


Vyhodnotenie ANNOR 



• Corel5K DataSet 
• Tŕenovacia množina: 2611 fotografií 
• Testovacia množina: 289 fotografií 
• Každej fotografii je priradených 1-5 slov 
• Celkový počet slov: 374 

 
• Anotovaných 1085 fotografií (DataSet 2900) 
• Vytvorených 4590 polygónov (79 326 bodov) 
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1. Nagy Balázs, 202 fotografií, skóre 2800 
2. Anton Benčič, 174 fotografií, skóre 2048 
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Vytvorenie modelov 

• Vytvorených 4590 modelov 
• pre lokálne vlastnosti „kontúrovaný“ model 
• pre globálne vlastnosti „boxovaný“ model 

 

*extrakcia z 1085 fotografií: 17 sekúnd (DualCore 2.2GHz) 



Vyhľadanie podobností, zhlukovanie 

• Architektúra, ktorá umožňuje anotovanie v 
reálnom čase, resp. nie je limitovaná veľkosťou 
datasetu, požiadavka na škálovateľnosť: 
• Vlastná implementácia LSH 
• DBMS Cassandra 
• hľadanie optimálnej konfigurácie  

(LSH parametre) 
• čím vyššia pravdepodobnosť, že sú v jednom zhluku 

podobné vlastnosti, tým dlhšia odozva pre dopyt 

 
 

 
 



Vyhľadanie podobností, zhlukovanie 

• Spracovanie fotografie (384x256px): 
• Predspracovanie 500-1000ms 
• Extrakcia vlastností (LV+GV): 4500ms (Δ1000ms) 
• Zaindexovanie: 5000ms (Δ500ms) 

• Spracovanie cieľovej fotografie: 
• Predspracovanie 500-1000ms 
• Extrakcia vlastností (LV+GV): 4500ms (Δ1000ms) 
• Vyhľadanie podobností:  

• 1 vlastnosť 20ms  
(200 kľúčových bodov 4000ms) 

 
 



Výsledky 

H: forest, cat, tiger, bengal 
M1: tiger, cat, bengal, grass, forest 
M2: tiger, cat, grass, bengal, forest  
M3:  tiger, cat, grass, bengal, forest 

H: pillar, sculpture, statue, stone 
M1: pillar, sculpture, stone, buildings, sky 
M2: pillar, stone, sculpture, buildings, sky 
M3:  pillar, stone, sculpture, buildings, sky 

: výmena poradia 

: výmena poradia 



Výsledky 

H: desert, sand, sky 
M1: desert, sand, stone, sky, water 
M2: desert, sand, stone, city, sky 
M3:  sand, stone, desert, city, sky 

H: mountain, sky, water, tree 
M1: mountain, desert, sand, sky, tree 
M2: mountain, tree, desert, sand, water 
M3:  mountain, tree, sand, desert, rocks  

: výmena poradia, chybné slovo city 

: výmena poradia, chybné slová desert, sand, rocks 



Výsledky - dokončenie 

• Pre celý trénovací dataset (vyp./zap. LV/GV) 
• Pre každé slovo: 

• počet fotografií, na ktorých bolo 
identifikované správne / nesprávne 
 


