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• UWAGA: dużo rzeczy nie jest tutaj dopowiedzianych. Proszę dopytywać na zaję-
ciach, tak by było jasno co trzeba robić.

• Każdy zespół jest zobowiązany dostarczyć min. jeden zestaw obrazów do klalsy-
fikacji i umieścić go w datasets/

• Każdy zespół musi umieścić plik krótko opisujący:

– jakie dane potrzebuje na wejściu (format, najlepiej info gdzie powinny się
znajdować itp)

– jak używa się ich narzędzia (co ono robi, jakie przyjmuje parametry itp)

– co i w jakim formacie zwraca

• Zespół 1 (2-3 osoby)

– znajdowanie SIFTów na obrazkach (parametrem jest katalog (może – ale nie
musi – mieć podkatalogi) i zapisanie ich w pliku

– Redukcja wymiaru - zapisane SIFTy sa 128-wymiarowe, nalezy zredukowac
wymiar do d < 128

(Trzeba wyszukać i zastosować różne możliwe metody r mozna rozwazyc:
PCA, NMF (Non-negative matrix factorization), Supervised-PCA, kernel
PCA, graph-based kernal PCA, LDA, GDA (Generalized discriminant anal-
ysis), GDA, ICA, t-SNE (?), UMAP)
• Zapisać wynik, tj. np. w przpadku PCA macierz przekształcenie/redukcji
wymiaru, w przypadku pozostałych cokolwiek, co będzie niezbędne, by potem
nowy punkt 128 wymiarowy zredukować do d wymiarowego..

• Zespół 2 (2-3 osoby)

– klasteryzacja: znajdowanie k (parametr, typowo bedziemy uzywac 100, 200, 500, 1000)
“środków centrów” i zapisanie ich do plik ( = słownik) - wczytujac albo ory-
ginalne SIFTy albo SIFTy po redukcji wymiaru.
(Trzeba wyszukać i zastosować różne możliwe metody klasteryzacji - nazwa
metody powinna być parametrem, np. rozwazyc: kmeans, Gaussian Mixture
Models (GMM), Mean-shift, DBSCAN, alg. hierarchiczny aglomeracyjny,
algorytm affinity propagation)

• Zespół 3 (2-3 osoby)
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– Zapis każdego obrazka w modelu Bag of Words względem słownika (i/lub
wersji po redukcji wymiaru). Można w jednym pliku np. zgromadzić wszys-
tkie SIFTy z jednej klasy obiektów i je wszystkie zapisać jako “bag of words”
również w jednym pliku.
Klasycznie - po prostu jako histogram, ale też wersja TF-IDF (trzeba wyszukać
co to jest, najlepiej też inne.., czy tutaj można zastosować podejście “N -
gram“? )

• Zespoły 4-6 (2-3 osoby kazdy)

– Klasyfikacja: wczytujemy już d ≤ k wymiarowe punkty z każdej z klas i je
klasyfikujemy.

– Bardzo dużo różnych klasyfikatorów, każdy zespół jest zobowiązany zastosować
min. 3 (4?) różne.

• Zespół 7 (2 osoby)

– ”Odpalanie“ całości na różnych zestawach danych i z różnymi parametrami
(cel: znalezienie najlepszego zestawu parametrów dla każdych danych)
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