטין 

את את ) ) בגלל הדיוק שבחישובבגלל הדיוק שבחישוב((
..כל התוצאה הסופיתכל התוצאה הסופית
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Flexible Syntatic Matching Of Curves

������

����������������	��

���������	�������������

���������		�����
	����������������������������	�

������������

2.2.

������������������	��������������

����������
��������	����������������

���	������	���

���������������	����	������
������

�������	��������������

������	��������	��������������������



��88

�����	���

��	����������������

��������������������������������������� 

�����������	�������
���������

�������	����
�������!���������

����	������������	������
�����������������

������������"��

��������������������������

���"�����!���#�Segment������������$��������	

�������������������

��������

��������	

��������������	


����������������������	�
���������������	����������	

����		����������������������������������
�

��������	�����������������	�����������������	�������	

�����	


�����������������	�




��99

����������������


�������������������	�������������������������	


���������	�����������������	


���������	�����������	���	���������	�����������	����	��


���	���������������������������	


������������


��������������	������������� ���!�����������


����������������������������������	


 לא כל התמונות הנן  לא כל התמונות הנן --  החיסרון הוא בגישה נאיבית   החיסרון הוא בגישה נאיבית ::הערההערה
..תמונות בעלות עצם יחיד במרכז ורקע שחורתמונות בעלות עצם יחיד במרכז ורקע שחור
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::המשך האלגוריתם המשך האלגוריתם     

������������	�
���
����

	������������	��

����������������������������������������	���

�������������������

���������������������������������������



��1111

�����������


������		�	���	


���������������"�	���#$

�����������%����������!����������������	�������������	������

����������




��1212

Structural Feature Indexing
(Nishida)
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3.3.

:הצגה
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N=???

  N=4N=4מוגדר מוגדר ): ): bb((בדוגמא בדוגמא 
.. כיוונים כיוונים88ויש ויש 
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לפי ייצוג הנקודות מחלקים את העקום לפי ייצוג הנקודות מחלקים את העקום 
..לסגמנטיםלסגמנטים

44  --הצורה שלפנינו חולקה  להצורה שלפנינו חולקה  ל
).).dd((סגמנטים סגמנטים 

י שתיי שתי””כל סגמנט מיוצג עכל סגמנט מיוצג ע
שמייצגות אתשמייצגות את, , ))r,dr,d((קואורדינטות קואורדינטות 

הזווית הנפרשת והכוון של התתהזווית הנפרשת והכוון של התת
).).cc  --כמו בכמו ב((סגמנט הראשון סגמנט הראשון 

S1=(3,4) S3=(2,1)
S2=(6,3) S4=(5,7)

������������	�
��	�

..תמונות יכולות להופיע עם רעשים ועיוותים מקומייםתמונות יכולות להופיע עם רעשים ועיוותים מקומיים��
י שלושה י שלושה ””הוגדרו חוקים עפהוגדרו חוקים עפ, , כדי להתמודד עם הבעיותכדי להתמודד עם הבעיות��

::סוגי טרנספורמציותסוגי טרנספורמציות
::קמירותקמירות// קעירות קעירות--שינוי בעקמומיות שינוי בעקמומיות . . 11

??????נראות לכאורה דומותנראות לכאורה דומות, , ))aa((  --שתי הצורות בשתי הצורות ב
).).bb. (. (מיזוג סגמנטיםמיזוג סגמנטים: : 11חוק חוק בשל כך נוצר בשל כך נוצר 
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::י רוטציהי רוטציה””טרנספורמציה עטרנספורמציה ע. . 22
י י ””יכול להשתנות עיכול להשתנות ע> > r,dr,d<<המאפיין המאפיין 
הנו  טרנספורמציית הנו  טרנספורמציית   22חוק חוק .  .  רוטציהרוטציה

:  :  המאפיין לאחת מהצורות הבאותהמאפיין לאחת מהצורות הבאות
(1) <r,d>(1) <r,d>
(2) <r+1, d(2) <r+1, d--1>1>
(3) <r+1,d>(3) <r+1,d>
(4) <r(4) <r--1,d>1,d>
(5) <r(5) <r--1, d+1>1, d+1>

��������	��
���

������������������	�����
���	�������������������	�����
���	���

���"�����������������������
�	��	�����������"�����������������������
�	��	��������'('(
��
��))

��	���	�����**r,dr,d��+��+���������������)�)��	�����	�����Xs, YsXs, Ys����

�����������������)�)���
���
��XeXe, , YeYe����������
��"������������
��"����������Xc, Xc, YcYc��

�����
�����������������	��������
�����������������	�����W,HW,H����
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::כעת מתבצעת השליפה עצמה כעת מתבצעת השליפה עצמה 
 התמונות  התמונות --י טכניקת ההצבעה י טכניקת ההצבעה ””השליפה נעשית עהשליפה נעשית ע

תוך תוך , , מקבלות ניקוד לפי קרבתן לתמונת השאילתא מקבלות ניקוד לפי קרבתן לתמונת השאילתא 
..שימוש בטבלת המזהים ובחוקי הטרנספורמציה שימוש בטבלת המזהים ובחוקי הטרנספורמציה 

התמונה אליה הוא שייך  התמונה אליה הוא שייך  , , כל סגמנט שזוהה בטבלהכל סגמנט שזוהה בטבלה
..מקבלת נקודהמקבלת נקודה

..התמונות בעלות הניקוד הגבוה ביותר נשלפותהתמונות בעלות הניקוד הגבוה ביותר נשלפות

דוגמאות לתוצאות האלגוריתםדוגמאות לתוצאות האלגוריתם
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::המשךהמשך

1.1.

4.4. 3.3.

2.2.
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NeTra’s Shape retrieval
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  Edge flowEdge flow  --האלגוריתם האלגוריתם 
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�����Edge Flow
�a��	�
�������	�

�b��	������������	����	

�c��	������������

�d�����	����	�	��

�	��������	�����

�����������	������

�e�����	�
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�	����	Edge Flow
�	������������������
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סיכוםסיכום
י י ””הצגנו אלגוריתמים שונים לשליפת תמונות עפהצגנו אלגוריתמים שונים לשליפת תמונות עפ��

..צורתןצורתן
  --האלגוריתמים מתבססים בעיקר על מבנה הגבולות האלגוריתמים מתבססים בעיקר על מבנה הגבולות ��

..’’גודל וכוגודל וכו, , כיווןכיוון, , עקמומיותעקמומיות
..מתבצע שימוש בעיקר בחלוקה לסגמנטיםמתבצע שימוש בעיקר בחלוקה לסגמנטים��

נציין כי שליפת התמונות תהיה מדוייקת יותר כאשר נציין כי שליפת התמונות תהיה מדוייקת יותר כאשר ��
..טקסטורה ועודטקסטורה ועוד, , צבעצבע: : נשתמש בכל התכונות הקיימותנשתמש בכל התכונות הקיימות

http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/K.Messer/demo/Query3/query.html

http://www.ee.surrey.ac.uk/Research/VSSP/imagedb/images/Anim1.gif

http://www.ee.surrey.ac.uk/cgi-bin/S.Abbasi/query-processing

http://www.ee.surrey.ac.uk/Research/VSSP/imagedb/demo.html

http://maya.ece.ucsb.edu/Netra/netra.html

http://www.ccrl.com/amore

http://www.ccrl.com/amore/index.html

http://www.ee.surrey.ac.uk/cgi-bin/S.Abbasi/query-processing

http://www.go2net.com/search.html
****************************************************************
references:

1)http://www.gel.ulaval.ca/~vi99/Proceedings/Proceedings.html

2)http://cs.nyu.edu/cs/faculty/weinshal/papers/curvematch.ps.gz

3)http://www.ai.mit.edu/people/scaz/cogtest.pdf

4)http://vivaldi.ece.ucsb.edu/projects/ipinadl/ipadl.html
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