
Automatic Monitoring for Cyberspace Applications

→ illustratie: foutieve classificatie van een beeld (kleine regio)

Methode

Venus en Amor, Paolo Veronese, 

1575 - 1590 

(Collectie Rijksmuseum)

naaktheid : 5,3e-05

neutraal : 0,999947
classificator neutraal !

mutilatie: 2,6e-07

getraind

netwerk

Object detectie

Voorbeelden

Andere toepassing

detectie & 

lokalisatie netwerk

naaktheid : 1,3e-14

neutraal : 1,5e-15

getraind

netwerk
classificator mutilatie!

classificator

mutilatie: 0,999999

Naakte jongen met fakkel, 

Cornelis Bloemaert (II), naar 

Giovanni Citosibio Guidi, ca. 1636 

(Collectie Rijksmuseum)

detectie & 

lokalisatie netwerk

naaktheid : 0,99781

neutraal : 3,2e-22

getraind

netwerk
classificator naaktheid!

classificator

mutilatie: 2,4e-20

Staande naakte vrouw, David 

Pièrre Giottino Humbert de 

Superville, 1803;

(Collectie Rijksmuseum)

detectie & 

lokalisatie netwerk

naaktheid : 0,99999

neutraal : 1,5e-15

getraind

netwerk
classificator naaktheid!

classificator

mutilatie: 0,999999
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Na detectie en lokalisatie van tekst in een beeld wordt de

tekstinhoud in de bounding box automatisch gelezen door een OCR

(Optical Character Recognition systeem) en omgezet in een

editeerbaar tekstformaat.

detectie & 

lokalisatie netwerk
Venus en Amor, Paolo Veronese, 

1575 - 1590 

(Collectie Rijksmuseum)

classificator

naaktheid : 5,3e-05

neutraal : 0,999947
classificator neutraal !

mutilatie: 2,6e-07

getraind

netwerk

⇨ diepe convolutionele netwerken

⇨ detectie van tekst

https://www.esat.kuleuven.be/psi

mutilatie

± 2.000 beelden

▻ rond niet-gewenste beeldinhoud worden bounding boxes getekend 

▻ het volledige beeld wordt geanalyseerd

Dataset van ongewenste beeldfragmenten

bovenlichaam (V)

± 7.400 beelden

onderlichaam (V)

± 5.800 beelden

onderlichaam (M)

± 6.000 beelden

▻ rest van het beeld (uitgezonderd objecten) wordt gebruikt als niet-object data 

De drie Gratiën naar het antieke 

Romeinse Beeld in de Borghese 

verzameling te Rome, Jean-Etienne 

Liotard, 1737 (Collectie Rijksmuseum)

“geannoteerd beeld”

bounding boxes rond de objecten

niet-object data

De classificator beoordeelt de beeldinhoud globaal. Een

potentieel ongewenst beeld wordt daarom soms verkeerdelijk

als ‘neutraal’ gekarakteriseerd, omdat de mogelijk ongewenste

beeldinhoud slechts een klein gebiedje van het beeld uitmaakt.

Specifiek op zoek gaan naar beeldfragmenten met ongewenste

inhoud kan hier helpen.


