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Abstract

In dit afstudeerverslag wordt het scheepsclassificatie-onderdeel van het Surround-TV project van
Thales Nederland besproken. Het afstudeerwerk is uitgevoerd in de periode van 1 februari 2001 tot I
juli 2002, waarvan 6 maanden (tot 1 september 2001) als stage bij Thales in Hengelo.
Schepen worden gescheiden van het achtergrondbeeld door middel van een contour-based
segmentatie-techniek. Van de silhouetten van deze schepen worden kenmerken geextraheerd.
Dc kenmerken van een aantal schepen worden gebruikt bij de constructie van een beslissingsboom,
waarna de boom getest wordt met dezelfde kenmerken van andere schepen. Dc schepen worden
onderverdeeld in vijf kiassen: AircraftCarrier, Corvette, Frigate, Destroyer en Cruiser.
Met de gebruikte methode wordt 64% van de schepen goed geclassificeerd. Er worden resultaten
behaald die aangeven dat een verdere ontwikkeling van de gebruikte methode zeker de moeite waard
zat zijn.
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1.1 Surround-TV

1. Introductie

In het kader van het Surround-TV project bij Thales Nederland in Hengelo wordt er een systeem
gebouwd dat een panorama-beeld van de omgeving van een marineschip kan maken. Dit wordt gedaan
door een aantal camera's op het schip in een cirkel op te stellen, zodat de gehele omgeving in beeld
gebracht kan warden. Dit beeld van de omgeving kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de morse-
signalen die marineschepen door middel van seinlampen naar elkaar sturen automatisch te lezen en te
vertalen (Automatic Signal Light (ASL)). Daarnaast is het de bedoeling dat de schepen zichtbaar in het
beeld automatisch geclassificeerd worden.

Figuur 1 - Schema Surround-TV

Het Surround-TV project is in figuur 1 schematisch weergegeven. De beelden van een bepaald aantal
camera's worden in het slitch-proces aan elkaar 'genaaid' tot één tanggerekt beeld van de omgeving,
waarna dat ene beeld gebruikt kan warden door de verschillende processen, waaronder de
scheepsclassificatie.
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1.2 Het scheepsclassificatie-onderdeel
De schepen in de beelden zullen in één van de kiassen AircraftCarrier, Corvette, Cruiser, Destroyer of

Frigate worden ingedeeld. Voor het classificeren van objecten in het algemeen zijn veel verschillende
technieken bruikbaar. Hieronder zullen een aantal behandeld worden en zal er gekeken worden naar de
toepasbaarheid in het geval van de scheepselassificatie.

1.2.1 Classificatie algemeen
Classificatieproblemen zijn in machine vision op veel verschillende vlakken terug te vinden,
bijvoorbeeld bij:

- Robotica: een bewegende robot moet kunnen "zien" welke obstakels het op zijn weg
tegenkomt.

- Letterherkenning: voor het interpreteren van gescande tekst, bijvoorbeeld het automatisch
lezen van handschriften.

- Gezichtsherkenning: bijvoorbeeld voor persoonsidentificatie aan de hand van het gezicht.
- Medische toepassingen: voor het opsporen van lichamelijke afwijkingen, bijvoorbeeld in

rontgenfoto's.
- Legertoepassingen: het herkennen van doelwitten aan de hand van bijvoorbeeld

radarsignaturen of luchtfoto's. De hier behandelde scheepsclassificatie valt ook in deze groep.

De verschillende methoden waarop deze classificatie kan plaatsvinden zijn in de volgende categorieen
in te delen (volgens 171):

Template matching
Er wordt gezocht naar de verschillen tussen het beeld van het te herkennen object en het beeld van een
vooraf bekend prototype van elke klasse. Er zal gekeken worden hoe goed de twee beelden op elkaar
passen, door de verschillen per pixel te bekijken. Zo kan het kleinste verschil tussen het beeld van het
te classificeren object en het beeld van één van de prototypes gevonden worden. Het meest gelijkende
prototype zal dan tot een classificatie in de bijbehorende kiasse leiden.
Een voordeel is (volgens (21J) dat er geen kenmerken van het te classificeren object berekend hoeven
te worden, door deze stap geheel over te slaan worden eventuele fouten bij het berekenen van de
kenmerken vermeden. Verder zijn er geen beperkingen zoals dat elk object dezelfde kenmerken dient
te hebben als alle andere objecten.

Een groot nadeel is echter dat een goede herkenning zeer gevoelig is voor ruis in het beeld en voor
objecuransformaties zoals schaling of rotatie. Verder kan er op deze manier weinig tot geen variatie
binnen de te herkennen klassen aanwezig zijn. Hierdoor zijn technieken die deze benadering gebruiken
niet bruikbaar voor de hier behandelde scheeps-classificatie, aangezien erjuist een grote variatie
binnen de klassen te vinden is.

Syntactisch
De structuur in de te herkennen kiassen wordt door middel van (grammaticale) regels vastgelegd. Door
nieuwe gevallen aan deze regels te onderwerpen wordt er geclassificeerd.
Een groot voordeel is dat er naast de herkenning zeif, ook automatisch een beschrijving van elke
klasse in meestal begrijpelijke regels gemaakt wordt. Dit is precies wat er voor de scheepsklassen
gebeuren moet, het blijkt vaak moeilijk om zelfde exacte verschillen aan te geven.
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Neurale netwerken
Er wordt geclassificeerd door een netwerk van simpele rekenelementen, die neuronen worden
genoemd in analogie met de neuronen in de menselijke hersenen. Elke neuron past een zogenaamde
'transfer-function' toe op de gewogen invoer-signalen afkomstig van andere neuronen en produceert
een numeriek uitvoersignaal. Het gewicht van elke verbinding tussen verschillende neuronen kan
aangepast worden om tot een bepaalde uitvoer te komen. De waarden van deze gewichten worden
automatisch bepaald door te 'trainen' aan de hand van voorbeelden, waarbij men het verschil van
daadwerkelijke en gewenste uitvoer tracht te minimaliseren. Na het trainen zullen nieuwe beelden
door het netwerk geclassificeerd kunnen worden.

Het voordeel van deze methode is dat het classificerende netwerk tijdens het trainen automatisch
gevormd wordt, er is geen expert nodig om het classificerend systeem te maken.
Een nadeel is dat er geen inzicht verkregen wordt in de verschillen tussen klassen door naar het
uiteindelijke netwerk te kijken, de manier waarop het netwerk tot een classificatie komt is voor een
mens niet begrijpelijk. In het algemeen worden slechte resultaten behaald wanneer een beeld als invoer
wordt gebruikt. Voorbewerking en extractie van relevante kenmerken zijn van cruciaal belang voor het
succes van neuraal netwerk-classificatoren.

Statistisch
Per beeld worden d kenmerken berekend, elk beeld wordt zo een punt in een d-dimensionale ruimte.
Er kan op verschillende manieren gekeken worden welke kenmerken de verschillen tussen de kiassen
in een trainingset het beste weergeven en vat de statistische verdeling van de waarden van deze
kenmerken is. Vervolgens kunnen aan de hand van deze kenmerken en hun veronderstelde verdelingen
nieuwe gevallen geclassificeerd worden.

Binnen elk van de bovengenoemde benaderingen zijn talloze verschillende methoden te vinden.
Daarnaast zijn er een aantal links te leggen tussen deze categorien.

1.2.2 Eerdere scheepclassilicatie
Er vindt veel onderzoek plaats op het gebied van scheepsclassificatie, maar omdat het daarbij veelal
om militaire geheimen gaat, zijn deze vaak niet publiekelijk toegankelijk. Enkele wel toegankelijke
onderzoeken worden hieronder kort beschreven.

Gagnon en Klepko, 1998 [6]:

Er wordt statistische patroonherkenning gebruikt met als enige kenmerk de lengte van de schepen.
De lengte kan bepaald worden omdat er met radar-beelden gewerkt wordt, waardoor de afstand van
het schip bekend is en dus de werkelijke grootte van het schip bepaald kan worden. De lengte van de
schepen is het voornaamste verschil tussen de klassen, dit geldt ook voor de scheepsklassen waarmee
de in dit versiag behandelde methode werkt.

Om daadwerkelijk gebruikt te worden blijkt er een grotere nauwkeurigheid nodig te zijn, er zullen
meer kenmerken nodig zijn dan alleen de lengte van de schepen.

CouaiHier en Gagnon, 1997 [51:
Hierbij wordt er Principal Component Analysis (PCA) gebruikt voor automatische scheepsherkenning.
PCA is een vorm van statistische patroonherkenning. Deze biedt een manier om de belangrijkste
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kenmerken te vinden, door een lineaire transformatie op de geextraheerde kenmerken uit te voeren. Dc
basis-dimensies van de nieuwe ruimte zijn dan de kenmerken die de verschillen tussen de klassen het
beste uitdrukken. Aan de hand van de belangrijkste van deze kenmerken worden vervolgens nieuwe
beelden geclassificeerd. Dit blijkt een vrij robuuste en efficiënte methode van scheepsclassificatie te
zijn.

Osman, Pan, Blostein en Gagnon, 1997 1241:
Hierbij wordt er een neuraal netwerk gebruikt voor classificatie in 8 klassen (in dit geval 8
verschillende schepen in veel verschillende orientaties).
Bij een set van gegenereerde beelden van schepen (de verschillende orientaties worden uit een
bestaand beeld van een schip gegenereerd) wordt een score van 98% juiste classificaties met het
getrainde netwerk behaald. Verder blijkt het neurale netwerk het beste te presteren door als kenmerken
gewoon het gehele beeld van een schip te gebruiken, zodat het netwerk tijdens het trainen helemaal
zelfkan uitzoeken op welke punten de klassen precies verschillen.

Bovenstaande onderzoeken geven al aan dat er veel mogelijk is op het gebied van scheepsclassificatie
en dat er nog geen systeem bestaat die precies van elk schip kan zeggen wat voor type het is. In dit
verslag zal dan ook alleen gekeken worden of het mogelijk is de marineschepen naar kiasse in te
delen, voor een uitgebreide indeling naar het precieze type van een schip is verder onderzoek nodig.

1.3 Beslissingsbomen

De in dit versiag behandelde scheepsclassificatie is te vergelijken met de eerder genoemde
scheepsclassificatie door Gagnon en zijn collega's (15,6,241), in zoverre dat er schepen worden
geclassificeerd aan de hand van de kenmerken van silhouetten van de schepen. In de in dit verslag
behandelde scheepsclassificatie is ervoor gekozen om met deze kenmerken een beslissingsboom te
laten construeren door Quinlan's c4.5 programma (zie [1J) en nieuwe beelden van schepen te
classificeren met behuip van deze beslissingsboom.

Het zal dus nodig zijn voor elke silhouet van een schip een bepaalde verzameling kenmerken te
definieren en te berekenen. Met deze kenmerken zijn steeds keuzes te maken als "heeft het schip dit
kenmerk? Ja/Nee" of"is voor dit schip dit kenmerk groter dan x? ia/Nec". Er wordt een binaire boom
gemaakt met in de knopen steeds dit soort keuzes (zie figuur 2 op de volgende bladzijde voor een
voorbeeld van een beslissingsboom). Een bepaald schip zal dan aan de hand van een bepaalde keuze
naar het linkerkind van een knoop worden gestuurd indien het antwoord 'Ja' is en naar het rechterkind
indien het antwoord 'Nee' is. Zo zal elk schip een pad door de beslissingsboom volgen, gevormd op
grond van de gemaakte beslissingen. Elk pad in de beslissingsboom zal eindigen in een blad, waarin
aangegeven zal worden tot welke kiasse een schip behoort dat het betreffende pad gevolgd heeft.
Elk pad zal dus bestaan uit een aantal beslissingen en een bijbehorende klasse-toewijzing,
bijvoorbeeld:

- Is de lengte van het schip groter dan 200 meter? Ja.
- Zijn er lange platte dekken te zien? Ja.
- Dan is het een AircraftCarrier.

Oftewel: "Een AircraftCarrier is een schip dat langer is dan 200 meter en lange, platte dekken heeft."
Elk pad definieert dus gelijk een aantal regels over de betreffende klasse, wat goed kan helpen bij het
vinden van de verschillen tussen de klassen, zodat de kenmerken bepaald kunnen worden die het beste
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voor de classificatie gebruikt kunnen worden. De keuze van de verzameling kenmerken die gebruikt
zal worden is zeer belangrijk omdat een enigszins aangepaste set kenmerken, kan zorgen voor een hele
andere boom die misschien tot een betere classificatie zal leiden.

Keiuiierkl?

Figuur 2- Een beslissingsboom

Hiernaast wordt het principe van de
beslissingsboom getoond. In elke
knoop in de boom (de cirkels) wordt
een beslissing gemaakt aan de hand
van een bepaald kenmerk, elk blad
(de vierkanten) geeft aan tot welke
klasse een geval dat uiteindelijk na
een serie beslissingen bij het blad
terechtkomt behoort.

2
In het figuur is te zien dat alle gevallen
die kenmerk 1 blijken te hebben

(bijvoorbeeld een bepaalde lengte van
een schip), door de beslissingsboom in
kiasse K ingedeeld worden. Dc overige
gevallen worden aan de hand van
kenmerk 2 (bijvoorbeeld het hebben
van lange platte dekken) over kiassen
L en M ingedeeld.

Classificatie door middel van een beslissingsboom valt binnen de syntactische patroonherkenning - er

worden een aantal regels gemaakt die toegepast worden om tot een classificatie te komen.

1.3.1 Keuze beslissingsboombenadering

Er is gekozen gebruik te maken van classificatie door middel van een beslissingsboom omdat dit de
volgende voordelen biedt (volgens 1111):

- Er is geen expert nodig die de eigenschappen van de te herkennen klassen moet definieren.

Als bijvoorbeeld het eerdergenoemde kenmerk van de lange platte dekken als één van vele
andere kenmerken aangeboden wordt, dan zal deze automatisch gebruikt worden bij de
herkenning van vliegdekschepen zonder dat dit expliciet is aangegeven.

- Beslissingsbomen kunnen incomplete problemen oplossen; dit houdt in dat elk beeld van een
schip geclassificeerd kan worden, ook al zijn niet precies alle kenmerken te vinden die bij de
klasse van het schip in het beeld aanwezig zouden moeten zijn.

- Dc genomen beslissingen zijn aan bepaalde duidelijk gedefinieerde kenmerken gekoppeld, er
kan dan begrepen worden op welke gronden de classificatie plaatsvindt.

In de beslissingsboom worden dus beslissingen genomen die wij als mensen kunnen begrijpen, dit in
tegenstelling tot de neurale netwerken of de eerdergenoemde PCA.

Daarnaast presteert de beslissingsboom-methode niet slechter dan andere methoden. Neem
bijvoorbeeld de vergelijking tussen beslissingsbomen en neurale netwerken uit 1221, hieruit blijkt dat
er in dat geval geen significant verschil in de performance van beide classificatietechnieken is te
vinden. Soortgelijke resultaten blijken uit veel van dit soort vergelijkende onderzoeken te komen 1111.
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Als nadeel van beslissingsbomen wordt vaak genoemd dat er geen gebruik gemaakt kan worden van
relaties tussen de verschillende kenmerken. Om deze reden zijn er beslissingsbomen ontwikkeld
waarbinnen het wel mogelijk is deze relaties te leggen, zogenaamde multivariate-trees. Er zijn veel
verschillende manieren om deze bomen met in de knopen verbanden tussen verschillende kenmerken
automatisch te construeren. Het blijkt echter zo te zijn dat beslissingsbomen waarin deze relaties niet
worden gelegd (univariate-trees) vaak even goede resuttaten behalen. Bij sommige classificatie-
problemen blijkt de univariate-Iree zelfs beter te presteren, het zoeken van verbanden tussen
kenmerken levert in deze gevallen dus aHeen maar verwarring op 1171. Er zal daarom gebruik gemaakt
worden van een simpele (univariare-)beslissingsboom, in principe moeten hier dezelfde kiasse-
verschillen mee uitgedrukt kunnen worden en bovendien zullen er geen onterechte verbanden worden
gelegd.

Verwachtingen:

De beslissingsboom-benadering maakt het mogelijk om zonder zeif alles te weten over marineschepen
en hun kiassen, toch tot een goede classificatie te komen. Er worden eerst zoveel mogelijk kenmerken
gedefinieerd. Vervolgens wordt automatisch een optimale beslissingsboom geconstrueerd. Aan de
geconstrueerde beslissingsboom is dan te zien welke van de kenmerken gebruikt worden. Ook kan
voor de gebruikte kenmerken bekeken worden hoeveel gevallen uit de trainingset ingedeeld werden
door een beslissing volgens het kenmerk en dus in welke mate het kenmerk bijdraagt aan de
classificatie. Op deze manier kan een uiteindelijke keuze van de benodigde kenmerken gemaakt
worden. Omdat het niet nodig is om zeif precies de eigenschappen van elke kiasse aan te geven, zal
bijvoorbeeld het, op het eerste gezicht niet duidelijke, verschil tussen een Frigate en een Destroyer
automatisch bepaald kunnen worden en misschien uit de boom te begrijpen zijn, zonder dat hier een
marine-expert voor nodig is.

Volgens Flach in zijn "personal review" [161:

"However, I believe that the time of off-the-shelf machine learning methods is over: machine learning
methods will become increasingly domain-dependent, requiring close collaboration between domain
experts and machine learning researchers, each of them having quite some understanding of
the other field."

1-let blijkt in het geval van de scheepsclassificatie zo te zijn dat de "domain-experts" het soms zelfnog
niet eens zijn over welke schepen in welke kiassen thuishoren 13,41. Het is dus van tevoren niet
duidelijk wat precies de kenmerken van de verschillende kiassen zijn. Uit dit versiag zal blij ken of de
verschillen tussen de kiassen door middel van een beslissingsboom duidelijk gemaakt kunnen worden,
of dat er inderdaad een expert voor nodig is.

1.3.4 Constructie beslissingsboom

Om een beslissingsboom te maken die in staat is de elementen binnen een bepaalde set te classificeren,
worden er in deze set per kiasse een aantal voorbeelden opgenomen. Aan de hand van deze trainingset
kan dan volgens het 1D3-algoritme van Quinlan [1J een beslissingsboom geconstrueerd worden.
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Om te bepalen welke kenmerken gebruikt dienen te worden bij de classificatie gebruikt het algoritme
de entropie van de subsets die gevormd worden door indeling aan de hand van een bepaald kenmerk

als selectiecriterium. Dc entropie van een set Iigt tussen de 0 en de 1, waarbij een set met entropie 1
voor een gelijke verdeling van de voorbeelden over alle kiassen staat en een set met entropie 0 uit
slechts ëén kiasse bestaat.

In de onderstaande voorbeelden zijn de verdelingen van twee sets met beiden 2 klassen te zien, waarbij
N1 voor het aantal gevallen van klasse 1 staat en N2 voor het aantal gevallen van klasse 2.

Figuur 3 — Verdeling met N1 = 4, N2 = 4 Figuur 4 - Verdeling met N1 = 0, N2 8

De eerste set (figuur 3) met N1 = 4, N2 = 4 heeft een entropie van 1, want er is sprake van een
uniforme verdeling. En de tweede set (figuur 4) met N1 = 0, N2 = 8 heeft cen entropie van 0, want deze
set bestaat geheel uit een kiasse. De entropie is dus een maat voor de gelijkmatige verdeling van de
elementen van een set over de kiassen.

De entropie van een set S wordt op de volgende man ier berekend:

E (S) = — log2 Pc , voor een set et K klass.n

waarbij Pc = N/ N1

N staat voor het aantal gevallen van kiasse c in de totale set.
p is de kans op een geval uit kiasse c, berekend door het aantal gevallen van
kiasse c te delen door het totaal aantal gevallen in de set.

Als de set Si (zie figuur 5) bijvoorbeeld uit drie gevallen van klasse 1 bestaat
in een verzameling van acht dan is de kans p = 3/8 = 0.375. Nu zijn de
overige vijf gevallen van klasse 2 en de kans daarop is Pz — 5/8 = 0.625.
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De entropie van deze set is dan:
E(S1) = — (0.375 log2 0.375 + 0.625 log2 0.625) — 0.95

De entropie Iigt in de buurt van de eén omdat er sprake is van een bijna uniforme verdeling van de
kiassen binnen de set.

A

Als tweede voorbeeld wordt flu de set S2 (figuur 6) met N1 = 1 en N2 = 15 15

genomen,ergeldtdandat:p1— 1/16 = 0.0625 enp2— 15/16 = 0.9375, de
entropie wordt dan:

E(S2) = — (0.0625 log2 0.0625 + 0.9375 . log2 0.9375) = 0.08

De entropie is in dit geval bijna gelijk aan nul, aangezien de set bijna geheel uit
een kiasse bestaat. 1

1 2 Klasse
Figuur6.N1=1. N2=15

Om nu met behuip van de entropie een beslissingsboom te construeren, wordt er per kenmerk gekeken
naar de entropie van de twee subsets na een verdeling van de set door middel van het kenmerk.
Als voorbeeld wordt genomen een set S waarin N gevallen in 2 klassen zijn onderverdeeld namelijk
N1 van kiasse I en N2 van klasse 2, dus N = N1 + N2.

Voor S geldt dan:

2

E(S) = - NC/N . log2 (Ne/N)
c—i

Er worden twee nieuwe sets gevormd door verdeling van S aan de hand van een kenmerk, namelijk:
S' : met de gevallen die het kenmerk wel hebben, bestaande uit N1' gevallen van klasse 1

en N2' van klasse 2 dus in totaal N' = N1' + N2' gevallen, een verdeling met entropie E'
S": met de gevallen die het kenmerk niet hebben, bestaande uit N1" gevallen van klasse 1 en N2"

van klasse 2 dus in totaal N" = N1" + N2" gevallen, met entropie E"

Dc gewogen entropiesom van deze twee sets wordt als volgt gedefinieerd:

= (N'/N) E' + (N"/N)

Indien E < E dan heeft verdeling aan de hand van het kenmerk een lagere entropie in de subsets
opgeleverd en dit brengt het uiteindelijke dod dat de subsets uit slechts éen kiasse bestaan en dus de
laagst mogelijke entropie hebben enigszins dichterbij. Het kenmerk waarvoor E het kleinst is komt in
de wortel van de beslissingsboom als eerste beslissing. Voor de kinderen van deze wortel wordt het
proces herhaald met de overige kenmerken.

In het gunstigste geval geldt uiteindelijk voor elk blad van de boom dat de entropie nul is wat dan
inhoudt dat in elk blad een verdeling is gemaakt met steeds één enkele klasse, zodat een pad naar dat
blad tot een classificatie in die specifieke kiasse leidt.
Het is echter mogelijk dat de entropie van de set in een blad geen nul is geworden omdat er geen
kenmerk meer te gebruiken is dat voor een lagere entropie zorgt. In zo'n geval wordt aan het blad de
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kiasse toegekend die het meeste voorkomt in de overblijvende set, omdat daarop de kans gewoon het
grootst is.

Er is nu een boom geconstrueerd met in de knopen de beslissingen en in de bladeren een uitspraak
over de klasse waartoe het gevolgde pad leidt; een beslissingsboom waarmee geclassificeerd kan
worden.

1.3.5 Pruning (zie 1111)

Omdat bij de constructie van de boom ieder afzonderlijk geval van een trainingset een plekje in de
boom dient te krijgen, zullen er misschien subbomen gemaakt worden met bladeren waarin slechts één
geval van een bepaalde kiasse valt. BiJ classificatie zal na het volgen van het pad dat eindigt in dat
blad de bijbehorende klasse toegekend worden, ondanks dat het pad niet gevormd is op basis van de
werkelijke kenmerken van de klasse, maar door een toevallig kenmerk die dat ene geval net had. Dit
verschijnsel staat bekend als de overfItting in een beslissingsboom.
Dit is waarom beslissingbomen vaak gesnoeid (to prune = snoeien) worden. Pruning houdt in dat de
hierbeschreven soort subbomen ult de beslissingsboom worden weggelaten. Er kan opgegeven worden
hoeveel gevallen van de kiasse van een blad minstens volgens het betreffende pad geclassificeerd
dienen te worden. Deze "pruned-trees" leveren meestal een beter resultaat dan de gewone
beslissingsbomen. Bij de classificatie van de schepen zal gekeken worden hoe deze pruning van
invloed is op de uiteindelijke resultaten.

1.3.6 Keuze kenmerken (zie 111])
Het aantal kenmerken dat gebruikt kan worden bij de constructie van een beslissingsboom, dient
afhankelijk te zijn van de grootte van de gebruikte trainingset. Een te groot aantal kenmerken bij een te
kleine trainingset zal zorgen voor de eerdergenoemde overfitting. Dc kans dat een te classificeren
geval dan hetzelfde kenmerk heeft en ook nog van dezelfde kiasse is, is dan te klein en zorgt alleen
maar voor extra fouten.

Er moet dus een middenweg gevonden worderi tussen teveel kenmerken die de classificatie nadelig
beinvloeden en te weinig kenmerken zodat er geen classificatie kan plaatsvinden. Er dient gebruik
gemaakt te worden van zo mm mogelijk kenmerken met zoveel mogelijk informatieve inhoud.

1.3.7 Bagging (zie 1261)
Bagging staat voor 'bootstrap aggregating' en is een methode voor het verkrijgen van een robuuste
classificator door meerdere classificators te bouwen en de resultaten daarvan op een of andere manier
te combineren.

Er worden meerdere beslissingsbomen geconstrueerd door variaties van de trainingset aan te bieden.
Bij classificatie wordt met elk van deze bomen een uitspraak over de kiasse van een bepaald geval
verkregen en door te kijken welke uitspraak het vaakst voorkomt kan er een uiteindelijke uitspraak
gedaan worden. De majority vote ('de meeste stemmen gelden') van alle beslissingsbomen leidt dan
dus tot een uitspraak over de kiasse van het geval.

Er zal gekeken worden naar de toepasbaarheid van bagging bij de scheepsclassificatie.
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1.4 Uitwerking scheepsclassificatie

Dc scheepsclassificatie zal dus plaatsvinden door gebruik te maken van een beslissingsboom.
Het blokje 'Scheepsclassificatie' uit het schema van de Surround-TV(figuur 1, bladzijde 5) wordt nu
verder uitgewerkt, zodat duidelijk wordt uit welke onderdelen de scheepclassificatie bestaat.

beeld van

_____ _____

omgeving

Segmentatie
gevonden

______ ______

s cheep sv orm
K enm erk-
extracti e

kenm erken van
scheepsvorm

Qassificafie

uitspraak over
de kiasse van
het schip

Figuur 7 - Schema scheepsclassificatie

De scheepsclassificatie is onder te verdelen in de volgende drie processen:
- Segmentatie (hoofdstuk 2) —In het beeld van de omgeving wordt gezocht naar schepen.

Indien er schepen gevonden worden, dan worden deze gescheiden van de rest van het beeld.
- Kenmerk-extractie (hoofdstuk 3) — Van het silhouet van een gevonden schip worden een

aantal kenmerken geextraheerd.
- Classificatie (hoofdstuk 4) — Aan de hand van de gevonden kenmerken van een schip zal door

middel van een beslissingsboom een uitspraak gedaan worden over de kiasse waarin het schip
valt.

Dit is een gangbare verdeling bij veel vormen van classificatie. Hoe dit voor het specifieke geval van
de scheepsclassificatie precies in zijn werk gaat zal per onderdeel behandeld worden in de rest van dit
versiag. Aan de hand van de behaalde resultaten zal vervolgens geconcludeerd worden of de

voorgestelde methode genoeg perspectief biedt om in de uiteindelijke Surround-TV te worden
gebruikt.

- .__j .-'•___t -.-
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2. Segmentatie

Met segmentatie wordt hier het opdelen van een beeld in object en achtergrond bedoeld. In dit geval
moet er in het beeld naar een schip gezocht worden. In de praktijk vindt het lokaliseren van een schip
in een beeld vaak plaats door een operator deze eenvoudigweg te laten aanwijzen op een scherm 151.
In dit hoofdstuk zal een oplossing gepresenteerd worden waarmee schepen, indien aanwezig,
automatisch in de beelden gevonden kunnen worden zodat er classificatie kan plaatsvinden.

2.1 Overwegingen

Er bestaan veel segmentatie-technieken. Deze technieken zijn grofweg in te delen in twee groepen,
"contour-based" en "region-based" 1181.

Contour-based
Een contour is niets anders dan de omtrek van een object. Het is de bedoeling dat uit alle contouren in
een beeld, de contour behorende bij het te segmenteren object geIdentificeerd wordt.
De eerste stap is meestal overgangdetectie, waarmee onder andere de overgangen die de contour van
het betreffende object vormen gevonden worden. Vervolgens wordt er gekeken naar de eigenschappen
van de overgangen in het beeld. Op grond van deze eigenschappen kan dan bepaald worden of een
overgang tot de contour van het gezochte object behoort of niet.

Region-based
Hierbij wordt het beeld opgedeeld in een aantal regionen. Een regio is een aaneengesloten groep
pixels.Voor elke pixel moet besloten worden in welke groep deze thuishoort, bijvoorbeeld door naar
de kleur van de pixel te kijken. Voor de zo gevormde groepen moet nu bekeken worden welke
combinatie van groepen, ofjuist welk deel van een bepaalde groep, het te segmenteren object vormt.
De region-based methoden zijn dan ook op te delen in merging- en splitting-algoritmes. Bij merging
worden groepen die elkaar in het beeld raken verenigd als ze gelijkend genoeg zijn volgens een
bepaalde eigenschap. Bij splitting wordt een grote groep, waarbinnen een bepaalde eigenschap erg
variabel is, opgedeeld in kleinere groepen waarin dit minder het geval zal zijn. De eigenschap op
grond waarvan de merging of splitting plaatsvindt kan per applicatie verschillen, een voorbeeld is de
gemiddelde kleur binnen een groep (zie [191 voor een voorbeeld).

Een vergelijking tussen het gebruik van overgangdetectie (contour-based) en grouping (region-based)
zoals te vinden in 1131:

"Edge information contains signIcant visual cues for human perception... Edge-based
representations can be used, for example, to obtain a hierarchical description of an object. While
perceptual grouping has been applied successfully to many vision problems, the grouping procedure is
usually somewhat arbitrary."
Groepen overgangen (contouren) verschaffen dus meer informatie dan groepen pixels (regionen).
Daarom wordt hier gekozen voor een contour-based methode.
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Een nadeel van het gebruik van overgangdetectie is echter dat de detectoren overgangen missen of
juist overgangen detecteren die veroorzaakt worden door ruis. Dc kans op dit soort fouten moet zoveel
mogelijk geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld door een vorm van beeldverbetering toe te passen.

Het bepalen van een contour in het beeld is mogelijk als er geen verwarrende texturen in het beeld
voorkomen 1201. In het beeld waarin schepen gezocht moeten worden zijn lucht, schip en zee te
onderscheiden. Texturen, die verwarring kunnen brengen, zijn die van de wolken in de lucht of die van
de golven in de zee, maar de textuur van een schip zal voldoende van die van een wolk of een golf
verschillen om het onderscheid te kunnen maken.

2.2 Segmentatie van scheepsvormen
Problemen die verwacht kunnen worden bij de segmentatie van een schip en de achtergrond in een
beeld zijn:

- Variabele weersomstandigheden - schepen zullen in regen en mist minder goed te zien zijn.
- Variabele afstand waarop schepen varen - schepen moeten in het beeld een bepaalde

grootte hebben om nog als een schip herkend te kunnen worden.
- Verminderde zichtbaarheid van een schip door zijn (schut-)kleur - schepen kunnen

minder goed te zien zijn door hun kleur, die is vaak net zo grijs als de achtergrond.

Bij slecht zicht zal het niet mogelijk zijn om een schip in het beeld te vinden. Het probleem bij
marineschepen is dat deze grijsgekleurd zijn en meestal moeilijk te onderscheiden van de zee en de
lucht.

In de overgangen, die samen de vorm van een schip voorstellen, zal nu worden gekeken op grond
waarvan besloten zal kunnen worden dat er hier sprake is van een schip.

Deze groep overgangen van een voorbeeldschip

wordt in figuur 8 getoond. Op elk schip is een mast
te vinden (A) en verder is tussen de deklijn en de
lijn waar het schip het water raakt een grote ruimte
te vinden die niet opgedeetd wordt door
overgangen, maar binnen het schip een geheel
vormt, namelijk de romp van het schip (B).

Figuur 8 - Ovorgangen behorende biJ eon schip

Er zal in het beeld van overgangen gezocht worden

naar dit soort vormen (figuur 9). Onder de mast (A)
moet de romp (B) te vinden zijn. Als de vorm deze

eigenschap niet heeft, dan zal de vorm niet als schip
gezien worden. Verder zal de romp een goede
indicatie geven over de plek van de zijkanten en de
onderkant van het schip. Dit zal later gebruikt worden
om het schip in het beeld te scheiden van eventuele
aanliggende golven. Figuur 9 - Vormen die gezocht zullen worden
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Verder geldt voor elk schip dat het langer is dan zijn hoogte, daarom wordt als eis gesteld dat de
gevonden romp langer dient te zijn dan de hoogte van de gehele vorm. Dit om te voorkomen dat
gelijkende vormen in het beeld ook als schip worden gezien, terwiji ze dat niet zijn.

Een gevonden vorm met bovenstaande eigenschappen wordt gescheiden van de rest van het beeld.
Er wordt vervolgens vanuit gegaan dat het hier een schip betreft en deze vorm zal in een scheepsklasse
worden ingedeeld. Het betreft hier een model-based segmentatie-techniek aangezien er gezocht wordt
naar vormen volgens het 'model' van figuur 9.

Het hele segmentatieproces is in stappen onderverdeeld en hieronder schematisch weergegeven. Per
stap zal uitgelegd worden hoe van een beeld van de omgeving overgegaan wordt tot een vorm van een
schip, dat bruikbaar is voor classificatie.

5' beeldvan

I

omgeving

B eeldvext etering

I

Overgangdetectie

Dr ding van
overgangen

I

Contourexinctie

Scheepsvoxm-
eflaclie

deteclassifica-en
6

Figuur 10 — Segmentatie-schema

2
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2.2.1 Beeldverbetering

Het systeem krijgt een beeld binnen, waarin schepen aanwezig kunnen zijn (figuur 11). Om deze
eventuele schepen beter te kunnen lokaliseren zal eerst geprobeerd worden ruis uit het beeld te
verwijderen. Er wordt daarom aan beeldverbetering gedaan door een Gaussisch filter te gebruiken,
deze zorgt ervoor dat de scherpe details in het beeld gladgestreken worden 181. Het resultaat (figuur
12) is dat de eventuele ruis weggewerkt wordt.

Dc gebruikte beelden hebben een grootte van 640 bij 480 pixels. Er is een 5x5 convolutie-kernel met
een standaarddeviatie van 1.5 gebruikt. De op deze manier verbeterde beelden geven bij de volgende
stap (Overgangdetectie) een beter resultaat. Overgangen worden gladgestreken door het gebruik van
het Gaussisch filter, deze zullen dan verdeeld zijn over meerdere pixels in het beeld en bij de
overgangdetectie beter naar voren komen. Bovendien zullen de te kleine overgangen net als de ruis
worden weggewerkt.

Figuur 11 - Origineel

2.2.2 Overgangdetectie
Om een schip van de zee en de lucht te kunnen scheiden worden de overgangen in intensiteit van het
beeld gezocht. Er wordt overgangdetectie met een Sobel-filter gedaan. Er is gekozen om gebruik te
maken van een Sobel-filter omdat deze goed geschikt is voor het detecteren van rechte overgangen 181,
zoals die op schepen te vinden zijn.

Er worden overgangen in verticale en in horizontale richting gedetecteerd met de volgende twee
convolutie-kernels (met het centrum vetgedrukt in het midden):

-1 0 1 -I -2 -1

-2 0 2 0 0 0

-1 0 1 1 2 1

(a) (b

(a) voor de verticale overgangen en (b) voor de horizontale.
In figuur 13 is de superpositie van deze twee resultaten te zien.

-4
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2.2.3 Drempeling van overgangen
In figuur 14 hieronder is weer het resultaat van de overgangdetectie als een binair beeld te zien, na een
drempeling met als drempel de waarde nul. Dit zorgt ervoor dat alle pixels die in het resultaat van de
overgangdetectie een intensiteit hadden die groter was dan nul, flu 1-pixels zijn geworden. Er is goed
te zien dat er een groot aantal overgangen gevonden worden bij de overgangdetectie.
Om het aantal gevonden overgangen te verminderen wordt het beeld met de overgangen (zoals uit
figuur 13) gedrempeld met een dremplewaarde groter dan nul, zodat de overgangen met een intensiteit
kleiner dan de drempelwaarde weggelaten worden. Dc drempelwaarde wordt gesteld op de gemiddelde
intensiteit van alle pixels in het beeld van overgangen. Op deze manier worden dus alleen de
overgangen met een hogere intensiteit dan het gemiddelde behouden. Dit zullen in de regel de
overgangen tussen de Iucht en een schip en tussen de zee en een schip zijn. Dc textuur-overgaflgefl
binnen de lucht en de zee zullen kleiner zijn omdat deze gebieden meestal één geheel van dezelfde
kleur vormen. Naast de overgangen van een schip zal dan ook vaak de overgang tussen lucht en zee
(de horizon) overblijven.
Het resultaat van deze drempeling is een binair beeld met de grootste overgangen als 1-pixels.

Figuur 14- Binair overgangenbeeld na drempeling met de Flguur 15 — Binair overgangenbeeld na drempeling met
waarde nul gemiddelde sterkte van alle overgangen

In figuur 15 is te zien dat de gevonden overgangen, die het schip vormen, duidelijk in beeld zijn.

1
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2.2.4 Contourextractie
In het overgangenbeeld zijn flu verschillende regionen te onderscheiden. Een regio is een

aaneengesloten geheel van pixels in een beeld, in dit geval een aaneengesloten geheel van 1-pixels. Er
zal per regio gekeken worden of er zich de contour van een schip in de regio bevindt (zoals bij die in
figuur 16).

Zoals hiernaast te zien, bestaat de gezochte regio niet
alleen uit de contour van een schip, maar zijn ook de
overgangen van aanliggende golven terug te vinden.
Als er straks besloten is dat de regio de contour van
een schip bevat, zal er gekeken worden welk deel
precies de contour van het schip is. Zo zullen de
aanliggende golven geen invloed kunnen hebben op
het verdere classificatie-proces.

Per regio worden de volgende stappen uitgevoerd:
1. De 1-pixel met de grootste y-waarde wordt gezocht, bij een schip zal dit de top van de mast

zijn.

2. Loodrecht onder de mast, zal zich in het geval van een schip de eerdergenoemde romp tussen
de deklijn en de scheidingslijn met het water bevinden. Loodrecht onder de bij I. gevonden
pixel wordt gezocht naar het 'breedste gat'. Er wordt voor elke 0-pixel gekeken hoeveel
opeenvolgende 0-pixels er in totaal naast te vinden zijn zonder dat er een 1-pixel gevonden
wordt (zie figuur 17). De langste horizontale Iijn van 0-pixels die aan beide kanten door een
1-pixel afgesloten wordt, zal zich in de gezochte ruimte bevinden.

-U

Flguur 16 - Regio met de contour van het schip

Flguur 17 - Op zoek naar bet 'breedste gat



3. Nu de plek van de romp bekend is kan de omtrek aan de binnenkant van de romp bepaald
worden.

In figuur 18 is het resultaat hiervan te zien bij de regio met het schip uit het voorbeeld van
figuur 16. Als deze omtrek geen gesloten geheel vormt dan zal besloten worden dat het hier
geen schip betreft. Daamaast wordt deze vorm later gebruikt bij de bepaling van het
uiteindelijke silhouet van het schip.

4. Vervolgens wordt de omtrek van de gehele regio bepaald. In figuur 19 is het resultaat te zien.

De combinatie van de omtrek van de binnenkant van de romp en die van de buitenkant van de
regio zal straks in hoofdstuk 2.2.5 (Scheepsvorm-extractie) leiden tot het uiteindelijke silhouet
van het gevonden schip.

5. De breedte van de romp (zoals die in figuur 18) wordt bepaald, door de kleinste x-waarde van
een 1-pixel afte trekken van de grootste.

6. De hoogte van het eventuele schip wordt bepaald door de kleinste y-waarde van een 1-pixel te
zoeken in de romp en deze van de y-waarde van de bij 1. gevonden top van de mast afte
trekken.

Om een schip te kunnen zijn moet flu de bij 5. verkregen breedte groter zijn dan de bij 6. verkregen
hoogte. Is dit niet het geval dan wordt er alsnog besloten dat er zich in de huidige regio geen contour
van een schip bevindt.

Er is nu voor een regio bepaald of er een contour van een schip in te vinden is of niet.
Het is zeer goed denkbaar dat er op deze manier toch vormen in het beeld ten onrechte als schip

worden gezien. Er moet echter gezegd worden dat de schepen veelal in beelden gezocht worden
waarin slechts zee, Iucht en eventuele schepen te vinden zijn en dater zich binnen de lucht of de zee
nauwelijks soortgelijke vormen bevinden. Bovendien zijn door de beeldverbetering en de drempeling
de meeste verwarrende vormen al uit het beeld verdwenen. Het blijkt daarnaast zelden voor te komen

Flguur 18 - De omtrek van de romp

Figuur 19 - De omtrek van de regio



dat een wolk of een partij golven de gesloten vorm bevat zoals de romp op het schip. Voor golven en
wolken geldt meestal dat er alleen een overgang aan de boven- of onderkant gevonden wordt, bijna
nooit helemaal rondom.

Om toch eventuele verwarring te voorkomen, zou als extra eigenschap van een schip gesteld kunnen
worden dat de vorm zich boven en onder de horizon moet bevinden. Een eigenschap die wolken en
golven niet hebben.

2.2.5 Scheepsvorm-extractie
Omdat de regio, waarvan nu besloten is dat het de vorm van een schip omvat, uit meer bestaat dan
alleen deze vorm, zal de daadwerkelijke contour van het schip gescheiden worden van de rest van deze
regio.

Het is flu mogelijk aan de hand van de gevonden Contouren uit de figuren 18 en 19 de werkelijke vorm
van het schip samen te stel ten, door de bovenkant van het schip uit de contour van de buitenkant
(figuur 19) te nemen en de onderkant van het schip uit de contour van de romp (figuur 18).
De bovenkant wordt verkregen door voor elke x-waarde de 1-pixel van de regio met de hoogste y-
waarde te nemen en de onderkant door voor elke x-waarde de 1-pixel van de romp met de laagste y-
waarde te nemen.

Deze combinatie levert een nieuwe vorm die het schip voorstelt, maar dan zonder eventuele
aanliggende golven of andere delen van het beeld die niet tot het schip behoren.
De pixels binnenin deze vorm worden alien 1-pixels gemaakt en zo ontstaat er een silhouet van het
gezochte schip zoals in figuur 20 te zien is. In het vervolg van dit versiag zal met het woord
scheepsvorm deze geconstrueerde silhouet van een schip bedoeld worden.

.4.,ff
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2.3 Resultaten
Dc voorgestelde segmentatiemethode geeft goede resultaten bij schepen die goed in beeld zijn.

In het bovenstaande voorbeeld (figuren 21 en 22) is een schip te zien dat praktisch dezelfde intensiteit
heeft als de Iucht. De aanwezige overgangen blijken echter nog groot genoeg en het resultaat is een
vrij goede segmentatie. Er zijn wel enkele componenten, die echt niet van de Iucht te onderscheiden
waren, weggevallen.

Als tweede voorbeeld (figuren 23 en 24) is een beeld genomen dat een stuk donkerder is dan de
gebruikelijke foto's van schepen, het silhouet van het schip is echter goed genoeg zichtbaar. In het
resultaat is te zien dat de scheepsvorm goed gevonden wordt, maar dat het niet goed gescheiden wordt
van de wolk in de Iucht, maarjuist wel erg goed van de reflecties in het water.

_
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Een voorbeeld van een schip dat niet geheel recht met de zijkant naar de camera toe staat is te zien in
figuur 25.

Als een schip niet recht van de zijkant bekeken wordt dan gelden de gestelde kenmerken van schepen
in mindere mate. Zoals hier te zien is wordt de scheepsvorm zeer goed gevonden (figuur 26), maar bij
een grotere draaiingshoek zal dit snel minder worden. Om schepen in alle mogelijke rotaties te kunnen
vinden zullen er uitbreidingen moeten worden aangebracht. De orientatie van de scheidingslijn tussen
het water en de romp kan in dit soort gevallen een indicatie geven van de orientatie van het schip ten
opzichte van de optische Iijn van de camera.

Stel nu dat er niet steeds alleen maar Iucht en zee in het beeld te vinden is, zoals in figuur 27.

Als het schip maar duidelijk genoeg in beeld is, blijkt het nog vrij goed mogelijk de schepen te
scheiden van de achtergrond. De vorm van het schip is in figuur 28 niet perfect terug te vinden maar
het is duidelijk dat er toch een schip gevonden wordt.
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Het gaat echter mis bij schepen waarop onverwachte overgangen aanwezig zijn (camouflage,

schaduwen of andere plotselinge kleurveranderingen), zoals in figuur 29 hieronder.

In het bovenstaande voorbeeld is een schip te zien waar de romp onder de deklijn in twee vlakken is
verdeeld door een kleurovergang. Het segmentatie-algoritme vindt in dit voorbeeld alleen de voorkant
van het schip (figuur 30), omdat het er vanuit is gegaan dat de overgang die in het midden gevonden
wordt de achterkant van het schip is.

Figuren 31 en 32 geven een ander voorbeeld van waar de segmentatie niet helemaal naar wens gaat.
Door teveel variatie op de zijkant van het schip, wordt alleen de silhouet van het midden van het schip
gevonden. Er wordt wel terecht besloten dat er een schip in het beeld te vinden is, het resultaat zal
echter voor de classificatie nauwelijks bruikbaar zijn.

Om deze problemen te verhelpen zou het algoritme wellicht uitgebreid kunnen worden zodat het in
staat is meerderde gebieden samen te voegen tot ëén romp.

Verder blijken er nog te veel gevallen te zijn waar de contour van de vorm onder de deklijn niet
precies de gezochte romp is, maar waar deze door het ontbreken van sommige overgangen of door de
aanwezigheid van gaten in de aanwezige overgangen niet goed gevonden kan worden en waardoor de
schepen niet als schip herkend worden.

.4.
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Een mogelijke verbetering, om te voorkomen dat er door drempeling gaten in de contour van de
gezochte romp vallen, zou zijn om de intensiteiten van alle overgangen die binnen dezelfde regio
vallen gelijk te maken aan de gemiddelde intensiteit van deze overgangen, zodat alleen gehele regio's
kunnen worden weggedrempeld EI. Dit zou wel kunnen resulteren in het ten onrechte wegdrempelen
van regio's waarbinnen schepen te vinden zouden kunnen zijn, maar zou wel een kwalitatiefbeter
resultaat opleveren.

Andere verbeteringen zouden gezocht kunnen worden in andere methoden van overgangdetectie,
bijvoorbeeld Canny edge-detection 1101 of de edge-thinning en —linking uit 1251 waarmee
gegarandeerd alleen maar gesloten vormen gevonden worden.

2.4 Conclusie
De in dit hoofdstuk voorgestelde segmentatie-methode voor schepen werkt niet perfect. Er worden
echter genoeg goede resultaten behaald om er mee verder te kunnen werken.
Van het gehele beeld is flu alleen nog de vorm van een schip over. Deze scheepsvorm wordt gebruikt
als invoer voor het volgende onderdeel van het systeem: de kenmerk-extractie.
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3. Kenmerk-extractje

De door de segmentatie gevonden scheepsvorm zal nu omgezet worden naar concrete waarden van een
aantal kenmerken op grond waarvan de classificatie plaats kan vinden. Eerst zal er gekeken worden
waar bij de kenmerk-extractie op gelet dient te worden door de Iiteratuur te bestuderen.
Daarna zullen de scheepsklassen worden geIntroduceerd om een idee te krijgen van de kenmerken die
de kiassen uit elkaar zouden kunnen houden. Het schema in figuur 33 geeft aan hoe de uiteindelijke
kenmerk-extractie in zijn werk gaat.

binair beeld met

___________

scheepsvoxm

Si gnatuur-
berekening

si gnatuur van
scheep svorm

Kenmerk-
berekening

vector van
kenmerken

Figuur 33 - Schema kenmerk-extractie

Dc scheepsvorm, de uitvoer van het vorige onderdeel (segmentatie), zal omgezet worden naar een
signatuur, waarvan vervolgens kenmerken kunnen worden geëxtraheerd. Wat een signatuur is en hoe
deze berekend wordt, welke kenmerken worden geextraheerd en hoe dit in zijn werk gaat zal in de rest
van dit hoofdstuk behandeld worden.

.4.
.4
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3.1 Overwegingen bij kenmerk-selectie
Bij het bepalen van kenmerken van een bepaald object moet in het algemeen aan de volgende eisen
voldaan worden (volgens 1151):

- scope and sensitivity: de kenmerken moeten de verschillen tussen alle relevante vormen
kunnen weergeven

- uniqueness: elke vorm dient zijn eigen unieke beschrijving in kenmerken te hebben
- stability: kleine veranderingen in de vorm dienen voor kleine veranderingen in de kenmerken

te zorgen, zodat vaststaat dat gelijkende vormen ook gelijkende kenmerken zullen hebben
- efficiency: de kenmerken moeten efficient berekend en vergeteken kunnen worden

Maloof en Michalski 1231 gebruiken een techniek waarin automatisch de kenmerken van een object
bepaald worden, door bepaalde regions-of-interest (ROIs) te onderzoeken. In deze ROIs wordt dan
gekeken naar de eigenschappen van weer kleinere objecten die daar gevonden worden. De
uiteindelijke kenmerken zijn dan de lengte, breedte en oppervlakte van deze objecten. Dit houdt dus in
dat er voor elk te classificeren object evenveel van deze ROIs met evenveel kenmerken daarbinnen
moeten worden gevonden, zodat elk object vergelijkbare kenmerken heeft.
Bij experimenten blijkt dat dezelfde constructie-methode voor beslissingsbomen als in dit versiag
gebruikt wordt in dit geval minder presteert dan andere methoden. Er zal daarom geprobeerd worden
van te voren duidelijke kenmerken vast te stellen en te gebruiken.

Selinger en Nelson 1121 zeggen dat een goede manier om een betere classificatie te maken ligt in de
verbetering van de "intermediate feature construction". Hiennee bedoelen ze dat niet de vorm van het
gehele object (de "primary features"), maar de vorm van de kleinere componenten, te vinden op de
vorm belangrijker zijn voor de uiteindelijke herkenning. Dit is dan ook waar bij de scheepsherkenning
naar gestreefd zal worden, zo goed mogelijk de afzonderlijke onderdelen op de schepen als kenmerken
gebruiken.

Het is wet duidelijk dat goede resultaten van het scheepsclassificatie-systeem in grote mate afhangen
van de keuze en extractie van de kenmerken. Volgens 1141: "By devoting enough effort to feature
construction, even complex relational learning tasks can be solved by simple rule learning systems."

Het is flu dus zaak om zo goed mogelijk dejuiste kenmerken voor het geval van marineschepen te
zoeken.

-'j __J._ ..j -
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3.2 Introductie kiassen

De te classificeren kiassen zullen hier worden geintroduceerd zodat bepaald kan worden naar welke
kenmerken gezocht dient te worden om een onderscheid tussen de kiassen te kunnen maken.
Hieronder is voor elke kiasse een typisch voorbeeld te zien samen met de definitie volgens het
woordenboek (The American Heritage Dictionary of English Language).

Corvette

-4
_- _,...r- --4 —
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Figuur 34 - Voorbeeld Corvette

"A fast, lightly armed warship, smaller than a destroyer (ziefiguur 35), often armedfor anti-
submarine operations."

Destroyer

Figuur 35 - Voorbeeld Destroyer

"A small,fast, highly maneuverable warship armed with guns, torpedoes, depth charges, and
guided missiles."



Frigate

"A warship, usually of 4,000 to 9,000 displacement tons, that is larger than a destroyer and smaller
than a cruiser, used primarily for escort duly."

Cruiser

—I.
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Flguur 36 - Voorbeeld Frigate

Figuur 37 - Voorbeeld Cruiser

"One of a class offasl warships of mediun, tonnage with a long cruising radius and less armor and
firepower than a battleship."

AircraftCarrier

Figuur 38 - Voorbeeld AlrcraftCarrier

"A large naval vessel designed as a mobile air base, having a long flat deck on which aircraft can
lake off and land at sea."



In de figuren 34 tIm 38 zijn de schepen van klein naar groot getoond, namelijk: Corvette, Destroyer,
Frigate, Cruiser, AircraftCarrier. Het grote nadeel aan het feit dat er met beelden van een optische
camera gewerkt wordt is echter dat er niets bekend is over de afstand van een schip in het beeld en de
werkelijke grootte dus niet direct bepaald kan worden. Er zal naar andere kenmerken gezocht moeten
worden.

Voorbeelden van kenmerken waar wij als mensen naar kunnen kijken om te classificeren volgens
Jane's Warship Recognition Guide 131:

- "Very distinctive superstructure"
- "Tallpole mast"
- "Large spherical air-search radar"
- "Large pyramid mainmast at after end of bridge structure"
- "Helicopterflight deck aft with open quarterdeck below"
- "Continuous maindeck with break down to quarterdeck"
- "Tall, box-like bridge superstructure topped by short lattice mast"

Er zal niet specifiek naar de bovenstaande kenmerken worden gezocht, maar ze geven goed aan dat
een schip te herkennen is aan de aanwezige componenten en vormen.

Aan de definities op de vorige bladzijden is te zien dat elke kiasse zijn eigen specifieke functies heeft.
Dit zal terug te vinden zijn in deze componenten (een gevechtschip zal bijvoorbeeld meer wapens aan
boord hebben dan een escortschip; op een AircraftCarrier zullen lange, platte dekken te vinden zijn).
De kenmerken die gevonden worden voor elk schip zullen jets moeten vertellen over het uiterlijk en
het al dan niet aanwezig zijn van de bij de kiasse passende componenten en vormen.
Tevens zal geprobeerd worden zo goed mogelijk de grootte van het gevonden schip terug te vinden
(het blijkt dat er een verband bestaat tussen de grootte en de verhouding van de lengte en de hoogte
van een schip), omdat de grootte toch het primaire verschil tussen de klassen is.
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3.3 Van 2D-vorm naar 1D-signatuur
Om de kenmerken van de vorm van een schip te kunnen bepalen wordt de vorm omgezet naar een
reeks getallen. Van een scheeps-vorm (zie figuur 39) wordt een scheeps-signatuur (zie figuur 40)
berekend, op de volgende manier:

N

f(x) = I(x,y) , x = 1. ...

y—o

voor een binair M x N beeld (waar I Cx, y) de intensiteit van de pixel is op (x, y), in dit geval
Oofl).
Op deze manier wordt per kolom geteld hoeveel 1-pixels er te vinden zijn. Elke 2D-scheepsvorm is
dan omgezet naar een I D-signatuur, zoals dit ook gebruikelijk is bij de SAR radarbeelden die
momenteel gebruikt worden bij de scheepsherkenning in [5,6,291. In dat geval wordt er van radar-
signaturen gesproken. De berekende signatuur kan flu gebruikt worden om de waarden van de
kenmerken te bepalen.

Deze signatuur moet echter alleen berekend worden aan de hand van genormaliseerde scheepsbeelden.
Aangezien de afstand waarop een schip zich bevindt niet bekend is, is er ook niets bekend over de
werkelijke grootte van een schip. Alle schepen krijgen daarom eenzelfde breedte, zodat een schip dat
ver weg vaart even groot in beeld zal zijn als een schip dat dichterbij vaart.

Hieronder is de signatuur van de genormaliseerde vorm uit figuur 39 in een grafiek te zien.

— S
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Figuur 39 — Do vorm gebruikt In onderstaande voorbeelden (afkomstig van
een nederiands Frigate van do Karel Doorman kiasse)

Figuur 40 — Graflek van do 1 D-signatuur
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3.4 Kenmerkberekening
Er zal eerst geprobeerd worden zoveel mogelijk kenmerken van de signaturen van de schepen te
definiëren en te extraheren. Per kenmerk zal worden aangegeven hoe deze zou kunnen helpen bij het
uit elkaar houden van de verschillende kiassen.

Hoogte-Ilengteverhouding
Deze verhouding geeft vaak informatie over de grootte van een schip, ondanks dat deze grootte niet
bepaald kan worden uit het optische beeld van de omgeving. Van een groot schip blijkt de mast vaak
in verhouding tot de Iengte van het schip lager te zijn dan die van een klein schip. Aangezien de lengte
van het schip eigenlijk het primaire verschil tussen de genoemde kiassen is, moet hier zoveel mogelijk
informatie over gevonden worden. Er moet echter wel opgemerkt worden dat elk schip een zo hoog
mogelijke mast zal hebben, om bijvoorbeeld een zo groot mogelijk radarbereik te hebben, wat er dus
voor zorgt dat deze verschillen soms nauwelijks aanwezig zijn.

Hoe dit kenmerk de verschillen tussen de kiassen weergeeft zal getoond worden aan de hand van de
berekende waarden van de voorbeelden per kiasse van figuur 34 tIm 38.

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer Corvette
H/L-verhouding 0.23 0.19 0.22 0.25 0.27

Er is te zien dat dit kenmerk precies de volgorde van grootte weergeeft voor de Cruiser, Frigate,

Destroyer en Corvette, waarbij de grootste in verhouding de laagste is. Dc hoogte-/lengteverhouding
blijkt dus een vrij goede afspiegeling van de werkelijke grootte te geven. De AircraftCarrier is echter
afwijkend.

Enkele statistische kenmerken
Hiermee worden de mediaan, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de signatuur bedoeld. Deze
kenmerken kunnen informatie verschaffen over het aantal componenten op het schip en de spreiding
daarvan. De waarden worden op gebruikelijke wijze bepaald.

De resultaten van de voorbeelden voor deze kenmerken:

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer Corvette
Mediaan 25.63 23.75 27.5 28.13 36.88
Gemiddelde 28.69 27.44 30.53 31.37 37.90
Standaarddev. 11.62 12.09 13.97 15.11 16.43

Bij 'Standaarddev.' is weer netjes de volgorde van de kiassen naar grootte terug te vinden. Bij de
mediaan en het gemiddelde is alleen de AircraftCarrier weer afwijkend. Ook deze kenmerken zijn dus
met de grootte-verschillen van de kiassen gecorreleerd.
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Pieken

Om de componenten op een schip te vinden worden de pieken met minstens een bepaalde breedte in
de signatuur gezocht.

In figuur 41 zijn de plekken en de hoogtes van de gevonden pieken te zien. Dc minimale breedte van
een piek moet zorgvuldig gekozen worden, zodat alleen de belangrijkste pieken en niet alle kleine
variaties op de signatuur gedetecteerd worden. Hetjuiste evenwicht tussen te veel en te weinig detail
dient gezocht te worden. In het figuur is te zien dat bij de gebruikte breedte (als minimale breedte is
1/10 van de gehele breedte van de signatuur gebruikt) vijfpieken in de voorbeeldsignatuur aanwezig
zijn. Deze pieken geven de hoogtes (HoogtePiekl t/m 8) en lokaties (LokatiePieki t/m 8) van enkele
van de belangrijkste componenten op het schip weer. Het aantal gevonden pieken (AantalPieken) zal
daarnaast informatie kunnen verschaffen over het aantal componenten op een schip.

Resultaten per kiasse:

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer Corvette
HoogtePiekl 63.88 52.79 63.12 73.39 78.39
HoogtePiek2 26.86 45.54 46.31 47.74 66.91
HoogtePiek3 26.83 31.29 44.71 39.13 50.02
HoogtePiek4 26.71 30.57 33.71 27.67 45.54
HoogtePieks 25.63 23.63 27.32 23.87 42.90
HoogtePiek6 - 23.41 24.29 - 41.99
HoogtePiek7 - 23.24 - - 41.4
LokatiePieki 54.85 45.37 64.25 61.29 48.38
LokatiePiek2 86.33 62.86 48.96 37.23 59.37
LokatiePiek3 33.61 31.61 41.99 29.13 25.77
LokatiePiek4 24.41 32.11 31.21 83.70 37.55
LokatiePiek5 76.11 79.91 83.73 8.58 40.43
LokatiePiek6 - 79.67 12.13 - 72.34
LokatiePiek7 - 5.40 - - 11.17
AantalPieken 5 7 6 5 7
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'HoogtePiekl' blijkt redundant te zijn, aangezien het hier altijd de hoogte van de mast betreft die al
eerder bij de hoogte-/Iengteverhouding berekend is. Bij de overige pieken is te zien dat er meestal vrij
goed naar grootte ingedeeld wordt.

Bij de AircraftCarrier is te zien dat er naast de mast niet echt andere noemenswaardige pieken zijn
(wat er gedetecteerd wordt heeft haast allemaal dezelfde hoogte, het betreft hier variaties op de
vliegdekken).

Van de lokaties van de pieken is niet veel afte lezen, dit kenmerk zal kunnen helpen om de
gelijkenissen binnen een kiasse aan te geven. De belangrijkste componenten op een schip zouden
binnen een kiasse best wel eens op dezelfde plekken kunnen zitten.

Er blijken niet meer dan 7 pieken op een signatuur gevonden te worden, de hoogtes en lokaties van
deze pieken (waarbij de hoogte van de mast weggelaten kan worden) en het totale aantal pieken
kunnen als kenmerken voor de classificatie gebruikt worden.

Dalen

Voor de dalen in de grafiek getdt hetzelfde als voor de pieken, alleen wordt er in dit geval informatie
verkregen over de ruimtes tussen de componenten.

Zoals in figuur 42 te zien is zijn de functiewaarden hier voor het grootste deel onder de waarde van 0,0
gebracht, de dalen zullen onder deze waarde gezocht worden. Ook hier kan de minimale breedte van
een dal gevarieerd worden (en is hier weer op 1/1 O van de gehele breedte gesteld).
De hoogtes (HoogteDall t/m 5) en de lokaties (LokatieDall t/m 5) en het totaal aantal gevonden dalen
(AantalDalen) zullen informatie verschaffen over de plekken op een schip waarjuist geen
componenten te vinden zijn.

Resultaten:

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer Corvette
HoogteDall -31.48 -27.55 -17.02 -27.08 -32.15
HoogteDal2 -31.48 -36.87 -26.13 -39.64 -32.68
HoogteDal3 -37.79 - -32.27 -41.47 -34.68
HoogteDal4 -31.80 - -33.82 -46.68 -48.46
HoogteDal5 -31.86 - -44.14 - -

' ———_1j
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Figuur 42 - Dalen in scheepsgrafiek



Vervoig resultaten:

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer Corvette

LokatieDall 88.51 53.21 45.02 30.93 33.02

LokatieDal2 88.81 11.14 33.37 46.49 54.17

LokatieDal3 35.42 - 56.66 78.29 15.82

LokatieDal4 31.91 - 80.34 15.31 67.18

LokatieDal5 30.30 - 19.88 - -

AantalDalen 9 2 5 4 4

Er is aan de hand van deze kenmerken niet een nette indeling te maken, het enige dat opgemerkt kan
worden is dat er op de AircraftCarrier niet echt dalen te vinden zijn, te zien aan de bijna gelijke
waarden van alle gevonden dalen. De pieken in de signatuur blijken dus meer informatie te
verschaffen dan de dalen.
Voor de lokaties geldt hetzelfde als bij de pieken, het is niet direct duidelijk of ze zullen helpen bij
classificatie.De hoogtes en lokaties van de eerste 5 dalen zullen berekend worden en beschikbaar zijn
als kenmerken met als toevoeging het totale aantal gevonden dalen.

Aan de waarden van 'AantalDalen' valt op dat er bij de AircraftCarrier aanzienhijk meer dalen
gevonden worden dan bij de andere kiassen, dit is te wijden aan het ontbreken van de componenten op
vele AircraftCarriers.

Lengte van rechte horizontale stukken
Om naast eerdergenoemde kenmerken die informatie geven over de componenten op het schip, ook
informatie over de plekken waarjuist geen componenten te vinden zijn, bijvoorbeeld de vliegdekken,
te geven, wordt er gezocht naar delen van de functie waar weinig tot geen variatie optreedt.

Als toegestane variatie wordt een klein deel van de totale hoogte van het schip gebruikt. In het
voorbeeld is dit l/2S dccl, wat neerkomt op ongeveer 4 pixels variatie.
Zoals te zien in figuur 43 wordt zo precies de pick van het viiegdek achterop het schip gevonden.
Op deze manier worden per schip de Iengtes van de vier Iangste rechte stukken bepaald (RechiStuki
tIm 4).

Ii-,.r' ——-...,i___.a_
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Figuur 43 . Langste rechte stuk in scheepsgrafiek



Resultaten:

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer Corvette
RechtStukl 34.20 14.77 13.78 18.92 18.92
RechtStuk2 17.93 12.28 11.12 13.45 16.43

RechtStuk3 6.64 10.13 8.63 7.47 8.63

RechtStuk4 6.47 6.81 7.80 6.47 7.30

De AircraftCarrier wint het, zoals verwacht, ruimschoots van alle andere kiassen als het gaat om rechte
stukken. Van de andere kiassen is te zien dat de kleinere schepen, Corvette en Destroyer, de langste
rechte stukken hebben. Dit omdat kleinere schepen naar verhouding groter in beeld zijn, evenals de
eventuele rechte stukken die er op te vinden zijn.

Meest voorkomende waarden
De rechte horizontale stukken op een schip zullen vaak een niet aaneengesloten geheel vormen; er
staat bijvoorbeeld een helicopter op het rechte vliegdek. Om dan toch deze stukken tot één dek te
kunnen combineren wordt er gekeken op welke plekken de functiewaarden van de signatuur gelijk
zijn, deze waarde zal precies de hoogte van het gezochte dek weergeven.

In het bij een signatuur behorende histogram (figuur 44) is te direct afte lezen welke waarden het
meeste voorkomen.

Als flu in de signatuur de meest voorkomende waarde aangegeven wordt (wals in figuur 45op de
volgende bladzijde is gebeurd door een witte lijn onder de betreffende functiewaarde te trekken), is
direct te zien dat precies het vliegdek gevonden wordt samen met enkele andere gelijke waarden.

it' -'
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Figuur 44 - Histogram van Frigate-signatuur



Dit kenmerk is vooral bruikbaar bij het bepalen of een schip een AircraftCarrier kan zijn of niet. Dit
zal geillustreerd worden met het volgende voorbeeld.

De Aircraftcarrier uit figuur 46 zal als voorbeeld dienen. Als eerste wordt er weer gekeken naar het
histogram van zijn signatuur (figuur 47).

In deze histogram is één maximale waarde te zien, met verder geen noemenswaardigheden. Deze ene
waarde geeft precies de hoogte van de vliegdekken op het schip weer.

Als deze waarde in de signatuur wordt aangegeven (figuur 48), is te zien dat de vliegdekken aan beide
kanten van de bebouwing op het schip gevonden worden. In vergelijking met de eerdere witte Iijnen in
de signatuur in figuur 45 is het aantal Iijnen aanzienlijk meer bij het vliegdekschip.

44
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Aguur 46 - Do gebruikte AircraftCarrler

Figuur 47 - Histogram van AircraftCarrler-signatuur
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Als kenmerken zullen de hoogtes van de drie grootste pieken uit de histogram gebruikt worden
(H-PiekHoogtel tIm 3). Dit kan gezien worden ais de lengtes van de Iangste rechte stukken op een
schip. Daarnaast zullen de lokaties waar deze pieken optreden zelfook als kenmerk beschikbaar zijn
(H-PiekLokatiel tIm 3). Dit zullen dan de hoogtes van de bijbehorende dekken zijn.

Resultaten:

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer
I Corvette

H-Pieklloogtel 63.08 25.07 15.6 22.41 15.94
H-PiekHoogte2 62.91 24.24 14.28 21.58 15.60
H-PiekHoogte3 31.21 21.41 14.11 19.75 14.77
1-I-PiekLokatiel 26 21 22 23 36
H-PiekLokatie2 25 20 21 24 41
H-PiekLokatje3 27 19 32 23 23

Zoals uit het voorbeeld al bleek is deze manier zeer geschikt om AircraftCarriers te onderscheiden, er is
geen andere klasse die in de buurt komt van de aantallen gelijke waarden 'H-Pieklloogtel 'en 'H-
PiekHoogte2'.

Verder blijken de Cruiser en de Destroyer wat meer op gelijke hoogte te zijn dan de Frigate en de
Corvette, wat misschien later ook kan helpen bij het onderscheiden van de klassen. Er moet opgemerkt
worden dat de waarden van deze 'H-PiekHoogte'-kenmerken hoger zijn dan misschien verwacht werd,
dit komt doordat er bij het berekenen van deze waarden een variatie van één pixel is toegestaan.
'H-PiekLokatiel' en 'H-PiekLokatie2' blijken weer voor de Cruiser, Frigate, Destroyer en Corvette de
volgorde naar grootte weer te geven.

Deel hoger dan een bepaalde waarde
Om informatie te krijgen over het aantal en de grootte van de componenten op een schip, wordt er
gekeken hoeveel van het schip boven een bepaalde lijn uitsteekt (zie figuur 49). De gebruikte waarde
wordt berekend door een bepaald deel van de hoogte van de gehele signatuur te nemen (in het figuur is
het l/4 deel). De waarde benadert de hoogte van de deklijn van de meeste schepen en kan zo een
beeld verschaffen over de boven deze deklijn aanwezige componenten.

4.
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Figuur 48 - Meest voorkomende functiewaarde in signatuur AircraftCarrier
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Er wordt gekeken naar het deel dat in de grafiek in figuur 49 niet bedekt wordt door het witte viak,
door gewoon per functiewaarde te kijken of deze groter of kleiner is dan de waarde waaronder de
grafiek wit gekleurd is. I-let aantal functiewaarden dat groter is wordt gedeeld door het totaal aantal
functiewaarden en zo is het deel van het schip berekend dat boven de lijn uitsteekt (DeelHoger).
Deze waarde is gerelateerd aan het bij het vorige kenmerk geIntroduceerde histogram. Het vanafeen
bepaalde waarde optellen van de aantallen in de histogram en dit delen door de som van alle aantallen
levert uiteindelijk dezelfde waarde op (vergelijkbaar met het cumulatieve histogram, waar voor elke
waarde de aantallen tot die waarde zijn opgeteld).

Resultaten:

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer Corvette
DeelHoger 0.09 0.16 0.22 0.30 0.24

Bij grotere schepen steekt er in verhouding minder boven de deklijn uit. Dit kenmerk kan dus ook
helpen bij het bepalen van de grootte van een schip.

Samplewaarden
Om naast de kenmerken die in het voorgaande bedacht zijn door een mens, het beslissingsboom-
constructie-algoritme de mogelijkheid te geven om zelfkenmerken van de scheepsklassen te vinden
die nog niet voor hem bedacht zijn (wat bij neurale netwerken de beste methode bleek in 1241, zie
pagina 8), worden ook alle functiewaarden van de signatuur als kenmerken gebruikt. Omdat hetniet
verstandig is om teveel kenmerken aan te bieden zodat er volgens te kleine details geclassificeerd
wordt, wordt het aantal waarden door subsampling teruggebracht tot 200 waarden (dit was 600 voor
alle voorgaande signaturen).

In figuur 50 is ann de signatuur te zien dat er veel minder detail aanwezig is dan bij de eerder getoonde
signaturen. Het aantal kenmerken dat dit oplevert hangt dus af van het aantal samplewaarden, in dit
geval dus 200.

Hoe deze kenmerken gebruikt kunnen worden voor het onderscheiden van de klassen is pas na de
constructie van een beslissingsboom in te zien.

-'
39

Figuur 49 - Deel van signatuur boven een bepaalde waarde
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Samplewaarden alternatieve signatuur
Een andere analyse die veel informatie verschaft over de kenmerken van een vorm is die van de
volgende functie:

H

g(y) = E I(x,y) , y = 1 N,
x—O

voor een binair M x N beeld.

Dit houdt in dat in dit geval de pixelwaarden in de rijen van het beeld met de genormaliseerde vorm
bij elkaar opgeteld worden (in plaats van de kolommen).

Als er 100 functiewaarden zijn, dan zijn in de grafiek bij y=0 in de buurt de pixels van de mast van het
schip in de vorm te zien en bij de y=IOO in de buurt de pixels van de bodem, deze laatste levert een
veel hogere functiewaarde omdat er op de bodem meer 1-pixels naast elkaar te vinden zijn.

De grafiek van de functie (zoals in figuur 51 te zien is) geeft per schip een patroon dat veel zegt over
de structuur van de vorm van het schip.

—I.

I
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Figuur 51 - Grafiek van do alternatieve signatuur van do Frigate



Ter vergelijking wordt in figuur 52 hieronder de alternatieve signatuur van de eerder als voorbeeld
gebruikte AircrafiCarrier (zie figuur 46) getoond.

Er is te zien dat er tot de y=68 weinig tot geen bebouwing op de vorm van het schip te vinden is en dat
de onderkant van het schip hoog en hoekig is. Er zijn dus precies de eigenschappen van
AircraftCarriers in terug te vinden. Zo zal het bij de andere kiassen in bepaalde mate hetzelfde zijn.
Ook hier geldt dat het aantal samplewaarden het aantal kenmerken aangeeft. Er zullen er 50 gebruikt
worden. Na constructie van de beslissingsboom is pas te zien hoe deze kenmerken precies helpen bij
het onderscheiden van de scheepsklassen.

Afgeleide van de alternatieve signatuur
Aan de hand van de grafieken van de altematieve signatuur is geconstateerd dat het ene schip een veel
hoekiger vorm heeft dan het andere. Deze plotselinge veranderingen in een grafiek zijn terug te vinden
door naar de afgeleide van de functie te kij ken. Een grote afgeleide betekent dat er een grote overgang
plaatsvindt. Als kenmerken zullen de grootste afgeleide die in de signatuur te vinden is
(MaxAfgeleide) en zijn positie in de signatuur (MaxPositie) berekend worden.

Resultaten:

AircraftCarrier Cruiser Frigate Destroyer Corvette
MaxAfgeleide 18.13 6.87 4.90 6.08 5.63
MaxPositie 70 72 68 76 66

Van de maximale afgeleide is eigenlijk afleen maar te zeggen dat het voor de AircraftCarrier
aanzienlijk hoger is, zoals te verwachten was. De waarden voor de andere kiassen zullen kunnen
bijdragen aan het beeld dat per kiasse gevormd wordt bij de constructie van de beslissingsboom. Van
de posities van de maximale afgeleide is weinig te zeggen, deze Iigt voor elke kiasse op ongeveer
dezelfde plek.

.14
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Figuur 52 - Grafiek van de alternatieve slgnatuur van do AircrattCarrier



3.5 Conclusie
Het voorgaande geeft aan dat er veel kenmerken zijn afte leiden van de signaturen van schepen.
Van de meesten is het direct duidelijk wat er van verwacht kan worden in de uiteindelijke
beslissingsboom. Het Iijkt echter zo te zijn dat veel kenmerken op dezelfde manier een indeling
maken, het zou dus zo kunnen zijn dat één van deze kenmerken voldoende mogelijkheden biedt om
een onderscheid tussen de kiassen te kunnen maken. Om te bepalen welke kenmerken dit zijn worden
alle kenmerken aangeboden aan het beslissingsboomconstructie-algoritme. Aan de resulterende boom
is vervolgens te zien welke kenmerken in welke mate gebruikt worden.

Een ander experiment is het gebruik van enkel de samplewaarden van de signatuur als kenmerken,
zodat het beslissingsboomconstructie-algoritme geheel zeif kan bepalen waar de belangrijkste
verschillen liggen. Er zijn dan geen kenmerken beschikbaar die berekend zijn omdat de verwachting is
dat belangrijke verschillen tussen de klassen met die kenmerken tot uitdrukking zullen worden
gebracht. Het is dan dus de vraag afdeze verschillen misschien tot uitdrukking kunnen worden
gebracht door alleen naar de signatuur zeif te kijken. Dc resultaten behaald met de bijbehorende
beslissingsboom met alleen deze kenmerken zullen vergeleken worden met de resultaten bij de

eerdergenoemde kenmerken.

Naast de keuze van de kenmerken blijkt de keuze van de parameters waarmee de kenmerken berekend
worden (bij de 'samplewaarden van de signatuur' is dit bijvoorbeeld het totaal aantal samplewaarden)
minstens zo belangrijk. Hetjuiste evenwicht tussen te veel en te weinig detail moet gevonden worden.
Aangezien alle signaturen door normalisatie eenzelfde breedte hebben zal dit evenwicht voor alle
schepen op dezelfde pick liggen. Er is geprobeerd om de waarden van deze parameters experimented
zo goed mogeiijk vast te stellen.

Elke scheepsvorm kan flu van een binair beeld omgezet worden naar een vector van getallen, deze
vector dient flu als invoer voor het volgende onderdeel, de ciassificatie. In het bijbehorende hoofdstuk
(hoofdstuk 4. Ciassificatie) zijn bovengenoemde experimenten en de bijbehorende resultaten
beschreven.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk voigt een overzicht van alle voorgesteide kenmerken. In de tabel zijn
de kenmerken naar type gegroepeerd. Er is een korte beschrijving van elk kenmerk te zien met
daarnaast de naam van het kenmerk zoals die gebruikt zal worden in de beslissingsboom. Ais laatste is
het voorgestelde aantal voor elke kenmerksoort te zien.

r'.-—
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Soort: Kenmerk: Naam: Aantal:

Statistisch Mediaan Mediaan 1

Gemiddelde Gemiddelde I

Standaard Deviatie StandaardDeviatie 1

Pieken & Dalen Hoogtes van pieken HoogtePiek 10

Lokaties van pieken LokatiePiek 10

Aantal pieken AantalPieken 1

Hoogtes van dalen HoogteDal 5

Lokaties van dalen LokatieDal 5

Aantal daten AantalDalen 1

Rechte Stukken Aaneengesloten stukken
van dezelfde hoogte

RechtStuk 4

Histogram-piek hoogte H-PiekHoogte 3

Histogram-pick lokatie H-PiekLokatie 3

Signaturen Samplewaarden
signatuur

Saniplewaarde 200

Samplewaarden
alternatieve signatuur

AltSanzplewaarde 50

Overig Hoogte-

/Iengteverhouding
H/L-verhouding I

Deel hoger dan
bepaalde waarde

Dee/Ho ger I

Maxirnale afgeleide
alternatieve signatuur

MaxAfgeleide 1

Positie maximaic
afgeleide

MaxPositie 1

Totaal: 298
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4. Classificatie

Om te kunnen classificeren wordt er eerst een beslissingsboom geconstrueerd. Voor dit doel wordt er
een verzameling van de bij de kenmerk-extractie gemaakte vectoren gebruikt, de zogenaamde
trainingset. Van elke vector in deze set is van te voren bekend in welke kiasse het bijbehorende schip
vail. Er is hier dus sprake van supervised learning. Er wordt een beslissingsboom gemaakt die deze
trainingset zo goed mogelijk indeelt in dejuiste kiassen. Hiervoor wordt het programma c4.5 van
Quinlan 111 gebruikt waarin de in hoofdstuk 1.3.2 (zie bladzijde 10) behandelde methode
geimplementeerd is.
Om te bepalen hoe goed een beslissingsboom classificeert wordt er vervolgens een tesiset gebruikt met
vectoren die niet voor constructie gebruikt zijn en waarvan bekend is in welke kiassen de bijbehorende
schepen val ten. Na een indeling met behuip van de beslissingsboom wordt de kiasse waarin een test-
voorbeeld is ingedeeld met zijn werkelijke kiasse vergeleken.

Hieronder zijn de constructie- en classflcarie-fase van het systeem schematisch weergegeven.

kenmerk
trainrngset vector

1 eslis sings -

boom

Figuur 53 - Schema constructie
besrissingsboom

Na de constructie van een beslissingsboom (figuur 53) zal het mogelijk zijn een kenmerkvector van
een bepaald schip aan te bieden aan de boom om tot een classificatie te komen (figuur 54).

Voor het construeren en testen van een beslissingsboom worden afbeeldingen van schepen afkomstig
uit Jane 's Fighting Ships: Yearbook 2000-2001 121 gebruikt (in figuur 55 hieronder zijn enkele
voorbeelden te zien).'

____________

ijjj:l
Figuur 55 - Voorbeelden fotos Janes Fighting Ships

I
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Figuur 54 - Schema classificatie
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Deze afbeeldingen worden eerst omgezet naar vectoren van kenmerken door de in voorgaande
hoofdstukken behandelde technieken voor segmentatie en kenmerk-extractie toe te passen.
Om een beslissingsboom voor de scheepsclassificatie te maken is een set van 153 van zulke vectoren
gemaakt: 15 van AircraftCarriers, 20 van Corvettes, 7 van Cruisers, 43 van Destroyers en 68 van
Frigates. Deze groepen vectoren worden per klasse verdeeld in ongeveer 75% trainingset en 25%
testset. Omdat er voor sommige kiassen veel meer vectoren zijn, wordt de grootte van de trainingset
per kiasse gelijk gemaakt door aan te vullen met replica's van al aanwezige vectoren. Op deze manier
wordt ervoor gezorgd dat kiassen met minder gevallen niet bedolven worden onder kiassen met veel
meer gevallen en dus amper nog herkend worden. Ook worden van alle gespiegelde beelden vectoren
berekend zodat een schip ook herkend kan worden als het andersom in een beeld te zien is. Er ontstaat
dan een trainingset bestaande uit 332 vectoren, wat neer komt op ongeveer 66 vectoren per kiasse.
Deze trainingset wordt vervolgens aan het programma c4.5 aangeboden. De resulterende
beslissingsboom en de daarmee behaalde resultaten komen als eerste ann bod. Daarna zal behandeld
worden wat de resultaten bij het gebruik van bagging (zie hoofdstuk 1.3.5) zijn.

4.1 De beslissingsboom
BIJ het werken met het programma c4.5 wordt automatisch al een vorm van pruning toegepast. De
zogenaamde pruned-tree wordt als uiteindelijke beslissingsboom gebruikt. Aangezien er met een
kleine dataset gewerkt wordt, is deze pruned-tree haast gelijk aan de normale boom en met beide
bomen blijken dezelfde resultaten te worden behaald.

Figuur 56 toont een boom geconstrueerd aan de hand van de trainingset en alle bij de kenmerk-
extractie voorgestelde kenmerken.

H-PiekHoogtel > 223 : AircraftCarrier (60.0)
H-PiekHoogtel <= 223

AltSamplewaarde33 > 35.48 AircraftCarrier (6.0)
I AltSamplewaarde33 <= 35.48
I I AltSamplewaarde45 <= 43.79 Cruiser (20.0)
I I AltSamplewaarde45 > 43.79
I I I AltSamplewaarde22 <= 5.47
I I I Samplewaarde94 <= 12 : Destroyer (18.0/1.0)
I I I I Saxnplewaarde94 > 12
I I I I I AltSamplewaarde37 > 40.87 Destroyer (9.0)
I I I I I AltSamplewaarde37 <= 40.87

I I I I I Samplewaardelo7 < 11 : Destroyer (8.0)
I I I I Samplewaardel07 > 11

I I I I I I I AltSamplewaarde44 <— 45.76
I I I I I I AltSamplewaardeo6 <= 0.39 : Destroyer (8.0)
I I I I I I I AltSamplewaarde06 > 0.39 : Corvette (8.0)
I I I I I I I AltSamplewaarde44 > 45.76
I I I I I I I I HoogtePiek7 <— 23.12
I I I I I I I I AltSalnplewaardeo7 <— 0 : Frigate (14.0)
I I I I I I I I

AltSamplewaardeo7 > 0
I I I I I I I I I AltSampiewaarde49 > 47.3 : Frigate (9.0)
I I I I I I I I I I AltSamplewaarde49 <— 47.3
I I I I I I I I I I I Gemiddelde <= 46.45 : Frigate (6.0)
I I I I I I I I I I Gemiddelde > 46.45

I I I I I I I I I I Samplewaardel78 > 15 Frigate (2.0)
I I I I I I I I I I Samplewaardel78 <— 15 : (Si]
I I I I I I I I HoogtePiek7 > 23.12
I I I I I I I I

Samplewaardel83 > 17 Corvette (2.0)
I I I I I I I

Sanp1ewaarde183 <— 17
I I I I I I I I I AitSamplewaardel7 <= 1.19 : Destroyer (4.0)
I I I I I I I I I I AltSamplewaardel7 > 1.19
I I I I I I I I I I I H—PiekHoogte2 <= 125 Frigate (24.0)
I I I I I I I I

H—PiekHoogte2 > 125 : (82]
I I I AltSamplewaarde22 > 5.47
I I I I

HoogteDal5 <= —81.33 Corvette (8.0)
I I I I HoogteDal5 > —81.33
I I I I I AltSamplewaarde3l <— 16.3

I I I I I I AltSamplewaarde0s <— 0.29 : Destroyer (8.0)
I I I I I AltSamplewaarde0s > 0.29 : Cruiser (40.0)
I I I I AltSamplewaarde3l > 16.3

I I I I I I AltSamplewaarde22 <= 6.25 Destroyer (6.0)
I I I I I I AltSamplewaarde22 > 6.25
I I I I I I I H/L—verhouding <= 0.18 : Destroyer (2.0)
I I I I I I I R/L—verhouding > 0.18 : Frigate (12.0)

Figuur 56 - Geconstrueerde beslissingsboom

t.

45



In het figuur is op elke regel steeds een conditie en een beslissing te zien. Het resultaat is ófeen
indeling in een bepaalde kiasse of het gaan naar de volgende regel waar een andere beslissing te
vinden is. De getallen achter de namen van de kiassen in de boom geven aan hoeveel gevallen van de
trainingset volgens de betreffende beslissing ingedeeld zijn.
Zo wordt bijvoorbeeld in de wortel van de boom (regels I en 2) kenmerk 'H-Pieklloogtel' gebruikt.
Indien de waarde van dit kenmerk groter dan 223 is, wordt de betreffende vector in de kiasse
AircraftCarrier ingedeeld. Dit gebeurt bij 60 AircraftCarrier-vectoren uit de gebruikte trainingset.
Indien de waarde van dit kenmerk in de betreffende vector kleiner dan of gelijk is aan 223, dan wordt
er naar de waarde van het volgende kenmerk 'AltSamplewaarde33' gekeken (te zien in regels 3 en 4).
De subbomen [Si] en [S2] worden niet getoond om ruimte te besparen.

De kenmerken met als naam 'Samplewaarde' gevolgd door een getal (bijvoorbeeld 'Samplewaarde94'
op regel 8 en 9), zijn de samplewaarden van de signatuur en de kenmerken met 'AltSamplewaarde' in
de naam (bijvoorbeeld 'AltSamplewaarde33' op regel 3 en 4), zijn de samplewaarden van de
bijbehorende alternatieve signatuur (zie bladzijde 39 en 40 voor de precieze definitie van deze
kenmerken). De overige kenmerken hebben dezelfde namen als eerder bij de definitie in
hoofdstuk 3.4.

De getoonde boom is in staat de gehele trainingset foutloos in te delen in de bijbehorende kiassen. Aan
de structuur van de boom kan flu worden afgelezen welke kenmerken het effectiefst zijn bij de
scheiding van de kiassen.
Er is te zien dat de AircraftCarriers, zoals verwacht, het best te onderscheiden zijn. Het kenmerk
'H-Pieklloogtel' deelt al 60 van de 66 AircraftCarriers uit de trainingset in de bijbehorende kiasse in.
De overige 6 AircraftCarriers worden vervolgens met behuip van het tweede kenmerk
'AltSamplewaarde33' foutloos ingedeeld. Het verschil tussen de alternatieve signatuur van
AircraftCarriers en andere kiassen was ook bij de kenmerk-extractie al getoond. Deze altematieve
samplewaarden zijn meerdere malen gebruikt in de beslissingsboom en, zoals verwacht, hebben deze
dus voor veel schepen belangrijke kenmerken opgeleverd. Ook de samplewaarden van de normale
signatuur zijn in sommige knopen terug te vinden, evenals de hoogtes van enkele pieken. Dit zijn
precies de "intermediate features" die in 3.1 op bladzijde 27 al als zeer belangrijk werden bestempeld.
De hoogte-/lengteverhouding is niet vaak terug te vinden in de boom, hoewel verwacht werd dat dit de
grootteverschillen tussen de kiassen goed zou kunnen weergeven. De verschillen in deze verhouding
blijken te klein om een goede scheiding aan te kunnen geven. Verder is de afgeleide van de
altematieve signatuur in het geheel niet gebruikt, de samplewaarden van deze signatuur blijken dus at
genoeg informatie te bevatten.

De gebruikte vectoren bevatten 298 kenmerken waarvan er 26 gebruikt worden in de beslissingsboom.
Om het geheel efficienter te maken is het flu mogelijk om alleen de kenmerken te extraheren en aan te
bieden die ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden.
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4.2 Classificatie met behuip van de beslissingsboom
Door de eerder genoemde testset te laten classificeren door de in 4.1 geconstrueerde boom, zal blijken
hoe goed deze beslissingsboom in staat is de schepen in te delen in dejuiste kiasse. De resultaten zijn
in tabel 1 te zien. Per nj is de werkelijke kiasse van de test-vectoren te zien. De kolommen geven aan
in welke kiassen de test-vectoren ingedeeld zijn met behuip van de beslissingsboom. In de Iaatste
kolom is de 'classificatierate' te zien, hier wordt per ktasse aangegeven welk percentage in dejuiste
kiasse is ingedeeld. De gemiddelde classificatierate wordt getoond om een idee te krijgen van de
algehele prestatie van de gebruikte beslissingsboom.

Geclassificeerd

als -
Corvette Destroyer Frigate Cruiser Aircraft

Carrier
classificatie-
rate [%J

Corvette 5 0 3 0 0 62
Destroyer 0 14 6 0 0 70
Frigate 7 18 31 4 0 52
Cruiser 0 0 4 2 0 33
AircraftCarrier 0 0 0 0 8 100

Gemiddeld 64

label 1 Testresultaten

Er is te zien dat het overgrote merendeel van de testset in dejuiste kiasse is ingedeeld met behuip van
de beslissingsboom. In de tabel zijn de overeenkomsten tussen de kiassen goed terug te vinden: een
Frigate en een Destroyer zijn erg gelijkend, verder ziet een Corvette er uit als een kleine Frigate en een
Cruiser als een grote Frigate. Het blijkt moeilijk deze gelijkende vormen goed uit elkaar te houden.

Gelimiteerde kenmerkenset
Ter vergelijking zal nu het resultaat van classificatie met als kenmerken alleen 50 samplewaarden van
de signatuur getoond worden. Bij de constructie van een nieuwe beslissingsboom worden slechts deze
kenmerken gebruikt. Er is dan dus niet van te voren nagedacht over specifieke kenmerken die gebruikt
zouden kunnen worden bij het scheiden van kiassen, dit wordt geheel overgelaten aan het constructie-
algoritme. Dit is eerder bij neurale netwerken de beste methode gebleken [24J.
De resultaten van classificatie met behuip van deze beslissingsboom is hieronder in tabel 2 te zien.

Geclassif. als
-*

Corvette Destroyer Frigate Cruiser Aircraft
Carrier

classificatie
rate [%]

Corvette 4 0 3 0 1 50
Destroyer 0 9 8 1 2 45
Frigate 7 15 29 4 5 48
Cruiser 0 1 2 2 1 33
AircraftCarrier 1 0 1 2 4 50

Gemiddeld 45

label 2 . Testresultaten bij sheen samplewaarden ala kenmerken
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In deze tabel is te zien dat de verschillen tussen de kiassen al enigszins naar voren komen en dat het
constructie-algoritme tot op zekere hoogte in staat is om zeif deze verschillen te vinden.
De toevoeging van specifieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld de lengte van platte deksegmenten van
dezelfde hoogte (H-PiekHoogtel), bleek zinvol, aangezien er een beter resultaat behaald werd met de
uitgebreide set van 298 kenmerken, waarin naast de genoemde samplewaarden ook de specifieke
kenmerken zijn opgenomen. Dit bevestigt dat de extractie van relevante kenmerken een belangrijke
stap vormt binnen de gebruikte classificatie-methode.

Alternatieve klasse-indeling
Is het flu mogelijk een andere klasse-indeling te maken waarmee een beter resultaat behaald wordt?

Als experiment worden de meest gelijkende klassen Frigate en Destroyer samengevoegd tot de
overkoepelende kiasse FrigateDesiroyer. Er wordt weer een nieuwe beslissingsboom geconstrueerd
door deze aangepaste trainingset aan het programma c4.5 aan te bieden.

Hieronder de behaalde resultaten voor de bijbehorende testset:

Geclassif. als - Corvette FrigateDestroyer Cruiser Aircraft
Carrier

classificatie
rate [%]

Corvette 5 3 0 0 62
FrigateDestroyer 8 70 2 0 88
Cruiser 0 4 2 0 33
AircraftCarrier 0 0 0 8 100

Gemiddeld 71

Tabel 3 - Testresultaten met Frigateo esta-o ye,-

Het overgrote merendeel van de Frigates en Destroyers wordt als FrigateDestroyer geclassificeerd,
zelfs meer dan bij het vorige resultaat (zie tabel 1).

Om de klasse FrigaieDestroyer te splitsen in Frigates en Destroyers wordt er een beslissingsboom
geconstrueerd specifiek voor deze twee kiassen. In de train- en testset zijn dan alleen deze twee
klassen aanwezig. De behaalde resultaten voor alleen Frigates en Destroyers worden in onderstaande
tabel 4 getoond.

Geclassificeerd als - Frigate Destroyer classificatie rate [%]
Frigate 37 23 62
Destroyer 2 18 90

Tabel 4 - Indeling met 2 klassen

Binnen de klasse FrigateDestroyer vindt een betere verdeling plaats dan net bij de classificatie met
vijfklassen. De introductie van de FrigateDesiroyer zal dus uiteindelijk voor betere
classificatieresultaten zorgen.

Hetzelfde experiment met de CorvetteFrigate of met de CorvetteDestroyer blijkt voor mindere
resultaten te zorgen.
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Om de classificatie-resultaten verder te verbeteren zou de inhoud van de gebruikte klassen in de train-
en testset kunnen worden aangepast. Aangezien men het van sommige types schepen niet eens is over
de bijpassende klasse, is het niet verwonderlijk dat er fouten gemaakt worden bij het classificeren. Na
aanpassing van de inhoud van de klassen zou de grote overlap die er tussen sommige klassen is
verkleind kunnen worden.

4.3 Resultaten bagging

Er worden flu meerdere beslissingsbomen gemaakt door variaties van de eerder gedefinieerde training-
set aan te bieden aan het programma c4.5. Al deze bomen zullen de classificatie uitvoeren en door
middel van een majority vote wordt bepaald welke kiasse de uiteindelijke uitvoer gaat worden.
Als experiment zijn er 10 beslissingsbomen gemaakt door van de trainingset 10 nieuwe sets te maken
en voor elke set een aparte beslissingsboom te construeren. De nieuwe sets bestaan voor elke kiasse uit
80 willekeurig getrokken vectoren uit de trainingset die eerder gebruikt werd voor de constructie van
ëén enkele boom. Het is nu de vraag of deze bomen samen door middel van een majority vote tot een
beter resultaat kunnen komen.

Geclassif. als
-*

Corvette Destroyer Frigate Cruiser Aircraft

Carrier
? classificatie

rate [%J
Corvette 5 0 1 0 0 2 62
Destroyer 0 13 5 0 0 2 65

Frigate 4 14 33 3 0 6 55

Cruiser 0 0 4 2 0 0 33
AircraftCarrier 0 0 0 0 8 0 100

Gemiddeld 63

Tabel 5 - Resultaten na majority vote (bij '? staan do gevallen waarin er goon meerdorheld van stommen was)

De gemiddelde classificatie-rate is in tabel 5 één procent lager dan in tabel 1. Er kan nu geconcludeerd
worden dat de enkele beslissingsboom die eerder gebruikt werd, gewoon een hele goede was. Dit is
ook niet verwonderlijk aangezien dit het resultaat was van zeer veel experimenten om uiteindelijk een
zo goed mogelijke beslissingsboom te verkrijgen. Aan de resultaten in tabel 5 is flu te zien dat dat
laatste inderdaad goed gelukt is.

Het is echter wel aan te raden gebruik te maken van bagging omdat dit veel robuuster is. De goed
presterende beslissingsboom van tabel 1 is zeer waarschijnlijk een toevalstreffer geweest, een kleine
wijziging in de trainingset kan daar snel zorgen voor een slechtere prestatie. Dit soort plotselinge
veranderingen kunnen vermeden worden door gebruik te maken van bagging.
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5. Samenvatting en conclusie

Er is gekeken of automatische scheepsclassificatie door middel van een beslissingsboom een

mogelijkheid is. Daartoe is een segmentatie-algoritme ontwikkeld, dat de vorm van een schip in een
beeld kan opsporen en isoleren.

Van deze vorm kunnen vele kenmerken worden berekend. Er is gekeken met welke van deze
kenmerken een goede classificatie mogelijk is.
Met een trainingset, bestaande uit de kenmerken van een aantal schepen uit alle te classificeren
kiassen, is een beslissingsboom geconstrueerd.

Door dezelfde kenmerken van een in het beeld gevonden scheepsvorm flu als invoer voor de
geconstrueerde beslissingsboom te gebruiken, kan er automatisch een uitspraak gedaan worden over
de kiasse van een schip in het beeld.

Classificatie

Het lijkt inderdaad mogelijk om in het uiteindelijke scheepsherkenningsproduct gebruik te maken van
classificatie door middel van een beslissingsboom.
Het indelen van een schip in één van de vijfklassen gaat goed in ongeveer 64% van de gevallen.
Er blijkt erg veel overlap tussen de gekozen klassen te zijn. Bij een uiteindelijke classificatie met alle
verschitlende scheepstypen kunnen betere resultaten verwacht worden. Er zal dan bijvoorbeeld niet
gesproken worden van een Frigate, maar specifiek van een Frigate van de Karel Doorman klasse. Er
hoeft dan niet gezocht te worden naar, vaak onduidelijke, overeenkomsten binnen een bepaalde kiasse.
Aangezien een bepaald scheepstype dan gegarandeerd dezelfde kenmerken zal hebben als andere
gevallen in dezelfde kiasse, het gaat immers om precies hetzelfde schip.
Er is echter op dit moment niet voldoende beeldmateriaal beschikbaar om dit ook daadwerkelijk te
testen (een beeld per scheepstype zorgt ervoor dat deze ófbij het trainen ófbij het testen gebruikt moet
worden en dat er dus niet nog een beeld van hetzelfde type voorhanden is voor het andere geval).
Uit de hier behaalde resultaten met vijfklassen kan echter opgemaakt worden dat de keuze en de
hoeveelheid van de kenmerken een goede basis heeft geleverd voor de uiteindelijke scheeps-
classificatie. Daarnaast bleek dat door een vorm van bagging toe te passen de robuustheid van de
classificator aanzienlijk verbeterd kan worden. Al met al kan geconcludeerd worden dat het gebruik
van de voorgestelde classificatiemethode in dit geval een goede keuze is geweest.

In werkelijkheid zullen de schepen tang niet altijd recht van de zijkant te zien zijn. Dit soort gedraaide
schepen zullen andere kenmerken hebben dan de schepen zoals ze in dit verslag worden voorgesteld.
Er zijn echter dezelfde regels op van toepassing en een eenvoudige toevoeging van gedraaide vormen
aan de trainingset waarmee de beslissingsboom wordt geconstrueerd zou een classificatie van dit soort
vormen mogelijk moeten maken.
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Segmentatie

Ook de segmentatiemethode lijkt vrij goed te functioneren. Van de beelden waarmee getest is wordt
op ongeveer de helft van de beelden de vorm van het schip goed gevonden. Er moet wel bij gezegd
worden dat dit veelal foto's van schepen zijn die zo gemaakt zijn dat het schip goed in het beeld te
zien is (aangezien deze allemaal uit een scheepscatalogus komen) en dat de schepen in de praktijk
door afstand en slechte weersomstandigheden minder goed gevonden zullen worden. Er zijn echter
nog voldoende verbeteringen mogelijk zodat deze problemen grotendeels overwonnen kunnen worden.

Verder onderzoek
Dit zou in het gebied van "tracking based automatic object classification" kunnen liggen. Aangezien er
met camera's gewerkt wordt is er meer dan slechts één beeld van een bepaald schip voorhanden en zou
de herkenning kunnen geschieden door gebruik te maken van een serie van beelden.
Ook zou er meer aandacht kunnen worden besteed aan het bepalen van de grootte van een schip in het
beeld, door te proberen de afstand waarop het schip vaart te berekenen. Hiervoor zouden bijvoorbeeld
de beelden van meerdere camera's gebruikt kunnen worden. Het bekend zijn van de grootte van het
schip zou een aanzienlijke verbetering van de classificatieresultaten tot gevoig hebben.

Ondanks dat er nog geen perfecte automatische scheepsherkenning gemaakt is, zijn er wet voldoende
aanwijzingen gevonden voor het feit dat het zeer goed mogelijk is om daadwerkelijk automatische
scheepsherkenning in het Surround-TV project in te bouwen.

- .- ._(

51

J



6. Referenties

111 J.R. Quinlan, C4.5: Programs for Machine Learning, Morgan Kaufmann Publishers,
California, 1992.

121 Jane's Fighting Ships: Yearbook 2000-2001 (CD-ROM version), Jane's Information Group,
London, 2001.

131 Jane 's Warship Recognition Guide, revised and edited by Robert Hutchinson, Jane's
Information Group, London, 1999.

141 Weyers, Flottentaschenbuch. Warships ofthe world, Bernard & Graefe verlag Bonn, 1997.

151 V. Gouaillier, L.Gagnon, "Ship silhouette recognition using principal components analysis,"
SPIE Proc. #3164, pp. 59-69, 1997.

161 L. Gagnon, R. Klepko, "Hierarchical classifier design for airborne SAR images of ships,"
SPIE Proc. #3371, pp. 38-61, 1998.

171 A.K. Jam, R.P.W. Duin, J. Mao, "Statistical Pattern Recognition: a Review," IEEE Trans.

Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 22, no.1, p. 4-37,januari 2000.

181 IMAQ Vision Concepts Manual, National Instruments Corporation, 1999.

191 J.F. Canny, "Finding edges and lines in images," Technical Report no. 720, Massachusetts
Instistitute of Technology, 1983.

1101 D. Ziou, S. Tabbone, "Edge detection techniques — An overview," Technical Report no. 195,
Dept. Math. & Informatique. Universit de Sherbrooke, 1997.

1111 K.V.S. Murthy, "On growing better decision trees from data," Doctoraldissertation,
University of Maryland, 1997.

1121 A. Selinger, R.C. Nelson, "Improving appearance-based object recognition in cluttered
backgrounds," ICC V'95, pages 614-621, 1998.

1131 D. Roth, M.H. Yang, N. Ahuja, "Learning to recognize objects," Proceedingsof the IEEE
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 724-731, 2000.



1141 P.A. Flach, N. Lavrac, "The role of feature construction in inductive rule learning,"

Proceedings of the ICML2000 workshop on Attribute- Value and Relational Learning:
crossing the boundaries, pages 1-11, Stanford, USA, July 2000.

1151 A.R. Pope, "Model-based object recognition — A survey of recent research," Technical Report
TR 94-04, Department of Computer Science, University of British Columbia, Canada, 1994.

[161 P.A. Flach, "On the state of the art in machine learning — A personal review," Technical
Report CSTR-00-018, Department of Computer Science, University of Bristol, December
2000.

1171 C.E. Brodley, P.E. Utgoff, "Multivariate vs Univariate decision trees," COINS CR 92-8,
Dept. of Computer Science, University of Massachusetts at Amherst, 1992.

[18] T. Gevers, F.C.A. Groen, "The segmentation of color images," In Proceedings of 7th
Scandinavian Conference on Image Analysis, 1991.

1191 J. Shi, J. Malik, "Normalized cuts and image segmentation," Proc. Computer Vision and
Pattern Recognition, pp. 731-737, June 1997

[20J J. Malik, S. Belongie, T. Leung, J. Shi, "Contour and texture analysis for image
segmentation," International Journal of Computer Vision, Vol 43, Number 1, pp 7-27, June
2001.

1211 M. Greenspan, "A decision tree classifier for object recognition in range imagery,"
Proc. Vision Interface 98, pp. 181-188, Vancouver, 1998.

1221 J.L. Talmon, W.R.M. Dassen, V. Karthaus, "Neural nets and classification trees: A
comparison in the domain of ECG analysis", Machine Intelligence and Pattern Recognition,
Vol l6,pp4l5-423, 1994.

1231 M.A. Maloof, R.S. Michaiski, "Learning symbolic descriptions of shape for object
recognition in X-ray images," Expert Systems with Applications 12(1), pp. 11-20, 1997.

[24J H. Osman, L. Pan, S.D. Blostein, L. Gagnon, "Classification of ships in airborne SAR
imagery using backpropagation neural networks," SPIE Proc. #3161, pp. 126-136, 1997.

1251 D. Prewer, L. Kitchen, "A fast table-driven method fo edge thinning and linking,"
Proceedings of Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications,
pp. 42-46. Perth, WA, 7-8 December, 1999.

1261 L. Breiman, "Bagging predictors," Machine Learning, Vol. 24, No. 2, pp. 123-140, Aug.
1996.

j
53


