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Deze thesis behandelt verschillende problemen die met tracken en track analyse te maken 
hebben, met een focus op applicaties voor surveillance en intelligente voertuigen zoals 
voetganger pad predictie, het leren van spatiële en temporele structuur van 
gedragspatronen, het detecteren van ongebruikelijke trajectoriën, en data associatie met 
onnauwkeurige detecties. Aangetoond wordt data deze taken op het lage niveau 
(redenerend over de observeerbare data) en hoge niveau (redenerend over conceptuele 
begrippen), beschreven kunnen worden door generatieve modellen die observaties 
toekennen aan een van verscheidene dynamieken (voor online pad voorspelling, of het 
offline leren van gedragingen), of aan een van verscheidene objecten (voor data associatie 
in het tracken). Deze generatieve modellen zijn modulair, en aanpasbaar voor verschillende 
probleemgebieden, en bieden een sterk en generiek theoretisch raamwerk. Daarom biedt de 
thesis ook een verkorte introductie op bestaande theorie over Bayesiaanse gevolgtrekking in 
generatieve modellen voordat elke taak in detail wordt besproken. Het populaire Switching 
Linear Dynamical System (SLDS) wordt als uitgangspunt genomen om alternerende 
voetgangers dynamieken te representeren, bijvoorbeeld met een staat voor loop dynamiek 
en een staat voor stilstaan. Supervised (d.w.z. methoden voor data met aangeleverde 
annotaties) en unsupervised (d.w.z. zonder geleverde annotaties) methoden onderzocht om 
contextuele informatie te exploiteren in de SLDS over waar en wanneer transities 
van de ene naar de andere dynamiek optreedt. 
 
Het eerste probleem dat besproken wordt betreft online voetganger pad predictie vanuit een 
bewegend voertuig, waar we concentreren op situaties waar de voetganger de stoeprand 
nadert om de weg over te steken. Het standaard SLDS model wordt uitgebreid met 
additionele latente variabelen die conceptuele context beschrijven, en die de transitie kansen 
tussen de dynamische stadia beïnvloeden. De contextuele indicatoren die gebruikt worden 
zijn het situationele overzicht van de voetganger (heeft de voetganger het voertuig gezien?), 
de spatiële opzet van de situatie (heeft de voetganger de stoeprand al bereikt?), en het risico 
niveau van de situatie (liggen voetganger en voertuig op ramkoers?). 
Assumed Density Filtering wordt gebruikt voor efficiënte online deductie van de situatie, en 
het wordt gedemonstreerd dat deze conceptuele context de dynamische modellen op het 
lage niveau verbeteren, en dat de voorgestelde aanpak vergelijkbaar presteert met een van 
beste huidige methoden maar met minder computationele kosten. 
 
Daarna wordt unsupervised leren van dynamieken behandeld. De dynamieken worden ook 
hier met een spatiële context geleerd, aangezien dat geen additionele data behoeft. Door 
een spatiële distributie direct aan de dynamische staat te koppelen, zonder latente 
variabelen toe te voegen zoals voorheen, beschrijft elke geleerde SLDS staat nu voetganger 
dynamiek voor een specifiek gebied. Door gebruik te maken van een Bayesiaanse 
formulering ontdekt het model zelf het aantal benodigde staten voor een dataset van 
daadwerkelijke voetganger tracks, en leert het dynamieken die intuïtief overeenkomen met 
‘weg oversteken’ en ‘over de stoep lopen’. Deze aanpak van het unsupervised leren van 
gelokaliseerde SLDS staten wordt daarna uitgebreid naar een gelaagd model met nog een 
conceptueel niveau, dat ook gehele tracks clustert in gedragsklassen. Deze gedragsklassen 
clusteren tracks met vergelijkbare staten aan staat transities, en vangen daardoor temporele 
relaties tussen dynamieken aan het begin en eind van de tracks, wat detectie van 
ongebruikelijke trajectoriën kan verbeteren. Zowel het aantal dynamieken als 
gedragsklassen worden gezamenlijk uit de data geschat door middel van Dirichlet 
Processen. Echter, de sterke binding tussen een track’s gedragsklasse en bewegingsstaten 



zouden kunnen resulteren in overbodige klassen en staten die andere spiegelen, daarom 
wordt een procedure gepresenteerd die dergelijke gevallen combineert. Verder heeft de 
aanpak overeenkomsten met bestaande hiërarchische bag-of-word modellen, die 
gedragsklassen ontdekken in tracks die gerepresenteerd zijn als kwantificeerde 
locatie/snelheid observaties. Het voorgestelde model wordt kwantitatief en kwalitatief 
vergeleken met de state-of-the-art op zowel artificiële als op realistische datasets. Dit toont 
aan dat, wanneer track data beperkt is en grote spatiële en kinetische variëteit bevat, 
het leren van distributies in de continue observatie ruimte beter generaliseert dan het leren 
van zulke gekwantificeerde observaties. Tot aan dit punt zijn de probabilistische modellen 
geleerd op geleverde track data die representatief is voor normaal gedrag, opdat later 
ongebruikelijke tracks in test data gevonden kunnen worden, of voorspeld kan worden waar 
een object zich zal bevinden voor pad predictie. Echter, er zijn ook situaties waarin gedrag 
niet normatief is, wat kan resulteren in onbetrouwbare bewegingsmodellen en detecties voor 
tracking. Vecht scenes bevatten bijvoorbeeld onregelmatige versnellingen, en 
onnauwkeurige detecties met frequente en langdurige occlusies. Daarom wordt een 
probabilistische methode voorgesteld om beter gebruik te maken van iemands zichtbare 
verschijning. De methode veronderstelt dat er een veel-op-veel relatie is tussen de 
onnauwkeurige detecties en daadwerkelijke personen, terwijl de gebruikelijke aanpak in 
trackers een een-op-een associatie probeert te maken. Ook voor dit probleem blijken 
gemengde modellen en Bayesiaans redeneren te kunnen worden aangewend, en de 
voorgestelde methode presteert beter op vecht sequenties dan andere baseline trackers. 
Bovendien maakt het model het mogelijk om objecten te segmenteren in het beeld. 
 
Tot slot worden de bevindingen en conclusies uit de hoofdstukken samengevat. Er worden 
ook algemene conclusies getrokken uit het geheel, en richtingen voorgesteld voor 
toekomstig onderzoek. 
 
 


