ให้เลือกคำตอบเดียวทีด่ ที ส่ี ดุ ยกเว้นจะกล่ำวไว้ในคำสัง่
1. สำหรับ Canny edge detection, เรำจะได้ขอบทีไ่ ม่ต่อเนื่องเพิม่ ขึน้ ถ้ำทำสิง่ ใดต่อไปนี้
ใน hysteresis thresholding
(a) เพิม่ high threshold
(b) ลด high threshold
(c) เพิม่ low threshold
(d) ลด low threshold
(e) ลดทัง้ สอง threshold
2. (เลือกทุกข้อทีน่ ักศึกษำคิดว่ำถูก) ข้อใดถูกต้องสำหรับ PCA (Principal Component
Analysis)
(a) สำมำรถใช้ได้ดใี นกำรหำวัตถุ deformable
(b) มีควำม Invariance ต่อ Affine transformation
(c) สำมำรถใช้ได้กบั lossy image compression
(d) ไม่มคี วำม Invariance กับเงำ (shadows)
3. ข้อใดไม่ใช่ application ของ machine learning ใน Computer Vision
(a) Face recognition
(b) Spam filtering
(c) Object recognition
(d) Image segmentation
4. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์กำรตรวจจับสัญญำณภำพถ่ำย
(a) กล้องถ่ำยภำพจำกมือถือ
(b) กล้องวิดโี อแบบดิจติ ลั
(c) กล้องอินฟรำเรด
(d) กล้องเลเซอร์
5. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นศำสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ Computer Vision
(a) Neuroscience
(b) Robotics
(c) Speech Recognition
(d) Cognitive Sciences
6. ข้อใดเป็ นเป้ ำหมำยหลัก Computer Vision
(a) เพื่อให้คอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นรูป
(b) เพื่อทำกำรหำใบหน้ำมนุษย์

(c) เพื่อทำกำรจำแนกลักษณะบุคคล
(d) เพื่อสร้ำงระบบกำรมองเห็นให้หนุ่ ยนต์
7. (เลือกได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ) อะไรคือข้อมูลหลักทีส่ ำมำรถดึง (extract) ได้จำกรูปภำพ
(a) Metric 3D information
(b) Features
(c) Semantic information
(d) Edge detection
8. อะไรไม่ใช่ Application จำก Computer Vision
(a) Mobile visual search
(b) Robots
(c) Automotive safety
(d) Natural language processing
9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกีย่ วกับฟั งก์ชนภำพถ่
ั่
ำย (Images as function)
(a) f: [a,b] x [c,d] -> [0,255]
(b) รูปสีประกอบด้วย Intensity จำก RGB
(c) รูปภำพเป็ น continuous function
(d) f(x,y) คือ intensity ทีต่ ำแหน่ ง (x,y)
10. สำหรับฟิ ลเตอร์ Moving Average ดังรูปด้ำนล่ำงซึ่งหำค่ำเฉลีย่ ของพิกซ์เซลทีอ่ ยู่
ภำยในหน้ำต่ำงดังรูป ค่ำทีไ่ ด้คFilter'example'#1:'Moving'Average
วรเป็ นเท่ำไหร่
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( f * h)[m, n] = å f [k, l] h[m - k, n - l]
k,l

Fei-Fei Li

Lect ure 4 -

Taken from Fei Fei Li, http://vision.stanford.edu/teaching/cs131_fall1617/index.html
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Convolution'vs.'(Cross)'

11. ฟิ ลเตอร์จะเป็ น Linear System จะต้องมีคุณสมบัตขิ อ้ ใด
(a) Bifurcation
(b) Superposition
(c) Multiple equilibrium points
(d) Limit cycle
12. รูปด้ำนล่ำงบ่งบอกถึงกำรแปลสัญญำณชนิดใด

Convolution'vs.'(Cross)'Correlatio
(a)
(b)
(c)
(d)

Convolution
Cross-correlation
Autocorrelation
Moving Average

13. รูปด้ำนล่ำงบ่งFei-Fei
บอกถึงกำรแปลสั
Li ญญำณชนิดใด

Lect ure

Taken from Fei Fei Li, http://vision.stanford.edu/teaching/cs131_fall1617/index.html

(a) Convolution

tion'vs.'(Cross)'Correlation
(b) Cross-correlation
(c) Autocorrelation
(d) Moving Average
14. รูปด้ำนล่ำงบ่งบอกถึงกำรแปลสัญญำณชนิดใด

(a)
(b)
(c)
(d)

Convolution
Cross-correlation
Autocorrelation
Moving Average

15. ข้อใดไม่ทำให้เLect
กิดขอบ(Edge)
ure 4 - 51
(a) Surface normal discontinuity
(b) Texture discontinuity
(c) Illumination discontinuity
(d) Depth discontinuity

anford.edu/teaching/cs131_fall1617/index.html

Image
gradient
16. ข้อใดทำให้เกิดขอบในรูปภำพ

(a) กำรเปลีย่ นแปลงของควำมเข้มแสงอย่ำงรวดเร็ว
The gradient of an image:

(b) กำรเปลีย่ นแปลงของ Gradient ของควำมเข้มแสง
(c) กำรเปลีย่ นแปลงของสี
(d) กำรเปลีย่ นแปลงของ Gradient ของสี

Image
gradient
17. Operator
ตัวใดทีใ่ ช้ในกำรหำ Gradient ของรูปภำพ

• The
gradient
of an in
image:
The gradient
vector
points
the direc. on of most rapid increase in intensity

(a)
The gradient direc. on is given by
(b)

• how does this relate to the direc. on of the edge?
The gradient vector points in the direc. on of most rapid increase in intensity

gradient direc. on is given by
The edgeThestrength
is given by the gradient magnitude
• how does this relate to the direc. on of the edge?
The edge strength is given by the gradient magnitude

6>Oct>16

The gradient direc. on is given by
• how does this relate to the direc. on of the edge?
The edge strength is given by the gradient magnitude
Deriva.
ve theorem of convolu. on

• This theorem
(c) gives us a very useful property: Source: Steve Seitz

(d)

Fei-Fei Li

d
d
( f * g ) = f * gLect ure 5
dx
dx

Deriva. ve of Gaussian filter
- 15

10-Oct-16

• This saves us one opera. on:

18. กำรหำขอบคือกำรหำกำรเปลีย่ นแปลงของควำมเข้มแสงของพิกซ์เซล (Pixel intensity)
เหตุใดจึงไม่สำมำรถหำ Gradient ของรูปภำพได้โดยตรงแต่ตอ้ งเป็ นหำ Gradient ของ
ภำพทีม่ กี ำรเบลอ (Smoothing) ก่อน
d
g
(a) เพื่อลดขนำดของ noise ในรูปภำพ
dx
(b) เพื่อเพิม่ ควำมเข้มแสง
d
f *
g
(c) เพื่อลดควำมเข้มแสง
dx
10-Oct-16
(d) เพื่อเพิม่ ควำมเข้มLect
สี ure 5 - 22
f

Source: S. Seitz

iva. ve of Gaussian filter
Fei-Fei Li

x-direction

19. จำกภำพด้ำนล่ำงแสดงถึง Operatorx-direction
ตัวใด

(a)
(b)
(c)
(d)

𝜕 2 𝑓/𝜕𝑥 2
𝜕𝑓/𝜕𝑦
𝜕𝑓/𝜕𝑥Fei-Fei Li
𝜕 2 𝑓/𝜕𝑦 2

y-direction

Lect ure 5 - 24

y-direction

20. จำกภำพด้ำนล่ำงแสดงถึง Operator ตัวใด

(a)
(b)
(c)
(d)

𝜕 2 𝑓/𝜕𝑥 2
𝜕𝑓/𝜕𝑦
𝜕𝑓/𝜕𝑥
𝜕 2 𝑓/𝜕𝑦 2 Lect ure 5 - 24

10-Oct-16
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21. ข้อไดไม่ใช่ Criteria ในกำรออกแบบ Edge Detector
(a) Good detection
(b) Good localization
(c) Single response
(d) Noise reduction
22. ในกำรใช้ RANSAC ในกำรหำแบบจำลองเส้นตรงต้องใช้จำนวนจุดหรือ Sample อย่ำง
น้อยสุดกีจ่ ุด
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
23. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นขันตอนของอั
้
ลกอริทมึ RANSAC เพื่อหำแบบจำลองเส้นตรง
(a) ใช้ Gaussian Filter เพื่อหำขอบ
(b) เลือกจุดอย่ำงสุม่ อย่ำงน้อย 2 จุด
(c) หำแบบจำลองจำกจุดทีส่ มุ่
(d) หำจำนวน inliers ของแบบจำลอง
24. ข้อใดเป็ นข้อเสียของ RANSAC
(a) ใช้จำนวน Sample น้อยเกินไป
(b) ประยุกต์ใช้กบั แบบจำลองอื่นได้น้อย
(c) ใช้กบั ข้อมูลทีม่ ี Outliers มำก ๆ ไม่ได้
(d) ไม่เสถียร
25. ในกำรจับคู่ภำพถ่ำย (Image matching) ข้อใดไม่ใช่อุปสรรค
(a) ภำพถ่ำยจำกคนละมุม
(b) ภำพถ่ำยมีแสงต่ำงกัน
(c) ภำพถ่ำยมีเงำ
(d) ภำพถ่ำยมีระยะโฟกัสต่ำงกัน
26. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นกระบวนกำรจับคู่ภำพถ่ำยโดยใช้ Local Features
(a) หำสีมลี กั ษณะเฉพำะ
(b) หำจุดทีม่ ลี กั ษณะเฉพำะ
(c) หำเวคเตอร์บรรยำยลักษณะเฉพำะของพืน้ ทีร่ อบจุดลักษณะเด่น
(d) ทำกำรจับคู่ภำพโดยใช้ Descriptor vector
27. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ น Geometric Transformation ในรูปภำพ

(a)
(b)
(c)
(d)

Affine
Euclidean
Projective
Rotation

28. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นควำมเป็ น Invariance ของ Local region สำหรับ Local features
(a) Scale
(b) Color
(c) Affine
(d) Lighting
29. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นควำมจำเป็ น (Requirement) สำหรับจุดลักษะเด่นทีด่ ี
(a) Locality
(b) Quantity
(c) Invariance
(d) Linearity
30. เหตุใดมุมจึงเป็ นจุดลักษณะเด่นทีด่ ี
(a) Repeatable
(b) Scalable
(c) Efficient
(d) Detectable
31. ในกำรหำมุมโดยใช้ Harris Detector ค่ำ Eigenvalues ของอนุ พนั ธ์ของเมทริกซ์
ภำพถ่ำยควรมีลกั ษณะใด
(a) ค่ำ Eigenvalues ทัง้ สองค่ำมีค่ำน้อยมำก
(b) ค่ำ Eigenvalues ทัง้ สองค่ำมีค่ำมำก
(c) ค่ำ Eigenvalues ทัง้ สองมีค่ำต่ำงกันมำก
(d) ค่ำ Eigenvalues ติดลบ
32. Haris Detector ไม่มคี วำม Invariance ใด
(a) Translation
(b) Rotation
(c) Scale
(d) ไม่มขี อ้ ใดถูก
33. ข้อใดไม่ใช่ Scale Invariant Detector
(a) Laplacian

(b) Difference of Gaussians
(c) Haris Detector
(d) ไม่มขี อ้ ใดถูก
34. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ ดีสำหรับ Invariant local features
(a) Locality
(b) Distinctiveness
(c) Quantity
(d) Accurcy
35. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับ SIFT descriptors
(a) มีควำมยำวของเวคเตอร์เท่ำกับ 128
(b) เป็ น Orientation Histogram
(c) Orientation Histogram มีทงั ้ หมด 8 ทิศทำง
(d) Orientation Histogram มีทงั ้ หมด 16 ทิศทำง
36. SIFT descriptors ไม่มคี วำม Invariance ต่ออะไร
(a) Rotation
(b) Scale
(c) Affine
(d) Perspective
37. สำหรับ Projective Geometry คุณสมบัตทิ ย่ี งั ไม่สญ
ู หำย
(a) Length
(b) Parallelism
(c) Line straightness
(d) Angles
38. ข้อใดถูกต้องสำหรับ Vanishing Line
(a) มีหลำยเส้น
(b) ทุก Vanishing Point ในภำพต้องอยูบ่ นเส้นนี้
(c) เส้น Vanish Line ตัดกันทีจ่ ุดเดียวในรูปภำพ
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูก
39. ข้อใดเป็ นปัญหำสำหรับเลนส์ในกล้อง Pinhole
(a) Chromatic aberration
(b) Spherical aberration
(c) Radial Distortion

(d) ถูกทุกข้อ
40. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับกล้อง Pinhole
(a) Non-linear
(b) เป็ นกำร mapping จำกสำมมิตไิ ปสอบมิติ
(c) ภำพบน image plane กลับหัว
(d) ไม่มขี อ้ ใดถูก
41. ข้อใดตัวแปร Intrinsic ในกล้อง Pinhole
(a) Optical centre
(b) Rectangular pixels
(c) Skewness
(d) ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดไม่ใช่ตวั แปร Extrinsic ในกล้อง Pinhold
(a) Optical centre
(b) Rotation
(c) Translation
(d) ไม่มคี ำตอบ
43. ข้อใดคือ Cues สำหรับกำรสร้ำงสำมมิตจิ ำกภำพถ่ำยได้
(a) Shading
(b) Motion
(c) Silhouettes
(d) ถูกทุกข้อ
44. กำรสร้ำงสำมมิตเิ หตุใดต้องมีอย่ำงน้อยภำพหรือกล้องจำกอย่ำงน้อยสองมุม
(a) เพื่อให้มตี วั แปรอิสระ
(b) เพื่อทีจ่ ำสำมำรถหำควำมลึกได้
(c) เพื่อให้มคี วำมเหมือนระบบกำรมองเห็นของมนุ ษย์
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
45. ข้อใดไม่อยูใ่ น Epipolar geometry
(a) Epipolar Plane
(b) Baseline
(c) Image plane
(d) Epipoles

46. Epipolar constraint คืออะไร
(a) ภำพถ่ำยต้องมีควำมเหลื่อมกัน
(b) พิกเซลทีเ่ ป็ นคู่กนั ต้องอยูบ่ นเส้น Epipolar line
(c) พิกเซลทีเ่ ป็ นคู่กนั ต้องอยูบ่ น Baseline
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
47. Essenstial matrix มี Degree of Freedom เท่ำใด
(a) 1
(b) 3
(c) 5
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
48. ในกำรหำ homography ระหว่ำงสองภำพต้องใช้คู่เหมือนอย่ำงน้อยกีค่ ู่
(a) 2
(b) 4
(c) 6
(d) 8
49. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับ Fundamental Matrix
(a) เป็ น Singular
(b) มี 7 DOF
(c) ต้องมีค่ำตัวแปร Intrinsic ในกำรหำ Fundamental Matrix
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
50. ข้อใดคือเป้ ำหมำยสำหรับกำรทำ Segmentation
(a) เพื่อแบ่งพืน้ ทีใ่ นภำพถ่ำยเป็ นส่วนต่ำงๆ
(b) เพื่อหำค่ำควำมเหมือนของพืน้ ที่
(c) เพื่อหำจุดลักษณะเด่น
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
51. ข้อใดไม่ใช่วธิ กี ำรทำ Clustering
(a) Agglomerative clustering
(b) K-means
(c) Mean-shift clustering
(d) Support Vector Machine
52. ในกำรทำ Agglomerative clustering ข้อใดไม่ทำให้อลั กอริทมึ หยุด
(a) เมื่อได้จำนวน cluster ทีต่ อ้ งกำร

(b) เมื่อเหลือเพียงหนึ่ง cluster
(c) เมื่อพืน้ ทีใ่ นภำพถ่ำยมีกำรแบ่งออกอย่ำงสมบูรณ์แบบ
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
53. ข้อใดถูกต้องสำหรับกำรทำ Agglomerative Clustering
(a) ทุกๆ จุดคือ Cluster ของตนเอง
(b) Cluster ทีเ่ หมือนกันจะทำกำรรวมกัน
(c) เป็ นกำรทำ Clustering แบบ Bottom up approach
(d) ถูกทุกข้อ
54. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ เสียในกำรทำ Agglomerative Clustering
(a) Cluster ทีไ่ ด้มขี นำดเล็ก
(b) Cluster ทีไ่ ด้อำจจะมีขนำดแตกต่ำงกัน
(c) จำเป็ นต้องเลือกจำนวน Cluster ทีต่ อ้ งกำร
(d) ช้ำกว่ำ K-mean
55. ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับกำรทำ K-mean
(a) Cluster ทีเ่ หมือนกันทำกำรรวมกัน
(b) แต่ละจุดจะเป็ นสมำชิกของ Cluster ทีม่ รี ะยะทำงทีใ่ กล้ทส่ี ดุ กับจุดศูนย์กลำง
(c) หยุดเมื่อจำนวน iterations ถึงตำมทีก่ ำหนด
(d) มีกำรคำนวณจุดศูนย์กลำงของ Cluster ใหม่เสมอหลังจำกทีท่ กุ จุกมี Cluster แล้ว
56. สำหรับ K-mean จะสำมำรถเลือกจำนวน K ทีด่ ที ส่ี ดุ ได้อย่ำงไร
(a) ทำซ้ำหลำยๆครัง้
(b) เลือก Initialization ทีด่ ี
(c) ใช้ Validation set
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
57. ข้อใดไม่สำมำรถนำมำใช้เป็ น Feature vector ได้ในกำรทำ clustering
(a) ค่ำสี RGB
(b) SIFT descriptor
(c) ตำแหน่ง x,y ของพิกซ์เซล
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
58. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ เสียของ K-means
(a) จำเป็ นต้องเลือก K
(b) ไม่มคี วำมคงทนต่อ outliers
(c) ทำได้ชำ้

(d) จุดศูนย์กลำงของ Cluster ไม่ด ี
59. ข้อใดถูกต้องสำหรับ Mean-shift Clustering
(a) มีจำนวน Cluster คงที่
(b) ศูนย์กลำงของ Cluster ค่อยๆเคลื่อนทีไ่ ปหำตำแหน่ งทีด่ กี ว่ำ
(c) ขนำดของ Search window ไม่คงที่
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
60. ข้อใดไม่อยูใ่ นองค์ประกอบของ Regression
(a) Features
(b) Training examples
(c) Objective function
(d) Transformation
61. เหตุใดภำพด้ำนล่ำงจึงเป็ นแบบจำลองของข้อมูลทีไ่ ม่ด ี

(a)
(b)
(c)
(d)

Underfitting
Overfitting
Lossy
ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง

62. ข้อใดถูกต้องสำหรับ K-nearest neighbor
(a) ใช้ Training data น้อย
(b) เลือก k ข้อมูลทีม่ รี ะยะทำงใกล้เคียงมำกทีส่ ดุ
(c) เลือกจุดศูนย์กลำง Cluster
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
63. ถ้ำเลือกค่ำ k น้อยๆใน K-nearest neighbor มีขอ้ เสียอย่ำงไร
(a) ไม่คงทนต่อ outliers

(b) ไม่คงทนต่อ Noise
(c) ไม่คงทนต่อจำนวน training data มำกๆ
(d) ไม่มคี ำตอบทีถ่ ูกต้อง
64. ข้อใดคือข้อเสียของ K-NN
(a) Curse of Dimensionality
(b) Sensitive to outliers
(c) Overfitting
(d) Underfitting
65. ข้อใดไม่ใช่ Application ของ Face recognition
(a) Surveillance
(b) Digital photography
(c) Security
(d) Speech recognition

