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Computervisie op je mobieltje 

14 mei 2008 

De groei van mobiele intelligente toepassingen kent voorlopig nog 

geen grenzen. Met een miljard mobiele telefoons op deze aardbol 

waarvan 300 miljoen met een camera, liggen interessante 

toepassingen in het verschiet. Iedereen heeft het over 

locatiegebaseerde services als verrijking van de mobiele telefoon. 

Wat betekent dat nou precies?  

U kent allemaal de toevoeging van gps in de auto om uw weg te 

vinden, een niet meer weg te denken hulp. Dat willen we eigenlijk 

ook mobiel hebben. Stel, u gaat winkelen in een vreemde stad of 

moet nog een stukje wandelen van parkeergarage naar uw 

vergaderlocatie een paar straten verderop. In zulke voorbeelden wil 

je met je mobieltje de mogelijkheid hebben van plaatsbepaling en 

hulp bij het vinden van de bestemming. Dat zouden we liefst wat 

slimmer en gebruikersvriendelijker doen dan alleen het tonen van 

een kaartje. De leesbaarheid daarvan is op een klein scherm bij 

daglicht toch al beperkt. Gebruikers zouden liefst zien dat je de weg 

gewezen wordt zoals je dat ook mondeling aan iemand uitlegt. 

Zoiets in de trant van ‘bij het pompstation rechtsaf en dan na de 

kerktoren links’. Wat je zou willen is dat je deze kerngebouwen 

visueel aangereikt krijgt op het scherm met een pijl erbij en de 

afstand om maar eens wat te noemen.  

Om dit te realiseren moet een aantal technologieën worden 

gecombineerd en dat maakt het een interessante probleemstelling. 

Met de mobiele krachtpatsers Nokia en Ericsson in de Europese 

gelederen en een sterke onderzoeksinfrastructuur op het gebied van 

computervisie is het niet verwonderlijk dat hiervoor al een Europees 

onderzoeksproject loopt. Een eerste benodigde stap is dat de 

telefoon weet waar hij is dus plaatsbepaling heeft of krijgt. Dat kan 

met een ingebouwde of aangekoppelde gps-ontvanger of uit een 

berekening van de omliggende GPRS-stations. De laatste techniek is 

minder nauwkeurig maar wel direct beschikbaar. Beide opties zijn 

bekende technieken.  



Een tweede stap is dat de camera in de telefoon als meetinstrument 

wordt gebruikt, dus de gebruiker maakt een foto van een kernobject 

(de eerder genoemde kerktoren of pompstation). De ingebouwde 

processor in de telefoon is krachtig genoeg om beeldanalyse uit te 

voeren op de foto. Het is echter ook denkbaar dat dit gebeurt op een 

draadloos bereikbare server in de buurt (zal uw abonnementsprijs 

iets verhogen). Met computervisietechnieken wordt het gebouw 

geanalyseerd en kan dit worden vergeleken met een database van 

kernobjecten in de buurt. Zo kan de telefoon precies uitvinden waar 

u bent en kan vanuit een database de rest van de route worden 

aangeboden.  

Kerntechnologie is hier de visuele vergelijking uit te voeren tussen 

verschillende objecten. Dat kan door een verzameling kernpunten of 

kenmerkende stukjes beeld uit de foto te nemen en de inhoud 

daarvan te meten. Dergelijke technieken zijn bekend uit de 

gezichtsherkenning maar ook uit andere toepassingen, zoals 

verkeersanalyse. Deze technieken moeten dan wel worden 

gegeneraliseerd voor een bredere set van objecten. Dat betekent 

weer werk aan de winkel voor beeldbewerkers. Maar het zal het 

vinden van de weg een stuk slimmer en gebruikersvriendelijker 

maken.  

En wie gaat het betalen? U raadt het al, je wordt natuurlijk langs dat 

ene warenhuis of restaurant gestuurd. De ontwikkeling van deze 

feature betaalt zichzelf terug door alle belanghebbenden die een 

centje aan u willen verdienen. 

Peter de With 

 


