
Deteção de duplicatas em Vines

Daniel Moreira, Fabio Lofredo, Lino Barros,
Ramon Pires, Sheila Cáceres
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Introdução

Introdução

Grande fluxo de v́ıdeo

Quanto há de conteúdo repetido?

Muitas distorções em contraste, brilho, translações, rotações, etc.

Solução óbvia para capturar cópias: busca exaustiva

CARO!

4/24



Introdução Vines

Vines - Histórico

Aplicativo para dispositivos móveis

Propriedade do Twitter

Usuários cadastrados podem postar v́ıdeos de até 6 seg

Possibilita interações sociais: revines, favoritações, etc.

Atualmente: 13 milhões de usuários, aprox. 100.000 v́ıdeos postados
por dia

Controle modesto de conteúdo (há muitas cópias e muito conteúdo
impróprio)
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Introdução Vines

Vines

Exemplos de Vine (pasta externa).
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Abordagem Escolhida

Etapas da abordagem

Keyframes do video

Descrição Glocal

Indexação de assinaturas glocais

Links entre keyframes

Links entre segmentos
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Abordagem Escolhida Descrição Glocal

Keyframes local interest points

Pontos de interesse locais são robustos a cortes ou inserções.
Deteção: Por keyframe, extrai-se 20 pontos de interesse com Harris.
Descrição: A vizinhança de cada ponto é descrita pelo vetor
normalizado 5-dimensional de derivadas parciais.
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Abordagem Escolhida Descrição Glocal

Descrição Glocal

A descrição local é cara. É necessária uma descrição a ńıvel de
frames.
Indexamos o espaço [0, 255]20 particionando-o hierarquicamente em
células hiper-retangulares.
Cada assinatura local cai dentro de uma célula.
Uma assinatura glocal é um vetor binário onde cada bit representa a
ocorrência (1) ou não (0) de pontos de interesse em uma das células.

Z-Grid. Exemplo de construção de assinatura
glocal para um espaço 2-dimensional.

A descrição glocal seria 0010000100011001
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Abordagem Escolhida Descrição Glocal

Similaridade entre Assinaturas Glocais

Usa-se o Coeficiente de Dice.

SDice(g1, g2) =
2|G1∩G2|
|G1|+|G2|

Onde Gi é o conjunto de posições dos bits = 1 na assinatura gi
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Abordagem Escolhida Descrição Glocal

Links entre keyframes

Como evitar n2 comparações?
Solução: Buckets
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Abordagem Escolhida Descrição Glocal

Links entre keyframes

Evitar o cálculo de similaridade para cada par de assinaturas glocais

Divide-se o banco de dados em segmentos (bucket): dentro de cada
segmento, a similaridade entre duas assinaturas está acima de 2×l

L×L .

Similaridade entre duas assinaturas é calculada e comparada a um
threshold somente se colidirem.

partitioning depth (l)= 8
sentence length (h) =3
conjunto de regras = 0 1 2
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Abordagem Escolhida Descrição Glocal

Link entre sequências

Temporal gap: A diferença entre o último keyframe em uma
sequência Tcx ,l e um keyframe candidato a ser adicionado na
sequência Tcx ,c deve ser menor que um limiar τg
Tcx ,l − Tcx ,c < τg
Jitter: Variação de deslocamento temporal
|(Tcx ,c − Tcx ,l)− (Tcy ,c − Tcy ,l)| < τj
A quantidade de frames de uma sequência deve ser maior que um
limiar τl

Onde:
IDx : V́ıdeo x.
Tcx ,n: Número do keyframe (Time code). V́ıdeo x, Keyframe n.
(Tcx ,n;Tcy ,m): Link entre keyframe n do v́ıdeo x e o keyframe m do
v́ıdeo y.
Tcx ,c : Número de keyframe candidato a pertencer a uma sequência do
v́ıdeo x.
Tcx ,l : Número do último (last) keyframe de uma sequência do v́ıdeo x.
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Abordagem Escolhida Descrição Glocal

Link entre sequências

Links entre sequências de videos.
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Resultados

Resultados

Funciona?

Não como esperado

Solução?
Foi necessário utilizar alguma técnica para cortar falsos positivos.

Qual?
Histograma de cores. Computou-se a soma das diferenças para cada
intensidade de histogramas de dois keyframes.
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Resultados

Noticias de última hora

Previamente, os autores responderam um email com detalhes não
presentes no paper: normalização L2, deslocamento de 7, imagem
precedente e dois seguintes, uso de Sobel.
Hoje, responderam um novo email contendo mais detalhes:

Canny foi usado ao invés do Harris.

Tamanho do kernel de Sobel = 7.

Para particionar hierarquicamente o espaço em 28 células, devemos
selecionar somente 8 das 20 dimensões.
Que dimensões devemos escolher?
Escolhemos primeiro as dimensões que tiverem a distribuição mais
uniforme em um banco de dados de referência.
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Conclusões Conclusões

Conclusões

Para lidar com uma grande quantidade de v́ıdeos:

Assinatura compacta de cada frame: arranjo de bits
Análise parcial de assinatura para agrupamento de v́ıdeos em buckets:
redução da quantidade de comparações necessárias
Eliminação de falsos positivos no momento da montagem das
sequências
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Conclusões Conclusões

Conclusões

Ainda pouco sucesso com os vines:

Muitas ”adhoc-erias” posśıveis para manter boa quantidade de
verdadeiros positivos
Escolha de detectores de pontos de interesse (qual técnica, quantos
pontos?)
Escolha de valores a serem calculados localmente em cada ponto:
dx , dy , dxy , dx2, dy2 (o que mais?)
Escolha de dimensões para montagem do z-grid, visando a obtenção
do descritor Glocal (dividir em quais dimensões?)
Ajustes de limiares
etc.

Quais valores combinados realmente funcionam?

21/24



Conclusões Trabalhos futuros

Trabalhos futuros

Dist. entre corners = 0. Dist. entre corners = 30. (img | ant) - img.
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