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Segmentare de 
instanțe

Un singur obiect

Fei-Fei Li & Andrej Karpathy & Justin Johnson

Probleme de computer vision

Clasificare
Clasificare

+ Localizare Detecție de Obiecte

CAT CAT CAT, DOG, DUCK CAT, DOG, DUCK

Obiecte mutiple



CLASIFICARE ȘI LOCALIZARE



Fei-Fei Li & Andrej Karpathy & Justin Johnson

Clasificare + Localizare

Intrare: Imaginee
Ieșirea: Eticheta clasei
Metrica de evaluare: Accuracy

Clasificare: C clase

CAT

(x, y, w, h)

Localizare:
Intrare: Imagine
Ieșire: Dreptunghi în imagine (x, y, w, h)
Metrica de evaluare : Intersecție pe 

Reuniune

Clasificare și Localizarea se realizează simultan



Ideea: Localizarea ca regresie

• Localizarea ca regresie

Imaginea de intrare
cu clasa prezisă

Rețea
neurală

Ieșire:
Dreptunghi 
de încadrare

(x,y,w,h)

Etichetă:
Dreptunghi 
de încadrare

adnotat
(x,y,w,h)

Funcție cost:
Distanță L2



Localizarea ca regresie

Straturi 
convoluționale
și de pooling Straturi 

conectate 
complet

Ramura de clasificare

Ramura de regresie 
(localizare)

Antrenare:
1. Se antrenează pentru clasificare atât FC cât și straturile de convoluție
2. Se antrenează pentru regresie (localizare) doar straturile de FC din ramura de 

localizare
Testare:
1. Se folosesc ambele ramuri simultan

Ieșire: 
indicele clasei
c

Ieșire : 
Poziția bounding 
box-ului
(x,y,w,h)



Localizarea ca regresie

Straturi 
convoluționale
și de pooling Straturi 

conectate 
complet

Ramura de clasificare

Ramura de regresie 
(localizare)

Dimensiunea ieșirii se multiplică cu k

Ieșire: 
indicele clasei
K x c

Ieșire : 
Poziția bounding 
box-ului
K x (x,y,w,h)

Obiecte multiple – k obiecte



Fereastră glisantă

Pași:

• Se rulează rețeaua de (clasificare + regresie) în mai multe 
locații pe o imagine de rezoluție mare

• Se combină predicțiile clasificatorului și regresorului la toate 
scalele pentru predicția finală



Fereastră glisantă

Sermanet, P., Eigen, D., Zhang, X., Mathieu, M., Fergus, R., & LeCun, Y. (2013). Overfeat: Integrated 
recognition, localization and detection using convolutional networks. arXiv preprint arXiv:1312.6229.

Clasa
1000

Bounding box
4x 1000

4096

4096 4096

1024

Overfeat:



Overfeat

Imagine mare: 
3 x 257 x 257

Intrarea rețelei: 
3 x 221x 221

0.5

Scorul de 
clasificare

Sermanet, P., Eigen, D., Zhang, X., Mathieu, M., Fergus, R., & LeCun, Y. (2013). Overfeat: Integrated 
recognition, localization and detection using convolutional networks. arXiv preprint arXiv:1312.6229.



Overfeat

Imagine mare: 
3 x 257 x 257

Intrarea rețelei: 
3 x 221x 221

0.5 0.75

Scorul de 
clasificare

Sermanet, P., Eigen, D., Zhang, X., Mathieu, M., Fergus, R., & LeCun, Y. (2013). Overfeat: Integrated 
recognition, localization and detection using convolutional networks. arXiv preprint arXiv:1312.6229.



Overfeat

Imagine mare: 
3 x 257 x 257

Intrarea rețelei: 
3 x 221x 221

0.5 0.75

0.6

Scorul de 
clasificare

Sermanet, P., Eigen, D., Zhang, X., Mathieu, M., Fergus, R., & LeCun, Y. (2013). Overfeat: Integrated 
recognition, localization and detection using convolutional networks. arXiv preprint arXiv:1312.6229.



Overfeat

Imagine mare: 
3 x 257 x 257

Intrarea rețelei: 
3 x 221x 221

0.5 0.75

0.6 0.8

Scorul de 
clasificare

În final se folosește o tehnică 
de interpolare și regresie 
pentru a obține rezultatul 

Sermanet, P., Eigen, D., Zhang, X., Mathieu, M., Fergus, R., & LeCun, Y. (2013). Overfeat: Integrated 
recognition, localization and detection using convolutional networks. arXiv preprint arXiv:1312.6229.



Overfeat

• In practică se folosesc multiple scale dimensiuni de ferestre pentru un 
rezultat bun

Pozițiile ferestrei+ hartă de scoruri Valori de ieșire pentru regresie Rezultat final

Sermanet, P., Eigen, D., Zhang, X., Mathieu, M., Fergus, R., & LeCun, Y. (2013). Overfeat: Integrated 
recognition, localization and detection using convolutional networks. arXiv preprint arXiv:1312.6229.



Detecția ca regresie

CAT (x,y,w,h)

CAT (x,y,w,h)

DOG (x,y,w,h)

DUCK(x,y,w,h)

Ieșire dorită

4 x 4 valori

Câte valori? 
Trebuie un mecanism cu număr flexibil de valori!



Detecția ca regresie

Ieșire prezisă

La poziția actuală (x,y,w,h) 
avem ce clasă?
DOG – no
CAT – maybe ...

Fereastră glisantă

Prea multe poziții de încercat



Region proposal

• Regiuni propuse
• Se antrenează un 

clasificator agnostic care 
caută regiuni de tip blob
(pete) ce pot fi potențiale 
obiecte

• Scopul lui nu este să 
găsească obiecte ci regiuni 
promițătoare

• Propunerile cu IoU> 50% 
sunt pozitive

• Proporție fixă de exemple 
pozitive în fiecare batch



R-CNN

R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, J. Malik CVPR, 2014 ”Rich Feature Hierarchies for Accurate Object Detection and Semantic Segmentation” CVPR 2014

Imagine 
de intrare

Regiuni 
propuse: 
aprox 2k 
regiuni pe 
imagine

Se calculează descriptorii 
pentru regiunile propuse Se clasifică cu SVM 

liniar



R-CNN

Imagine

Crop Rescalat la 
dimensiunea 

standard a 
rețelei
227 x 227

Propagare 
FWD prin 
rețeaua 

preantrenată

Descriptori
FC 7

Descriptori FC 7
SVM Linear



Fast R-CNN

• Accelerare a R-CNN

Imagine de intrare de 
calitate: 3 x 800 x 600
cu regiunea propusă

Harta de trăsături 
cu adâncime

C x H x W

Se proiectează 
regiunile direct în 

hartă 
Se face max-pooling 

pe grid

Harta de trăsături de 
rezoluție redusă

c x h x W

Strat conectat 
complet obținut 

din  convoluționale
r x h x w



Faster R-CNN

Se introduce o rețea de propuneri de regiune 
(RPN) după ultimul strat convoluțional

RPN este antrenată să producă propuneri de 
regiune; nu este nevoie de propuneri de din 
exterior!

După RPN, se utilizează RoI Pooling, un 
clasificator, un regresor de bbox exact ca  Fast 
R-CNN.



YOLO



YOLO

You look only once

• Detecția este tratată ca o problemă de regresie

• Soluția se bazează pe o singură rețea convoluțională

• Abordează întreaga imagine global



YOLO

• Se împarte imaginea în S x S
celule

• Dacă centrul unui obiect se 
încadrează într-o celulă, aceasta 
va fi responsabilă pentru obiect.

• Fiecare celulă grilă prezice:
1. B bboxes;
2. B scoruri de confidență: 

C = P(Obj) * IOU
3. C probabilități 

condiționate
P=Pr(𝑪𝑪𝒍𝒍𝒂𝒂𝒔𝒔𝒔𝒔𝒊𝒊|Obj)

• Scorul  de confidență este 
obținut ca IOU între bbox-ul 
prezis și orice bbox de referință.



YOLO

• Arhitectura este a unei rețele standard, dar 
– cu ponderile pre-inițializate
– Stratul final modificat

Funcția cost

S x S celule
B – bbox în o celulă



SEGMENTARE SEMANTICĂ



Segmentare semantică

 Segmentare semantică
 Etichetă pentru fiecare pixel din 

imagine
 Față de segmentarea clasică, știm 

și cărui fel de obiect îi corespunde 
un pixel

 Pas important în înțelegerea 
scenelor

 Aplicații
 Navigare autonomă
 Diagnostic medical
 Editarea imaginilor

www.robots.ox.ac.uk › eccv_2016 › Higher_Order_CNN_Instance

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1nqXvgIXmAhXI2aQKHZPoDjsQFjACegQIBRAC&url=http://www.robots.ox.ac.uk/%7Eaarnab/projects/eccv_2016/Higher_Order_CNN_Instance.pptx&usg=AOvVaw0mOwBAf8xAZGGSneV_wm_Y


Segmentare semantică
Segmentare 
semantică

Extragere de contururi (semantic)

Clasificare la nivel de pixel

Segmentare cu superpixeli



Segmentare semantică

Mottaghi, R., Chen, X., Liu, X., Cho, N. G., Lee, S. W., Fidler, S., ... & Yuille, A. (2014). The role of context for object detection and semantic 
segmentation in the wild. In CVPR (pp. 891-898).



Legenda: Straturi Folosite



Strat de Deconvolution

Intrările sunt cu albastru, ieșile cu turcoaz.

Convoluție: 
Fară bordare, stride=1

https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

Convoluție Transpusă : 
Fără bordare, stride=1

AKA: convoluție cu stride fracțional

Deconvolution layer = convolution transposed 
Strat de deconvoluție  = convoluție transpusă

intrare

rezultat

https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic


Deconvoluție cu stride

Fără bordare, stride supraunitar, 
transpus

Bordare, stride supraunitar,
transpus



DeepLab

http://liangchiehchen.com/projects/DeepLab.html

Se folosește VGG-16 pre-antrenat 
din care se scot straturile fully-
connected

Rezultatul este un heat-map care 
se obține prin downsampling al 
imaginii segmentate

Rezultatul final,  la rezolutia 
imaginii, se obține prin interpolare 
biliniară.

Deep Lab pt segmentare



Rețea Complet Convoluțională

J. Long, E. Shelhamer, and T. Darrell, “Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation,” IEEE 
Trans. PAMI., vol. 39, no. 4, pp. 640–651, Nov. 2014.

• sub-eșantionare antrenabilă
•rezultatului lui FCN-32s este 1/32 din 
imaginea originală

Fully Convolutional Network - FCN



U-Net

O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image 
Segmentation,” Miccai, vol. 9351, no. Pt 1, pp. 234–241, May 2015.

Zona de contracție Zona de expandare



U-Net

Fiecare pas din zona de expandare constă într-o eșantionare a 
urmată de o convoluție 2x2 (up-convolution) care reduce la 
jumătate adâncime, o concatenare cu feature map-ul decupat 
corespunzător din zona de contractare și două convoluții 3x3, 
urmate fiecare de un ReLU. 
Decuparea este necesară datorită pierderii de pixeli la margini în 
fiecare convoluție. La nivelul final, o convoluție de 1x1 este 
utilizată pentru a transforma fiecare vector cu 64 de componente 
în numărul dorit de clase.



SegNet

Înlocuiește stratul de up-sampling cu un-pooling prin memorarea poziției maximului

Badrinarayanan, V., Kendall, A., & Cipolla, R. (2017). Segnet: A deep 
convolutional encoder-decoder architecture for image segmentation. IEEE T 
PAMI, 39(12), 2481-2495.



Un-pooling
• Ținem minte poziția maximului in stratul de poling. 
• La reconstrucție, plasăm valoarea în aceeași poziție

Strat de Up-sampling Strat de Un-pooling
(plasează valoare în poziția 

maximului)

Un-pooling  (Zeiler and Fergus)

Zeiller and Fergus Deconv-net Eccv 2014



Arhitectura de tip Hourglass

Zona de compandare:
• Straturi de convoluție și max pooling layers are. 
• La fiecare pas de max pooling, rețeaua se ramifică 

și aplică mai multe convoluții pe imagiea originală la 
resoluțiile necesare. 

Zona de expandare
• După ce am ajuns la rezoluția minimă, rețeaua 

începe expandarea prin combinarea eșantionării și 
combinării caracteristici la scala convenbilă.

• Pentru a combina informația de la două rezoluții 
vecine, se crește rezoluția scăzută prin nearest 
neighbor, urmată de o adunare element cu element  
a celor două seturi de caracteristici.

Modul clepsidră

Topologia modulului clepsidrei este simetrică: 
pentru fiecare strat pe zona de compandare, e 
un strat corespunzător pe zona de expandare



Problem 

Human pose estimation:  “Given a single RGB image, we wish to determine 
the precise pixel location of important keypoints of the body

Example output produced by our network. On the left we see the nal pose  
estimate provided by the max activations across each heatmap. On the right 
we show sample heatmaps. (From left to right: neck, left elbow, left wrist, 
right knee, right ankle)



Problem 



Hourglass lock and chain

Left: Residual Module [14] that we 
use throughout our network. 

Right: Illustration of the intermediate 
supervision process. The network splits and 
produces a set of heatmaps (outlined in blue) 
where a loss can be applied. A 1x1 convolution 
remaps the heatmaps to match the number of 
channels of the intermediate features. These 
are added together along with the features 
from the preceding hourglass.



Architecture

multiple stacked hourglass modules
which allow for repeated bottom-up, top-

down inference



Databases

We evaluate our network on two benchmark datasets, FLIC [1] and MPII Human
Pose [21]. 

FLIC is composed of 5003 images (3987 training, 1016 testing) taken from lms. The images are annotated on the upper body with most gures facing
the camera straight on. 

MPII Human Pose consists of around 25k images with annotations for multiple people providing 40k annotated samples (28k training, 11k testing). The test annotations are not provided so in all of our experiments we train on a subset of training images while 
evaluating on a heldout validation set of around 3000 samples. MPII consists of images taken from a wide range of human activities with a challenging array of widely articulated full-body poses.



Training

All input images are then resized to 256x256 pixels.
We do data augmentation that includes rotation (+/- 30 degrees), and scaling (.75-1.25).

The network is trained using Torch7 [48] and for optimization we use rmsprop [49] with a learning rate of 2.5e-4. Training takes about 3 days on a 12 GB NVIDIA TitanX GPU.
A single forward pass of the network takes 75 ms.

Loss: A Mean-Squared Error (MSE) loss is applied comparing the predicted heatmap to a ground-truth heatmap consisting of a 2D gaussian (with standard deviation of 1 px) centered on the joint location. To improve performance at high precision thresholds the prediction is offset by a quarter of a pixel in the direction 
of its next highest neighbor before transforming back to the original coordinate space of the image.



Training



Results
Metric :Evaluation is done using the standard Percentage of Correct Keypoints (PCK) metric 

which reports the percentage of detections that fall within a normalized distance of the 
ground truth. For FLIC, distance is normalized by torso size, and for MPII, by a fraction of the 

head size (referred to as PCKh).



Results



Results: parameter ablation

Left: Example validation images 
illustrating the change in predictions 
from an intermediate stage (second 
hourglass) (left) to final predictions 
(eighth hourglass) (right). 

Right: Validation accuracy at intermediate 
stages of the network compared
across dierent stacking arrangements.
resolution
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