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Περίληψη 

Πολλές σύγχρονες εφαρμογές, σε τομείς όπως Computer Vision και Γραφικά, 

Μοντελοποίηση Σχήματος και άλλους, βασίζονται στην Ανάλυση Σχήματος, δηλαδή στην 

επεξεργασία ενός σχήματος βάσει της γεωμετρίας του. Προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

Ανάλυση Σχήματος είναι η Αντιστοίχιση (Μatching), η Ανάκτηση (Retrieval) και η 

Τμηματοποίηση / Κατάτμηση (Segmentation) μη-άκαμπτων (non-rigid), παραμορφώσιμων 

(deformable) σχημάτων. 

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην μελέτη Κατάτμησης 3D Σχημάτων με Τεχνικές 

Διάχυσης σε Γράφους. Γίνεται μελέτη των περιγραφέων χαρακτηριστικών (feature 

descriptors) οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι σε μη-άκαμπτες παραμορφώσεις καθώς και 

η χρήση αυτών σε μεθόδους τμηματοποίησης μη-άκαμπτων, παραμορφώσιμων, 3D 

σχημάτων. 

Οι περιγραφείς σχήματος που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο Global Point Signature (GPS) και 

ο Heat Kernel Signature (HKS) [1, 2, 3]. Ονομάζονται εγγενείς (intrinsic) περιγραφείς 

σχήματος και είναι αναλλοίωτοι ως προς την ισομετρία (isometry invariant). Βασίζονται στο 

φάσμα του τελεστή Laplace - Beltrami της επιφάνειας και δεν αλλάζουν με διαφορετικές 

ισομετρικές ενσωματώσεις του σχήματος. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να 

εφαρμοστούν εύκολα σε παραμορφώσιμα αντικείμενα (π.χ., ένα άτομο σε διάφορες στάσεις 

του σώματος), διότι αυτές οι παραμορφώσεις στην πραγματικότητα είναι σχεδόν 

ισομετρικές. 

Η βασική μέθοδος τμηματοποίησης που μελετήθηκε βασίζεται σε μία μέθοδο 

συναινετικής ομαδοποίησης (Consensus Clustering) από ένα ετερογενές σύνολο 

θεωρούμενων τμηματοποιήσεων του σχήματος, οι οποίες προκύπτουν από μια διαδικασία 

ομαδοποίησης πάνω σε μια εγγενή ενσωμάτωση του σχήματος [4, 5, 6]. Για την βελτίωση της 

παραπάνω μεθόδου εφαρμόστηκαν διάφορες διαδικασίες ομαδοποίησης [8] καθώς και μία 

μέθοδος εξαγωγής πρωτοτύπων προσεγγίζοντας την κατασκευή του πίνακα ομοιότητας από 

μία άλλη πλευρά [7]. 
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Abstract 

Of great importance in the fields of Computer Vision and Graphics, Shape Modeling, 3D 

Face and Object recognition etc. are the issues of shape Matching, Retrieval and 

Segmentation. Shape analysis is the process of geometric shapes and is focused on resolving 

those issues. This work is focused on the study of non-rigid, deformable 3D shape 

segmentation methods based on Diffusion techniques. 

Two main issues arise from the above: the acquisition of an appropriate shape descriptor 

and a stable clustering algorithm. Firstly, an intrinsic embedding of the shape must be 

acquired. For that, a class of shape descriptors called Intrinsic Shape Descriptors where 

studied. These descriptors are invariant with respect to isometry, meaning they do not 

change with the different isometric embeddings of the shape. For each point in the shape, 

they define its feature vector representing the point's local and global geometric properties. 

They are based on the spectrum of the Laplace – Beltrami operator of the surface, from which 

they inherit their isometric invariant characteristics. The descriptors used in this work are the 

Global Point Signature (GPS) and Heat Kernel Signature (HKS) [1, 2, 3]. Global Point Signature 

is computed as shown below: 

𝐺𝑃𝑆(𝒑) = (
1

√𝜆1

𝜑1(𝒑),
1

√𝜆2

𝜑2(𝒑),
1

√𝜆3

𝜑3(𝒑), … ) 

where 𝜆𝑖, 𝜑𝑖  are the eigenvalues and eigenvectors of the Laplace – Beltrami operator. Heat 

Kernel Signature is computed as shown in the equation below: 

𝐻𝐾𝑆(𝑥, 𝑡) =  𝑘𝑡(𝑥, 𝑥) =  ∑ 𝑒−𝜆𝑖𝑡𝜑𝑖
2(𝑥)

∞

𝑖=0
 

and is based on heat kernel, which is a fundamental solution to the heat equation. 

The other issue is the clustering algorithm to be used. Clustering techniques require the 

definition of a similarity measure, which is not easy to determine in the absence of any prior 

knowledge about the formations of the clusters. There is a large number of clustering 

algorithms but there is not a single algorithm that can adequately handle all kinds of shapes 

and structures of the clusters. Each algorithm has its own approach on handling the validity of 

the clusters, the number of the clusters and the structure imposed on the data. 

The first method implemented in this work is based on [7] and it is an attempt to create a 

connectivity matrix from a down-sampled version of the dataset, called, Prototypes. The 

algorithm through an over-partitioning mode of the classical FCM algorithm builds the 

connectivity graph of prototypes (centroids), exploiting the membership values produced 

during the clustering procedure. The method is composed of three main stages. In the first 

stage, similarly to the previous methods, the intrinsic embedding of the shape is created. In 

the second stage, an over-partitioning mode of the FCM algorithm takes place. The cluster 

centers and the fuzzy partition matrix, which includes the membership values, are produced 

by the clustering algorithm. The partition matrix is used to compute the connectivity matrix, 

which describes the pairwise relationships of the prototypes. In the final stage, the algorithm 

follows the same steps as in the previous methods for clustering of prototypes i.e the MST or 

the Dominant Sets methods. With the use of the fuzzy partition matrix and having clustered 
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the prototypes each node is assigned to the closer prototype, forming the natural clusters of 

the shape. With the use of the fuzzy partition matrix each vertex is assigned in a cluster, 

forming the natural clusters of the shape. This method, although it is able to detect some 

basic shape parts, doesn’t have very satisfying results. 

The second method is a point-based segmentation technique based on the idea of 

Consensus Clustering [4, 5, 6]. A segmentation based on Consensus Clustering is obtained 

from a number of different segmentations of the shape and it is desired to find a single 

(consensus) segmentation of the shape which is a better fit in some sense than the existing 

ones. At fisrt, an intrinsic embedding of the shape is acquired using GPS or HSK. An iterative 

procedure takes place in which the intrinsic embedding of the shape in separated in clusters 

by K-Means clustering algorithm. From the ensemble of different segmentations a similarity 

measure is derived in the form of a similarity matrix, using a voting mechanism, as shown 

below: 

𝑐𝑜𝑛𝑠_𝑚𝑎𝑡𝑟(𝑖,𝑗) =  
𝑣𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖,𝑗

𝑁
. 

This similarity matrix, called Consensus matrix, describes the similarity between pairs of 

vertices of the graph. Consensus matrix provides rich information about the connectivity of 

shape parts and is inserted to the final stage of shape clustering. Graph clustering is 

accomplished in this work by using either MST or Dominant sets clustering. In the MST case 

the weakest k΄ links are removed separating the MST in a minimum spanning forest. 

Connected components of the graph represent the natural clusters of the shape. In the case 

of HKS, this method was able to characterize different regions of the shape but it wasn’t 

appropriate for segmentation. On the case of GPS, the results were more promising. Basic 

shape parts were recognized but this method wasn’t robust to noise and missing parts. 

The second approach is based on the Dominant Sets clustering algorithm which is a 

pairwise data clustering algorithm, more robust to noise [8]. Dominant Sets clustering 

algorithm is based on the fact that a cluster should satisfy two fundamental conditions: 

1) it should have high internal homogeneity and 

2) there should be high inhomogeneity between the entities in the cluster and those 

outside. 

In the case of an edge-weighted graph, the two conditions above mean that the weights on 

the edges within a cluster should be large and those on the edges connecting the cluster 

nodes to the external ones should be small. This approach was able to detect the most 

important shape parts in the case of humans, four legged animals, ant, armadillo, teddy bear 

and octopus [37, 38, 39]. Also, it gave more robust and stable segmentations in case of 

shapes with additive noise or missing parts. 

In an effort to optimize the segmentation results of the last method, an alternative to 

Laplace Beltrami operator was invoked. This is the Visibility Matrix (Visibility Graph) which 

serves as a descriptor of the 3D shape interior [9]. A Visibility graph is a similarity graph based 

on the Visibility Rule. Visibility Rule states: Nodes i, j are visible if the line segment ℓ 

connecting them is totally located inside the plane curve or the mesh for 2D and 3D case, 
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respectively. A Visibility graph 𝐺 = (𝑉, 𝐸, 𝑊), where V, E are the vertex and edge sets, 

respectively, while W is an N×N binary matrix with its elements defined as follows: 

𝑤𝑖𝑗 = {
1, 𝑖𝑓 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑖, 𝑗 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑢𝑙𝑒

0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒.
 

At that point, Consensus matrix was replaced by the pointwise product, the square matrix 

and the sum of the Consensus and the Visibility matrix, separately in order to better describe 

the shape parts connectivity. The sum of the two matrices managed to eliminate redundant 

segments for the shapes mentioned by combining clusters, separated by Consensus matrix, 

that were visible with each other. Even though this combinatorial method gave positive 

results regarding the over-segmented shapes, it didn’t perform well for every shape in the 

database. 

In conclusion, the GPS embedding in combination with the segmentation method based 

on Consensus Clustering and Dominant Sets Clustering lead to the most promising, stable and 

robust to noise results. Also, to interesting results lead the combined use of Consensus and 

Visibility matrices. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέγιστης σημασίας στους τομείς Computer Vision και Γραφικών, Μοντελοποίησης 

Σχήματος, ιατρικών απεικονίσεων αλλά και Αναγνώρισης 3D προσώπων και αντικειμένων 

είναι προβλήματα όπως η Αντιστοίχιση (Μatching), η Ανάκτηση (Retrieval) και η 

Τμηματοποίηση / Κατάτμηση (Segmentation) μη-άκαμπτων (non-rigid), παραμορφώσιμων 

(deformable) σχημάτων. Το πρόβλημα στο οποίο εστιάζει η συγκεκριμένη εργασία είναι η 

τμηματοποίηση μη-άκαμπτων, παραμορφώσιμων, τρισδιάστατων (3D) σχημάτων. 

Πολλά ενδιαφέρονται προβλήματα προκύπτουν από το παραπάνω, ένα εκ των οποίων, 

είναι η λήψη μιας αναπαράστασης του σχήματος η οποία να είναι αμετάβλητη κάτω από 

φυσικές παραμορφώσεις, και, ταυτόχρονα, να περιέχει αρκετές πληροφορίες για την 

εκτέλεση των προβλημάτων επεξεργασίας σχήματος που προαναφέρθηκαν. 

Ένα άλλο, σημαντικό αλλά εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα είναι η ομαδοποίηση των 

δεδομένων. Οι τεχνικές ομαδοποίησης απαιτούν τον ορισμό ενός μέτρου ομοιότητας μεταξύ 

των προτύπων, το οποίο δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με την απουσία οποιασδήποτε 

προηγούμενης γνώσης σχετικά με τους σχηματισμούς των ομάδων. Υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός αλγορίθμων ομαδοποίησης (clustering algorithms), αλλά δεν υπάρχει ένας 

αλγόριθμος ο οποίος να μπορεί να χειριστεί επαρκώς όλα τα είδη σχημάτων και δομών των 

ομάδων. Κάθε αλγόριθμος έχει τη δική του προσέγγιση για το χειρισμό της εγκυρότητας των 

ομάδων, τον αριθμό των ομάδων και τη δομή που επιβάλλεται στα δεδομένα. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μελέτη των περιγραφέων χαρακτηριστικών (feature 

descriptors) οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι σε μη-άκαμπτες παραμορφώσεις καθώς και 

η χρήση αυτών των περιγραφέων σε μεθόδους τμηματοποίησης μη-άκαμπτων, 

παραμορφώσιμων, 3D σχημάτων. Επιπλέον, αυτή η εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη, την 

υλοποίηση και την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση  γνωστών μεθόδων τμηματοποίησης, 

καθώς και  προτάσεις για ενδεχόμενη βελτίωση των παραπάνω αλγορίθμων. 

1.2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Οι πρώτες έρευνες σχετικά με τους περιγραφείς χαρακτηριστικών (feature descriptors) 

εστιάζονται κυρίως στην αμεταβλητότητα κάτω από συνολικούς (global) Ευκλείδειους 

μετασχηματισμούς (άκαμπτη κίνηση - rigid motion). Κλασικές εργασίες σε αυτή τη κατηγορία 

περιλαμβάνουν τους Shape Context [11] και Spin Image [12] περιγραφείς, καθώς και τους 

Integral Volume περιγραφείς [13, 14] και τα Multiscale Locale Features [15]. 

Σημαντική προσπάθεια έγινε για την επέκταση των ιδιοτήτων ως προς την 

αμεταβλητότητα σε μη-άκαμπτες παραμορφώσεις. Μερικοί από τους κλασσικούς 

άκαμπτους περιγραφείς επεκτάθηκαν και στην περίπτωση των μη-άκαμπτων με την 

αντικατάσταση του Ευκλείδειας μετρικής με την γεωδαιτική ομόλογό της [16, 17]. Επίσης, 

προτάθηκε η χρήση των σύμμορφων παραγόντων (conformal factors)[18]. Όντας εγγενείς 

ιδιότητες μιας επιφάνειας, και οι δύο είναι ανεξάρτητες από τον τρόπο που η επιφάνεια 

είναι ενσωματωμένη στον περιβάλλοντα Ευκλείδειο χώρο και εξαρτώνται μόνο από την 
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μετρική της δομή. Αυτό καθιστά τέτοιους περιγραφείς αμετάβλητους σε ανελαστικούς 

μετασχηματισμούς κάμψης. Ωστόσο, οι γεωδαιτικές αποστάσεις έχουν πολύ μεγάλη 

ευαισθησία σε τοπολογικό θόρυβο, ενώ οι σύμμορφοι παράγοντες, που είναι μία τοπική 

ποσότητα, είναι ευαίσθητοι σε γεωμετρικό θόρυβο. Και οι δύο τύποι του θορύβου, σχεδόν 

αναπόφευκτα, σε πραγματικές εφαρμογές περιορίζουν τη χρησιμότητα αυτών των 

περιγραφέων. 

Πρόσφατα, μια οικογένεια εγγενών γεωμετρικών ιδιοτήτων ευρέως γνωστή ως 

γεωμετρία διάχυσης (Diffusion Geometry) γίνεται όλο και δημοφιλέστερη. Οι μελέτες αυτής 

με βάση τις θεωρητικές εργασίες του Bérard [19] και αργότερα των Coifman και Lafon [20] οι 

οποίοι πρότειναν την χρήση των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων του τελεστή Laplace - 

Beltrami του σχήματος για την κατασκευή αμετάβλητων μετρικών γνωστών ως αποστάσεις 

διάχυσης (diffusion distances). Οι αποστάσεις αυτές έχουν αποδειχθεί πολύ πιο ισχυρές σε 

σύγκριση με τις ομόλογες γεωδαιτικές τους [21, 22]. Η γεωμετρία διάχυσης προσφέρει μια 

διαισθητική ερμηνεία σε πολλές ιδιότητες του σχήματος ως προς τις χωρικές συχνότητες και 

επιτρέπει την χρήση τυποποιημένων εργαλείων αρμονικής ανάλυση. Επίσης, πρόσφατες 

πρόοδοι στη διακριτοποίηση του τελεστή Laplace - Beltrami φέρνει στο προσκήνιο 

αποτελεσματικά και ισχυρά αριθμητικά και υπολογιστικά εργαλεία. 

Αυτές οι μέθοδοι διερευνηθήκαν αρχικά στο πλαίσιο της επεξεργασίας σχήματος από τον 

Lévy [23]. Αρκετές προσπάθειες έγιναν επίσης για την κατασκευή περιγραφέων 

χαρακτηριστικών από τις ιδιότητες του σχήματος με βάση την γεωμετρία διάχυσης. Ο 

Rustamov [3] πρότεινε τη κατασκευή της Ολικής Υπογραφής Σημείου (Global Point Signature 

- GPS) περιγραφέα χαρακτηριστικών συσχετίζοντας κάθε σημείο με μία ακολουθία ℓ2 με 

βάση τις ιδιοσυναρτήσεις και τις ιδιοτιμές του τελεστή Laplace - Beltrami. Ένα σημαντικό 

μειονέκτημα ενός τέτοιου περιγραφέα ήταν αβεβαιότητα στις αλλαγές του προσήμου κάθε 

μίας από τις ιδιοσυναρτήσεις (ή, στην πιο γενική περίπτωση, στις περιστροφές και στις 

αντανακλάσεις στον χώρο των ιδιοσυναρτήσεων - eigenspace - που αντιστοιχούν σε κάθε 

ιδιοτιμή). 

Μια λύση που προτάθηκε στο [2] εισήγαγε την Υπογραφή Πυρήνα Θερμότητας (Heat 

Kernel Signature - HKS), με βάση τις θεμελιώδεις λύσεις της εξίσωσης θερμότητας (πυρήνες 

θερμότητας). Στο [24], ένας άλλος περιγραφέας, η Υπογραφή Πυρήνα Κύματος (Wave Kernel 

Signature - WKS) προτάθηκε ως λύση για την υπερβολική ευαισθησία του περιγραφέα HKS 

σε πληροφορίες χαμηλής συχνότητας. Μέχρι σήμερα, αυτοί οι περιγραφείς επιτυγχάνουν 

πολύ καλές επιδόσεις σε πολλές εφαρμογές ανάλυσης παραμορφώσιμων σχημάτων [25, 26]. 

Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι της εργασίας, δηλαδή τον διαχωρισμό ενός γράφου με 

τη μορφή πλέγματος σε ομάδες, μία προσέγγιση έγινε από τους Golovinskiy και Funkhouser 

στο [27]. Η κύρια ιδέα τους είναι η δημιουργία ενός μεγάλου συνόλου τυχαιοποιημένων 

περικοπών στη δομή του πλέγματος του σχήματος, με τα βάρη να εκχωρούνται σε κάθε άκρο 

με βάση τις εξωτερικές δίεδρες γωνίες τους. Τα παραγόμενα κομμάτια στη συνέχεια 

βαθμολογούνται σύμφωνα με ένα μέτρο της επικάλυψης μεταξύ τους, έτσι ώστε να 

παραχθεί μία συνολική (global) συνάρτηση διαχωρισμού (partition function) για το πλέγμα. 

Η συνάρτηση διαχωρισμού παρέχει ένα μέτρο για το πού προκύπτουν τα φυσικά όρια του 

σχήματος. Στην πράξη, ισχυρές περικοπές εμφανίζονται κυρίως στα όρια μεταξύ μεγάλων, 

σχεδόν-κυρτών κομματιών της επιφάνειας. Με αυτή τη προσέγγιση, οι τμηματοποιήσεις 
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λαμβάνονται μόνο ως υποπροϊόν σταθερών περικοπών μέσω μίας ιεραρχικής επέκταση στον 

κυρίως αλγόριθμο. 

Πιο πρόσφατα, στο [28] διατύπωσε ρητά την ανίχνευση περιοχών ως ένα πρόβλημα 

αναζήτησης των μέγιστων σταθερών συστατικών παραμορφώσιμων 3D μοντέλων, σύμφωνα 

με ένα συγκεκριμένο κριτήριο σταθερότητας με βάση την επιφάνεια. Η προσέγγισή τους 

βασίστηκε στον ορισμό ενός δέντρου συστατικών πάνω από τον γράφο - πλέγμα (mesh 

graph) του σχήματος, το οποίο στη συνέχεια διατρέχεται αποτελεσματικά από μια 

διαδικασία βελτιστοποίησης. Διαφορετικά από το [27], το πλαίσιο του [28] λογαριάζει και 

για σταθμισμένες αναπαραστάσεις ως προς τις κορυφές αλλά και ως προς τις ακμές του 

γράφου-πλέγματος. Σημαντικότερα, οι συναρτήσεις στάθμισης που χρησιμοποιούνται στο 

[28] συλλαμβάνουν τις εγγενείς ιδιότητες του υποκείμενου χώρου (manifold), που 

κατασκευάζεται από ποσότητες γεωμετρίας διάχυσης (diffusion geometric quantities). Η 

επιλογή αυτή καθιστά την προσέγγιση αμετάβλητη κάτω από μη-άκαμπτους 

μετασχηματισμούς του σχήματος, και δίνει επιτυχή αποτελέσματα σε πρότυπα αναφοράς. Η 

προσέγγιση επεκτάθηκε περαιτέρω για να ασχοληθεί με σχήματα παριστάνονται ως όγκοι 

[29]. 

Ο Sipiran και Bustos [30] εισήγαγαν έναν ανιχνευτή περιοχής ο οποίος βασίζεται στην 

ιδέα των "προεξοχών" ενός σχήματος. Η μέθοδος διαφέρει από τις άλλες προσεγγίσεις στο 

ότι παρέχει ελλιπή διάσπαση του σχήματος, δηλαδή η ένωση των περιοχών που 

ανιχνεύθηκαν δεν καλύπτει όλη την επιφάνεια. Οπτικά, οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν στα 

άκαμπτα μέρη του σχήματος (π.χ. τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι ενός ανθρώπου σχήμα). 

Άλλες αξιοσημείωτες προσεγγίσεις για τμηματοποίηση παραμορφώσιμων σημάτων 

περιλαμβάνουν την percistence-base τεχνική του Skraba [31]. Αρχικά, τα συνδεδεμένα 

κομμάτια στην επιφάνεια σχετίζονται με τοπικά μέγιστα της f, στη συνέχεια μία διαδικασία 

συγχώνευσης διασχίζει την ιεραρχία των στοιχείων για την παραγωγή μίας τελικής, σταθερής 

τμηματοποίησης του σχήματος. Η μέθοδος είναι αποδεδειγμένα σταθερή υπό ισομετρικούς 

μετασχηματισμούς αλλά η απόδοση της μειώνεται γρήγορα με την παρουσία των 

τοπογραφικών θορύβου. 

Το [32] βασίζεται σε παρόμοιες αρχές αλλά χρησιμοποιεί μια στάθμιση των ακμών 

βασιζόμενη στην γεωμετρία διάχυσης που μοιάζει με το [28]. Άλλες μέθοδοι που βασίζονται 

σε ιδέες από τη γεωμετρία διάχυσης [33, 34] αντιμετωπίζουν με επιτυχία την σχεδόν-

ισομετρική περίπτωση, αλλά γενικά είναι ευαίσθητες σε παραμορφώσεις που δεν είναι 

ισομετρικές. Ο Aubry [35] διατύπωσε το πρόβλημα της τμηματοποίησης ως ένα Gaussian 

μείγμα ομαδοποίησης μείγμα στον χώρο ενός κατάλληλου περιγραφέα. Η μέθοδος 

παρουσιάζει ελπιδοφόρα αποτελέσματα αλλά βασίζεται στην παραδοχή της ύπαρξης 

πολλών παραμορφώσεων του ίδιου σχήματος διαθέσιμες, ώστε να παραχθούν σταθερές 

περιοχές από μετασχηματισμούς που δεν είναι ήδη γνωστοί. 

Στο [4], το οποίο είναι μία από τις εργασίες επάνω στις οποίες βασίστηκε αυτή η 

εργασία, γίνεται σταθερή ανίχνευση περιοχών και τμηματοποίηση παραμορφώσιμων 

σχημάτων μέσω μία συναινετικής (Consensus) τμηματοποίηση από ένα ετερογενές σύνολο 

των θεωρούμενων τμηματοποιήσεων, οι οποίες προκύπτουν από μια διαδικασία 

ομαδοποίησης πάνω σε μια εγγενή ενσωμάτωση του σχήματος. Η ιδέα είναι ότι η Consensus 

τμηματοποίηση, η οποία βασίζεται σε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που 
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συγκεντρώθηκαν από ένα σύνολο τμηματοποιήσεων, μπορεί να αποκαλύψει τα κομμάτια 

του σχήματος που είναι πιο σταθερά σε παραμορφώσεις. 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη των περιγραφέων 

χαρακτηριστικών, οι οποίοι βασίζονται στην γεωμετρία διάχυσης και οι οποίοι παραμένουν 

αναλλοίωτοι κάτω από μη-άκαμπτες παραμορφώσεις 3D σχημάτων, καθώς και  των 

μεθόδων που αποσκοπούν στην τμηματοποίηση μη-άκαμπτων παραμορφώσιμων 3D 

σχημάτων. Ο συνδυασμός των δύο παράγει μία εγγενή ενσωμάτωση του σχήματος η οποία 

μπορεί να τμηματοποιηθεί ανεξαρτήτως της οποιασδήποτε παραμόρφωσης που μπορεί να 

υποστεί το σχήμα. 

Με βάση τις εργασίες [3] και [4], όπου αναλύεται ο περιγραφέας GPS και πως αυτός 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τμηματοποίηση μέσα από μία διαδικασία Consensus 

ομαδοποίησης μη-άκαμπτων, παραμορφώσιμων 3D σχημάτων, καθώς και τις εργασίες [5] 

και [6], στις οποίες περιγράφονται αλγόριθμοι Consensus ομαδοποίησης (clustering) ενός 

συνόλου δεδομένων, ξεκίνησε μία πρώτη υλοποίηση τμηματοποίησης με Consensus 

ομαδοποιηση. Γι’ αυτή τη πρώτη υλοποίηση έγινε χρήση του περιγραφέα χαρακτηριστικών 

GPS, η οποία έδωσε μία εγγενή ενσωμάτωση του αρχικού σχήματος με τη μορφή ενός 

συνόλου διανυσμάτων. Ακολούθησαν πολλαπλές ομαδοποιήσεις του συνόλου των GPS 

διανυσμάτων με χρήση του αλγορίθμου ομαδοποίησης K-Means, για την κατασκευή ενός 

πίνακα ομοιότητας, ο οποίος ονομάζεται Consensus πίνακας, και στην συνέχεια ακολούθησε 

μία δεύτερη διαδικασία ομαδοποίησης κατά της οποία κατασκευάστηκε το Minimum 

Spanning Tree (MST) αυτού του πίνακα. Με κατάτμηση του MST πραγματοποιήθηκε η 

ομαδοποίηση – και η  εξαγωγή των φυσικών ομάδων, όπως προτείνεται και στο [5]. 

Σε δεύτερη φάση, ακολούθησε η μελέτη μία διαδικασίας ελαφρώς διαφοροποιημένης 

από την παραπάνω, όπου στο τελικό στάδιο η ομαδοποίηση, η οποία γινόταν με κατάτμηση 

του MST, αντικαταστάθηκε από τον αλγόριθμο ομαδοποίησης Dominant Sets [8]. Το 

πλεονέκτημα του αλγορίθμου αυτού είναι ότι δεν χρειάζεται να οριστεί από τον χρήστη ή να 

υπολογιστεί με κάποιον άλλο αλγόριθμο το πλήθος των επιθυμητών τελικών ομάδων. Δεν 

χρειάζεται παρά μόνο ένα κατώφλι (threshold) το οποίο αναγκάζει τον αλγόριθμο να 

σταματήσει μετά από τον εντοπισμό ενός αριθμού κύριων ομάδων. 

Στην συνέχεια μελετήθηκε η μέθοδος που προτείνεται στο [7] και χρησιμοποιήθηκε η 

διαδικασία εξαγωγής πρωτοτύπων (Prototyping) για την δημιουργία ενός πίνακα ομοιότητας 

(Connectivity matrix) ο οποίος περιέχει πληροφορία για την σχέση μεταξύ των πρωτοτύπων. 

Για την εξαγωγή των πρωτοτύπων αλλά και του ποσοστού συνεισφοράς του κάθε σημείου 

του γράφου στις κάθε μία από τις ομάδες χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος FCΜ (Fuzzy C 

Means) [40]. Στην συνέχεια κατασκευάστηκε ο Connectivity πίνακας των πρωτοτύπων με 

χρήση των ποσοστών συνεισφοράς που έδωσε η ομαδοποίηση και το MST που αντιστοιχεί 

σε αυτόν τον πίνακα. Και εδώ, η τελική ομαδοποίηση έγινε με κατάτμηση του MST. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν έγινε χρήση του περιγραφέα 

χαρακτηριστικών GPS. Σε αυτή τη φάση της εργασίας, ο περιγραφέας αυτός 

αντικαταστάθηκε από τον HKS [1, 2], ώστε να γίνει μελέτη αυτού και στην συνέχεια σύγκριση 

των δύο περιγραφέων. Η ενσωμάτωση της πληροφορίας του σχήματος από το HKS 
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ακολουθήθηκε από την αρχική διαδικασία τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση που 

περιγράφηκε. 

Τέλος, μελετήθηκε μία άλλη μορφή πίνακα ομοιότητας που ονομάζεται πίνακας 

ορατότητας (Visibility matrix) [9, 36], ο οποίος χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά με τον 

Consensus πίνακα, με διάφορους τρόπους, με σκοπό την βελτίωση των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από την τμηματοποίηση με Consensus ομαδοποίηση. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες της Θεωρίας Γράφων (Graph 

Theory) καθώς και σημαντικοί όροι της Γεωμετρίας Διάχυσης (Diffusion Geometry). 

Παρουσιάζεται η έννοια της Υπογραφής Σημείου (Point Signature) και εξηγείται αναλυτικά ο 

τελεστής Laplace – Beltrami όπως και η σημασία των ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεών του 

στην κατασκευή των περιγραφέων χαρακτηριστικών που βασίζονται στην Γεωμετρία 

Διάχυσης. Ακόμη, παρουσιάζεται η φυσική σημασία πίσω από τους προαναφερθέντες 

περιγραφείς χαρακτηριστικών. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται αναλυτικά η πρώτη μέθοδος 

τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση που υλοποιήθηκε (GPS, Consensus 

ομαδοποίηση με K-Means, τελική ομαδοποίηση με χρήση του MST), η παραλλαγή αυτής 

όπου στην τελική ομαδοποίηση χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Dominant Sets clustering 

καθώς και τα πειραματικά αποτελέσματα των δύο. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η 

διαδικασία πρωτοτύπων, η σημασία πίσω από τον Connectivity πίνακα που κατασκευάζεται 

και πως η πληροφορία που αυτός περιέχει χρησιμοποιείται στην τμηματοποίηση του 

σχήματος. Επίσης, παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα της μεθόδου. Στο 

κεφάλαιο 5 επαναλαμβάνεται η διαδικασία τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση με 

περιγραφέα χαρακτηριστικών το HKS, εξηγείται η σημασία του χρόνου όσων αφορά το HKS 

και παρατίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα της μεθόδου. Στο κεφάλαιο 6 εισάγεται ο 

πίνακας Ορατότητας, δίνεται ο ορισμός αυτού και η περιγραφή του. Εξηγείται η σημασία του 

και το πώς συνδυάζεται με τον πίνακα Consensus για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της 

τμηματοποίησης. Ακόμη, παρουσιάζονται και τα πειραματικά αποτελέσματα αυτής της 

συνδυαστικής μεθόδου. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων των 

παραπάνω μεθόδων τμηματοποίησης 3D σχημάτων και παρατίθενται τα τελικά 

συμπεράσματα καθώς και παρατηρήσεις επάνω στις προαναφερθείσες μεθόδους.  
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2. Τελεστής Laplace – Beltrami και Point Signatures 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την επιτυχή τμηματοποίηση μη-άκαμπτων, 

παραμορφώσιμων 3D σχημάτων είναι η εξαγωγή ενός κατάλληλου περιγραφέα 

χαρακτηριστικών (feature descriptor) ο οποίος να συμπυκνώνει την εγγενή πληροφορία που 

προέρχεται από το σχήμα αλλά του οποίου ο όγκος να είναι μικρός σε σχέση με τον αρχικό 

γράφο ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμο. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι περιγραφείς χαρακτηριστικών είναι σε μορφή 

Υπογραφής Σημείου (Point Signature), βασίζονται στην Γεωμετρία Διάχυσης (Diffusion 

Geometry) και η εξαγωγή τους βασίζεται στον τελεστή Laplace – Beltrami (Laplace – Beltrami 

Operator). Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς χαρακτηριστικών αυτής της μορφής. Αναφορικά 

κάποιοι από αυτούς είναι ο Shape DNA, το Global Point Signature (GPS), το Heat Kernel 

Signature (HKS), το Scale Invariant HKS, το Wave Kernel Signature (WKS) και άλλα. Στην 

συγκεκριμένη εργασία δοκιμάστηκαν δυο διαφορετικοί περιγραφείς χαρακτηριστικών (Heat 

Kernel Signature – HKS και Global Point Signature – GPS), συναφείς μεταξύ τους, οι οποίοι 

όμως έδωσαν πολύ διαφορετικά τελικά πειραματικά αποτελέσματα. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες της Θεωρίας Γράφων, ο τελεστής 

Laplace – Beltrami και οι περιγραφείς χαρακτηριστικών που κατασκευάζονται από τις 

ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα αυτού. 

2.2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 3D ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ POINT SIGNATURE 

Ένα 3D σχήμα μπορεί να αναπαρίστανται από ένα 3D πλέγμα (mesh), συνήθως 

τριγωνικό, ή από ένα σύνολο σημείων (point cloud). Στην συγκεκριμένη εργασία 

αναφερόμαστε σε 3D πλέγμα (εικόνα 2.1). Ένα τέτοιο 3D πλέγμα ουσιαστικά είναι ένας 

γράφος (graph). 

Στα μαθηματικά, και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία γράφων, ένας γράφος είναι μια δομή 

που ανέρχεται σε ένα σύνολο αντικειμένων όπου μερικά ζεύγη αντικειμένων κατά κάποιο 

τρόπο σχετίζονται. Τα αντικείμενα αυτά ονομάζονται κορυφές (vertices), κόμβοι (nodes) ή 

σημεία (points) και κάθε ένα από τα συνδεδεμένα ζεύγη των κορυφών ονομάζεται ακμή 

(edge), τόξο (arc) ή γραμμή (line). Τυπικά, ένας γράφος απεικονίζεται σε διαγραμματική 

μορφή ως ένα σύνολο σημείων για τις κορυφές, οι οποίες ενώνονται μέσω των ακμών. Οι 

Γράφοι είναι ένα από τα αντικείμενα μελέτης στα διακριτά μαθηματικά. Ένα παράδειγμα 2D 

απεικόνισης ενός γράφου δίνεται στην εικόνα 2.2. Οι κορυφές προσδιορίζονται στον χώρο 

από τρεις συντεταγμένες (x,y,z). Τα τρίγωνα σχηματίζονται από τον συνδυασμό τριών 

γειτονικών κορυφών. Κάθε κορυφή μπορεί να είναι μέρος τριών τριγώνων, με αποτέλεσμα 

τα τρίγωνα να είναι σε αριθμό περισσότερα από τις κορυφές. 

Ένας μη-κατευθυνόμενος (undirected) γράφος είναι ένας γράφος του οποίου οι ακμές 

δεν έχουν προσανατολισμό. Η ακμή (x, y) είναι ταυτόσημη με την ακμή (y, x), δηλαδή, δεν 

είναι διατεταγμένα ζεύγη, αλλά σύνολα {x, y} κορυφών. Ο μέγιστος αριθμός ακμών ενός μη-

κατευθυνόμενου γράφου χωρίς βρόχους είναι n(n - 1)/2. 
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Ένας κατευθυνόμενος (directed) γράφος είναι ένας γράφος στον οποίο οι ακμές έχουν 

προσανατολισμούς. Αναπαρίσταται σαν ένα διατεταγμένο ζεύγος G = (V, A), με V το σύνολο 

των κορυφών και Α το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών των κορυφών, που ονομάζονται 

βέλη, κατευθυνόμενες ακμές, κατευθυνόμενα τόξα ή κατευθυνόμενες γραμμές. 

Η έννοια Υπογραφή Σημείου (Point Signature) είναι η “υπογραφή” της κάθε κορυφής του 

γράφου. Ουσιαστικά είναι η περιγραφή της κάθε κορυφής από μία εξίσωση, ένα διάνυσμα ή 

ίσως και έναν αριθμό, τα οποία περιέχουν μεγάλη πληροφορία για τη συγκεκριμένη κορυφή 

και εξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν μειωμένο όγκο, σε σχέση με τον αρχικό γράφο, 

και να είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Σε κάθε Point Signature περιλαμβάνεται διαφορετική 

πληροφορία και ανάλογα με την εφαρμογή προς υλοποίηση χρησιμοποιείται το κατάλληλο. 

Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς χαρακτηριστικών του τύπου Point Signature, με τον 

γνωστότερο και απλούστερο αυτών να είναι ο Shape DNA [1]. Ακολουθούν το HKS [1, 2], το 

SI-HKS [10] και διάφορες παραλλαγές αυτών, το WKS [1, 25] και διάφορες παραλλαγές του, 

το GPS [3], κτλ. τα οποία κατασκευάζονται με χρήση των ιδιοδιανυσμάτων και των ιδιοτιμών 

του τελεστή Laplace - Beltrami. 

 

Εικόνα 2.1: Αριστερά φαίνεται ένα παράδειγμα ενός 3D τριγωνικού πλέγματος με τη μορφή ενός ελέφαντα. 

Δεξιά φαίνεται σε μεγέθυνση τμήμα της επιφάνειάς του με το τριγωνικό πλέγμα να είναι ευδιάκριτο. 

 

Εικόνα 2.2: Παράδειγμα 2D αναπαράστασης ενός γράφου. Οι αριθμοί αναπαριστούν τις κορυφές ενώ τα 

ευθύγραμμα τμήματα που τους ενώνουν αναπαριστούν τις ακμές. 

2.3 ΤΕΛΕΣΤΗΣ LAPLACE – BELTRAMI 

Στη διαφορική γεωμετρία (Differential geometry), ο τελεστής Laplace (Laplace operator) 

μπορεί να γενικευθεί για συναρτήσεις που ορίζονται σε επιφάνειες στον Ευκλείδειο χώρο 
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και, γενικότερα, σε Riemannian και pseudo-Riemannian χώρους (manifolds). Αυτός ο πιο 

γενικός τελεστής ονομάζεται Laplace - Beltrami τελεστής (Laplace - Beltrami operator). Όπως 

ο τελεστής Laplace, έτσι και ο τελεστής Laplace - Beltrami ορίζεται ως η απόκλιση της κλίσης 

και είναι ένας γραμμικός τελεστής. 

Τα 3D σχήματα προς τμηματοποίηση μπορούν να θεωρηθούν ως κλειστοί, συμπαγείς 

Riemannian manifolds. Για μια τέτοια κλειστή, συμπαγή επιφάνεια Μ, έστω Δ ο Laplace - 

Beltrami τελεστής της και η παρακάτω εξίσωση 

∆𝜑 =  𝜆𝜑 (1) 

 Τα βαθμωτά μεγέθη λ για τα οποία η εξίσωση (1) έχει μια τετριμμένη λύση ονομάζονται 

ιδιοτιμές του Δ ενώ οι λύσεις φ ονομάζονται ιδιοσυναρτήσεις που αντιστοιχούν στις 

ιδιοτιμές λ. Η λ = 0 είναι πάντα μια ιδιοτιμή και η αντίστοιχη ιδιοσυνάρτηση, φ, είναι 

σταθερά. Οι ιδιοτιμές του τελεστή Laplace - Beltrami είναι μη αρνητικές και αποτελούν ένα 

διακριτό σύνολο. 

Μια διαφορετική γεωμετρική διακριτοποίηση προτάθηκε στο [42], για  επιφάνειες που 

αποτελούνται από τριγωνικό πλέγμα: 

𝛥(𝑥𝑖) =  
1

2𝐴𝑖
(cot 𝛼𝑖𝑗 + cot 𝛽𝑖𝑗)(𝑥𝑖 −  𝑥𝑗), 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑗 ∈ 𝑁𝑖   (2) 

όπου 𝑁𝑖  είναι η 1-ring γειτονιά του 𝑥𝑖 και 𝐴𝑖  είναι η Voronoi περιοχή της κορυφής 𝑥𝑖 που 

δίνεται από τη σχέση: 

𝐴𝑖 =  
1

8
∑ (cot 𝛼𝑖𝑗 + cot 𝛽𝑖𝑗) ∥ 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ∥2

𝑗∈𝑁𝑖
  (3) 

Στην εικόνα 2.3 (α) απεικονίζονται οι 1-ring γείτονες και γωνίες απέναντι από μία ακμή, 

στην εικόνα 2.3 (β) απεικονίζονται οι Voronoi περιοχές σε τρίγωνο χωρίς αμβλείες γωνίες 

και, τέλος, στην εικόνα 2.3 (γ) απεικονίζονται οι εξωτερικές γωνίες μίας περιοχής Voronoi. 

Να σημειωθεί ότι για αμβλεία τρίγωνα γειτονικά της κορυφής i χρησιμοποιείται μια μικτή 

περιοχή που ορίζεται στον πίνακα 1. 

Η φασματική ανάλυση ενός σχήματος (spectral shape analysis) βασίζεται στο φάσμα, 

δηλαδή στις ιδιοτιμές ή/και τις ιδιοσυναρτήσεις, του τελεστή Laplace – Beltrami. Δεδομένου 

ότι το φάσμα του τελεστή Laplace – Beltrami είναι αναλλοίωτο κάτω από ισομετρίες 

(isometries), είναι κατάλληλο για την ανάλυση ή την ανάκτηση (retrieval) μη-άκαμπτων 

σχημάτων (non-rigit shapes), δηλ. καμπτών αντικειμένων όπως οι άνθρωποι, τα ζώα, τα 

φυτά, κλπ. 

Ο λόγος που ο υπολογισμός του τελεστή Laplace – Beltrami είναι απαραίτητος είναι διότι 

οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα που προκύπτουν από την εξίσωση (1) είναι απαραίτητα 

για την κατασκευή των δύο περιγραφέων χαρακτηριστικών που χρησιμοποιήθηκαν. 
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Εικόνα 2.3: (α) 1-ring γείτονες και γωνίες απέναντι από μία ακμή, (β) Voronoi περιοχές σε τρίγωνο χωρίς 

αμβλείες γωνίες, (γ) εξωτερικές γωνίες μίας περιοχής Voronoi. 

Πίνακας 1 

ΑΜΙΚΤΗ = 0 

∀ τρίγωνο Τ της 1-ring γειτονιάς του 𝑥 

Αν το Τ δεν έχει αμβλείες γωνίες 

ΑΜΙΚΤΗ += περιοχή Voronoi του 𝑥 για το Τ 

Αλλιώς 

 Αν η γωνία του 𝑥 στο Τ είναι αμβλεία 

  ΑΜΙΚΤΗ += περιοχή(Τ) / 2 

Αλλιώς 

  ΑΜΙΚΤΗ += περιοχή(T) / 4 

 

2.4 HEAT KERNEL SIGNATURE 

Ο τελεστής Laplace - Beltrami κατέχει κεντρικό ρόλο στην εξίσωση της θερμότητας και 

περιγράφει την διαδικασία της διάχυσης σε manifolds. Η εξίσωση της θερμότητας μπορεί να 

γραφτεί ως 

𝛥𝛭𝑢(𝑥, 𝑡) = −
𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
  (4) 

όπου ΔΜ είναι ο τελεστής Laplace – Beltrami του Μ και u(x, t) είναι η κατανομή της 

θερμότητας στον χώρο στο σημείο x σε χρόνο t. Η αρχική κατάσταση είναι κάποια αρχική 

κατανομή της θερμότητας u0(x) για χρόνο t = 0 και οι οριακές συνθήκες εφαρμόζονται σε 

περίπτωση που ο χώρος έχει όρια. Για μια αρχική κατανομή της θερμότητας f : M → R, έστω 

ότι ο Ht(f) δηλώνει την κατανομή της θερμότητας για χρόνο t. Ο Ht(f) ικανοποιεί την εξίσωση 

θερμότητας για κάθε t και  ισχύει ότι limt→0Ht(f)= f . Ο Ht ονομάζεται τελεστής θερμότητας 

(heat operator). Ο ΔM και ο Ht είναι τελεστές που αντιστοιχίζουν μία πραγματική συνάρτηση 

στον Μ με μία άλλη. Είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι αυτοί οι τελεστές ικανοποιούν την 

παρακάτω σχέση 𝐻𝑡 =  𝑒−𝑡𝛥𝛭 . Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο τελεστές έχουν τις ίδιες 

ιδιοσυναρτήσεις και εάν λ είναι μία ιδιοτιμή το ΔΜ τότε 𝑒−𝜆𝑡 είναι μία ιδιοτιμή του Ηt η οποία 

αντιστοιχεί στην ίδια ιδιοσυνάρτηση. 

Είναι γνωστό ότι για οποιοδήποτε Μ, υπάρχει μία εξίσωση 𝑘𝑡(𝑥, 𝑦) ∶ 𝑅+ × 𝑀 × 𝑀 → 𝑅 

τέτοια ώστε 

𝐻𝑡𝑓(𝑥) =  ∫ 𝑘𝑡(𝑥, 𝑡)𝑓(𝑦)𝑑𝑦.
𝑀

 (5) 
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Η ελάχιστη συνάρτηση 𝑘𝑡(𝑥, 𝑦) που ικανοποιεί την εξίσωση (5) ονομάζεται πυρήνας 

θερμότητας (heat kernel) και δηλώνει το ποσό της θερμότητας το οποίο μεταφέρεται από το 

σημείο x στο σημείο y, δεδομένου ότι στο σημείο x βρίσκεται μία μοναδιαία πηγή 

θερμότητας. 

Για συμπαγή (compact) manifolds M, ο heat kernel έχει την παρακάτω αναπαράσταση με 

ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα 

𝑘𝑡(𝑥, 𝑦) =  ∑ 𝑒−𝜆𝑖𝑡∞
𝑖=0 𝜑𝑖(𝑥)𝜑𝑖(𝑦) (6) 

όπου λi και φi είναι η i-οστή ιδιοτιμή και το i-οστό ιδιοδιάνυσμα του τελεστή Laplace – 

Beltrami αντίστοιχα. 

Ο heat kernel χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες ιδιότητες και αυτές που ενδιαφέρουν στην 

συγκεκριμένη περίπτωση τον χαρακτηρίζουν ως isometric invariant (αμετάβλητος σε 

ισομετρικές μετατροπές), informative, multi-scale και stable. 

Isometric Invariant: Ο heat kernel είναι αμετάβλητος κάτω ισομετρικές παραμορφώσεις 

το οποίο είναι μια άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι και ο τελεστής Laplace - Beltrami είναι 

επίσης αμετάβλητος, πράγμα που σημαίνει ότι η εξίσωση θερμότητας περιλαμβάνει μόνο τις 

εγγενείς ιδιότητες του manifold. Μία πρακτική σημασία αυτής της ιδιότητας είναι ότι ο heat 

kernel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση σχημάτων που υποβάλλονται σε 

ισομετρικές παραμορφώσεις, το οποίο είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, στο ταίριασμα 

αρθρωτών σχημάτων, όπως ανθρώπους ή ζώα σε διάφορες πόζες. 

Informative: Εκτός από την αμεταβλητότητά του στις ισομετρικές διαφορές, ο heat 

kernel περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εγγενή γεωμετρία του σχήματος και 

επομένως χαρακτηρίζει πλήρως τα σχήματα ως προς της ισομετρία. 

Multi-scale: Το γεγονός ότι ο heat kernel χαρακτηρίζεται ως multi-scale, στα πλαίσια της 

έννοιας point signature, σημαίνει ότι για μικρές τιμές του t, η συνάρτηση 𝑘𝑡(𝑥, ∙ ) 

καθορίζεται κυρίως από μικρές γειτονιές γύρο από το x, και αυτές οι γειτονιές μεγαλώνουν 

όπως το t αυξάνεται. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι για μικρούς χρόνους t, η 𝑘𝑡(𝑥, ∙ ) 

αντανακλά μόνο τις τοπικές ιδιότητες του σχήματος γύρω από το x, ενώ για μεγάλες τιμές 

του χρόνου t, η 𝑘𝑡(𝑥, ∙ ) αιχμαλωτίζει την συνολική (global) δομή του Μ σε σχέση με το x. 

Stable: Μία από τις ιδιαίτερα χρήσιμες ιδιότητες του heat kernel είναι ότι είναι σταθερός 

σε διαταραχές του υποκείμενου manifold. Πολλά παραμορφώσιμα μοντέλα στην πράξη δεν 

είναι ισομετρικά και μια επιτυχημένη Point Signature δεν πρέπει να είναι ευαίσθητη σε 

μικρές διαταραχές. 

Δεδομένου ενός σημείου x επάνω στον χώρο Μ, το Heat Kernel Signature, HKS(x), 

ορίζεται ως μία συνάρτηση του χρόνου 𝐻𝐾𝑆(𝑥): 𝑅+ → 𝑅, 𝐻𝐾𝑆(𝑥, 𝑡) =  𝑘𝑡(𝑥, 𝑥) και δίνεται 

από τη σχέση: 

𝐻𝐾𝑆(𝑥, 𝑡) =  𝑘𝑡(𝑥, 𝑥) =  ∑ 𝑒−𝜆𝑖𝑡𝜑𝑖
2(𝑥)∞

𝑖=0   (7) 

Η σχέση (7) προκύπτει από την (6) για y = x. 

Τα Heat Kernel Signatures σε διαφορετικά σημεία ορίζονται σε μια κοινή χρονική 

περιοχή, και το γεγονός αυτό τα καθιστά εύκολα μετρήσιμα. Ακόμα, το HKS κληρονομεί 

πολλές από τις ιδιότητες του Heat Kernel, όπως το ότι είναι εγγενής (intrinsic), 
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πολυδιάστατος (mutli-scale) και δυνατός (robust). Όπως διαχέεται και η θερμότητα σε ένα 

σχήμα, έτσι, οι γεωμετρικές πληροφορίες για τις γειτονιές του σημείου x σε διαφορετικές 

κλίμακες κωδικοποιούνται συμπαγώς στο HKS {𝑘𝑡(𝑥, 𝑥)}𝑡>0. 

2.5 GLOBAL POINT SIGNATURE 

Λαμβάνοντας υπόψη ένα σημείο p στην επιφάνεια, ορίζουμε το Global Point Signature 

αυτού, GPS(p), ως το άπειρο-διάστατο διάνυσμα 

𝐺𝑃𝑆(𝒑) = (
1

√𝜆1
𝜑1(𝒑),

1

√𝜆2
𝜑2(𝒑),

1

√𝜆3
𝜑3(𝒑), … )  (8) 

όπου φi(p) είναι η τιμή του ιδιοδιανύσματος φi στο σημείο p. Να σημειωθεί ότι το 

ιδιοδιάνυσμα φ0 μένει έξω, διότι δεν περιέχει κάποια πληροφορία. Το όνομα του 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού προέρχεται από το γεγονός ότι αυτό το άπειρο-διάστατο 

διάνυσμα είναι μια “υπογραφή” (signature), ένας χαρακτηρισμός του σημείου (point) εντός 

του παγκοσμίου (global) “πλαισίου” της επιφάνειας. 

Μία σημαντική ιδιότητα αυτού του περιγραφέα χαρακτηριστικών είναι ότι τα GPS 

διανύσματα μιας επιφάνειας, η οποία δεν έχει αυτό-διασταυρώσεις (self-intersections), δεν 

έχουν αυτό-διασταυρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά σημεία έχουν και διαφορετικά 

GPS διανύσματα. 

Ακόμη, το σύνολο των GPS διανυσμάτων μίας επιφάνειας είναι αμετάβλητο σε 

ισομετρικές μεταβολές. Αυτό σημαίνει ότι δύο ισομετρικές επιφάνειες θα έχουν την ίδια 

εικόνα ως προς τα GPS διανύσματα τους. Αυτή είναι μία ιδιότητα την οποία μοιράζονται με 

το HKS και η οποία κληρονομείται από τον τελεστή Laplace-Beltrami. 

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το εσωτερικό γινόμενο και κατά 

συνέπεια η Ευκλείδεια απόσταση στον χώρο των GPS διανυσμάτων έχουν μία ιδιαίτερη 

σημασία. Το εσωτερικό γινόμενο στον χώρο των GPS διανυσμάτων είναι ένα μέτρο του πόσο 

“κοντά” είναι δύο σημεία. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το εσωτερικό γινόμενο στον 

χώρο των GPS διανυσμάτων αντιστοιχεί στην συνάρτηση Green (γραμμένη με ιδιοτιμές και 

ιδιοδιανύσματα): 

𝐺(𝒙, 𝒙′) =  ∑
𝜑𝑖(𝒙)𝜑𝑖(𝒙′)

𝜆𝑖

∞
𝑖=1  (9) 

το οποίο προφανώς μπορεί να γραφεί ως εξής G(p,q) = GPS(p) ·GPS(q) για δύο σημεία p και 

q. Το μέτρο της συνάρτησης Green |G(p,q)|, στα πλαίσια της επεξεργασίας πλέγματος 

(mesh), είναι ένα μέτρο του πόσο τα σημεία p και q δεσμεύονται από αλλαγές μεταξύ τους. 

Ουσιαστικά η συνάρτηση Green είναι ένα μέτρο του πόσο δύο σημεία είναι γεωμετρικά 

ενωμένα μεταξύ τους. 
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3. Τμηματοποίηση με GPS και Consensus Ομαδοποίηση 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της συγκεκριμένης μεθόδου, η οποία ονομάζεται τμηματοποίηση με Consensus 

ομαδοποίηση [4, 5, 6], είναι η ένωση των αποτελεσμάτων πολλαπλών ομαδοποιήσεων. 

Αρχικά, n δεδομένα d διαστάσεων αποσυντίθενται σε έναν μεγάλο αριθμό συμπαγών 

ομάδων. Αυτή η αποσύνθεση των δεδομένων γίνεται με τον αλγόριθμο ομαδοποίησης K-

means. Παίρνοντας τις κοινές εμφανίσεις από ζεύγη μοτίβων στις ίδιες ομάδες σαν ψήφους 

για την ομοιότητα των μοτίβων μεταξύ τους, ο χωρισμός των δεδομένων αποτυπώνεται σε 

έναν πίνακα κοινών εμφανίσεων των μοτίβων αυτών. Αυτός ο πίνακας κοινών εμφανίσεων 

αποτελεί ένα νέο μέτρο ομοιότητας των μοτίβων. Οι τελικές ομάδες εξάγονται στην συνέχεια 

με την εφαρμογή ενός μίας άλλης μεθόδου ομαδοποίησης. Στην συγκεκριμένη εργασία 

εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικές μέθοδοι για την εξαγωγή των τελικών ομάδων. Η πρώτη 

έγινε με κατάτμηση του Minimum Spanning Tree (MST) του πίνακα Consensus καθώς και για 

τη δεύτερη χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Dominant Sets. Οι δύο 

περιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους αναλύονται στην συνέχεια. 

3.2 ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΚΑΙ CONSENSUS ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ MINIMUM 

SPANNING TREE 

3.2.1 Παρουσίαση της μεθόδου 

Η βασική ιδέα πίσω από αυτή τη διαδικασία είναι η συγχώνευση των αποτελεσμάτων 

πολλαπλών διαδικασιών ομαδοποίησης σε έναν ενιαίο πίνακα, αντιμετωπίζοντας κάθε 

αποτέλεσμα ομαδοποίησης σαν ένα ανεξάρτητο στοιχείο, όπως προτείνεται και στο [5]. Τα 

βήματα της διαδικασίας φαίνονται και στην εικόνα 3.1. 

Για 𝑛 δεδομένα d διαστάσεων ακολουθείται η παρακάτω λογική: 

Αρχικά, γίνεται ο διαχωρισμός των δεδομένων. Το σύνολο αυτό των πολυδιάστατων 

δεδομένων αποσυντίθεται σε έναν μεγάλο αριθμό μικρών, σφαιρικών ομάδων. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση το πολυδιάστατο σύνολο δεδομένων είναι το σύνολο των GPS 

διανυσμάτων. Ο αλγόριθμος K-Means είναι υπεύθυνος για την αποσύνθεση των δεδομένων 

στις διάφορες ομάδες. 

Στην συνέχεια, μέσα από μία επαναληπτική διαδικασία, γίνεται συνδυασμός της 

πληροφορίας που περιέχεται στον διαχωρισμό των ομάδων. Ακολουθώντας την υπόθεση 

που έγινε στο [5], τα μοτίβα που βρίσκονται στην ίδια φυσική ομάδα είναι πολύ πιθανό να 

βρεθούν και στην ίδια ομάδα στις διάφορες ομαδοποιήσεις. Παίρνοντας τις κοινές 

εμφανίσεις από ζεύγη μοτίβων σαν ψήφους για την σχέση αυτών, οι διαχωρισμοί που 

προκύπτουν από τις πολλαπλές επαναλήψεις του αλγορίθμου K-Means αποτυπώνονται σε 

έναν 𝑛 × 𝑛 πίνακα κοινών εμφανίσεων, ο οποίος στην συνέχεια θα αναφέρεται ως 

Consensus πίνακας και ο οποίος κατασκευάζεται με βάση την παρακάτω σχέση, η οποία 

επίσης προτείνεται στο [5]: 

𝑐𝑜𝑛𝑠_𝑚𝑎𝑡𝑟(𝑖,𝑗) =  
𝑣𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖,𝑗

𝑁
 (10) 
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όπου N είναι το πλήθος των επαναλήψεων και votesi,j είναι ο αριθμός των φορών που το 

ζευγάρι μοτίβων (i,j) βρέθηκε στην ίδια ομάδα. Η διαίρεση με το πλήθος των επαναλήψεων 

επιστρέφει έναν κανονικοποιημένο ως προς την μονάδα πίνακα. Ουσιαστικά ο πίνακας 

κοινών εμφανίσεων, δηλαδή ο πίνακας Consensus, δεν είναι κάτι παραπάνω από ένας 

πίνακας ομοιότητας (connectivity matrix), ο οποίος κατασκευάζεται με αυτόν τον 

συγκεκριμένο τρόπο και περιλαμβάνει συγκεκριμένη πληροφορία. Το γεγονός ότι είναι 

πίνακας ομοιότητας σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερες οι τιμές του πίνακα τόσο ισχυρότερες οι 

συνδέσεις των κορυφών του γράφου που αντιστοιχούν σε αυτές τις τιμές. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αφού δημιουργηθεί ο πίνακας Consensus στην 

συνέχεια εφαρμόζεται σε αυτόν ένα κατώφλι (threshold) και οι τιμές του πίνακα που είναι 

μικρότερες από την τιμή του κατωφλίου μηδενίζονται. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στην 

μείωση των εσφαλμένων ομαδοποιήσεων, μηδενίζοντας τις αδύναμες συνδέσεις. 

Για την εκτέλεση του επόμενου βήματος της διαδικασίας, ο πίνακας ομοιότητας πρέπει 

να μετατραπεί σε πίνακα αποστάσεων (distance matrix). Μία τιμή ενός πίνακα αποστάσεων 

δείχνει πόσο απέχει μεταξύ του το ζεύγος κορυφών που αντιστοιχεί σε αυτή. Αν η τιμή είναι 

μικρή, οι κορυφές σχετίζονται πολύ ενώ, αν η τιμή είναι μεγάλη, οι κορυφές δεν σχετίζονται. 

Στο τελικό βήμα, το οποίο αποσκοπεί στην ανάκτηση των φυσικών ομάδων, είναι μία 

διαδικασία ομαδοποίησης. Δίνεται έμφαση στην έννοια της γειτονίας και εφαρμόζεται ένας 

αλγόριθμος Minimum Spanning Tree (MST) [41]. Αφού κατασκευαστεί το MST, στην 

συνέχεια, αγνοούνται οι k-1 πιο αδύναμες συνδέσεις του, με αποτέλεσμα ο γράφος να 

χωρίζεται στις k φυσικές του ομάδες, οι οποίες είναι και οι ζητούμενες. Οι αδύναμες 

συνδέσεις είναι τώρα οι μεγαλύτερες συνδέσεις, λόγο της μετατροπής που 

πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο βήμα. Με το να αγνοηθούν οι k-1 πιο αδύναμες 

συνδέσεις, το MST ουσιαστικά χωρίζεται σε Minimum Spanning Forest το οποίο και 

αποτελείται από k MSTs, τα οποία και αναπαριστούν τις k φυσικές ομάδες του γράφου. Η 

αφαίρεση των αδύναμων συνδέσεων μπορεί να γίνει και με χρήση ενός κατωφλίου, όμως, 

σε αυτή τη περίπτωση το πλήθος των τελικών ομάδων θα είναι μεγαλύτερο και μπορεί να 

προκύψουν και αρκετές ανεπιθύμητες ομάδες. 

Ένα Minimum Spanning Tree (MST) ή Minimum Weight Spanning Tree είναι ένα 

υποσύνολο των ακμών ενός συνδεδεμένου (connected), σταθμισμένου (edge-weighted) μη-

κατευθυνόμενου (undirected) γράφου στο οποίο υποσύνολο όλες οι κορυφές συνδέονται 

μαζί, χωρίς κύκλους και με το ελάχιστο δυνατό συνολικό βάρος ακμών. Ουσιαστικά, είναι 

ένα Spanning Tree του οποίου το άθροισμα των βαρών των ακμών του είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερο. Ένα παράδειγμα ενός επίπεδου γράφου και του αντίστοιχου MST αυτού φαίνεται 

στην εικόνα 3.2. 

Δύο σημαντικοί και πολύ γνωστοί αλγόριθμοι για τον υπολογισμό του MST ενός γράφου 

είναι ο αλγόριθμος του Kruskal και ο αλγόριθμος του Prims: 

 Ο αλγόριθμος του Kruskal είναι ένας άπληστος (greedy) αλγόριθμος υπολογισμού MST 

που κάθε φορά βρίσκει την ακμή με το ελάχιστο δυνατό βάρος που συνδέει 

οποιαδήποτε δύο δέντρα στο δάσος. Ξεκινάει ορίζοντας ένα σύνολο από δέντρα, δηλαδή 

ένα δάσος F, όπου στην αρχή το κάθε δέντρο είναι ουσιαστικά μία κορυφή. Στην 

συνέχεια ορίζει το σύνολο των ακμών S του γράφου. Όσο το S περιέχει κάποια ακμή και 
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το δάσος δεν είναι connected, ο αλγόριθμος βρίσκει την ακμή με το ελάχιστο βάρος, την 

αφαιρεί από το S και ενώνει τα αντίστοιχα δέντρα. Στο τέλος καταλήγει με ένα MSΤ εάν ο 

γράφος είναι connected ή με ένα Minimum Spanning Forest εάν ο γράφος δεν είναι 

connected. 

 Στην επιστήμη των υπολογιστών, ο αλγόριθμος του Prim είναι ένας άπληστος (greedy) 

αλγόριθμος που βρίσκει ένα MST για έναν σταθμισμένο (weighted), μη-κατευθυνόμενο 

(undirected) γράφο. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκει ένα υποσύνολο των ακμών το οποίο 

υποσύνολο σχηματίζει ένα δέντρο, το οποίο δέντρο περιλαμβάνει κάθε κορυφή, έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό βάρος όλων των ακμών στο δέντρο. Ο αλγόριθμος 

λειτουργεί με την οικοδόμηση αυτού του δέντρου μία κορυφή την φορά, ξεκινώντας από 

μία αυθαίρετη αρχική κορυφή και προσθέτοντας σε κάθε βήμα του την σύνδεση με το 

μικρότερο δυνατό βάρος από το δέντρο σε μία άλλη κορυφή. 

 

Εξαγωγή GPS
Αποσύνθεση δεδομένων σε 
ομάδες με χρήση K-means

Υπολογισμός του 
πίνακα 

ομοιότητας 
�Consensus’

Εφαρμογή 
κατωφλίου

MST

Αρχικό 3D 
σχήμα

Αφαίρεση των Κ΄ 
πιο αδύναμων 

συνδέσεων
Τελικό σχήμα

Μετατροπή σε 
Distance πίνακα

 

Εικόνα 3.1: Διαδικασία τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση με χρήση του περιγραφέα GPS και του 

αλγορίθμου Minimum Spanning Tree. Από το αρχικό σχήμα γίνεται εξαγωγή των διανυσμάτων του περιγραφέα τα 

οποία περιγράφουν την γεωμετρία του σχήματος. Στην συνέχεια  γίνεται αποσύνθεση των δεδομένων, με χρήση 

του αλγορίθμου K-Means, σε πολλές μικρές ομάδες. Από την παραπάνω ομαδοποίηση κατασκευάζεται ο πίνακας 

ομοιότητας που ονομάζεται Consensus πίνακας. Εφαρμόζεται σε αυτόν ένα κατώφλι για την εξάλειψη των 

αδύναμων συνδέσεων και στην συνέχεια μετατρέπεται σε πίνακα αποστάσεων. Κατασκευάζεται το MSΤ aυτού 

και αφαιρούνται οι K΄ πιο αδύναμες συνδέσεις, διαχωρίζοντας τον γράφο στις τελικές ομάδες οι οποίες 

αντιστοιχούν στις φυσικές ομάδες του σχήματος. 

 

Εικόνα 3.2: Ένας επίπεδος γράφος και το MST του φαίνονται στην εικόνα. Κάθε ακμή φέρει και το βάρος που 

της αντιστοιχεί. Οι έντονες γραμμές δείχνουν το MST. Δεν υπάρχουν κύκλοι, όλοι οι κόμβοι είναι συνδεδεμένοι 

και το άθροισμα των βαρών είναι το ελάχιστο. 
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3.2.2 Πειραματικά αποτελέσματα 

Για την αξιολόγηση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις SHREC 2011 Feature 

detection/description benchmark [38] και TOSCA high-resolution [39]. Παρατηρήθηκε ότι η 

συγκεκριμένη μέθοδος είναι σε θέση να ξεχωρίσει τις φυσικές ομάδες του σχήματος για 

ανθρώπους και ανθρωπόμορφα σχήματα καθώς και για τετράποδα ζώα. Υπήρχαν αρνητικά 

αποτελέσματα όπως εμφάνιση ανεπιθύμητων ομάδων και μεγάλη περιοχή του σχήματος 

χωρίς τμηματοποίηση. Για σχήματα με προστιθέμενο θόρυβο, η μέθοδος επιστρέφει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Για σχήματα με χαμένη πληροφορία (κενά κατά μήκος της 

επιφάνειάς τους) εντοπίζονται κάποιες ομάδες ενώ για σχήματα με χαμένα μέρη 

Η παραπάνω μέθοδος έχει κάποιες παραμέτρους οι οποίες πρέπει να ρυθμιστούν: το 

πλήθος των ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 

GPS διανυσμάτων, το πλήθος των ομάδων με βάση το οποίο αρχικοποιείται ο αλγόριθμος K-

Means, k, το πλήθος των τελικών ομάδων, k΄, η τιμή του κατωφλίου, τ, που εφαρμόζεται 

στον πίνακα Consensus, για τον μηδενισμό των πολύ αδύναμων συνδέσεων και, τέλος, το 

πλήθος των επαναλήψεων που εκτελούνται, Ν. 

Όσον αφορά την τιμή του κατωφλίου, τC, ο σκοπός του είναι η εξάλειψη πολύ μικρών 

συνδέσεων του πίνακα Consensus. Η τιμή του κατωφλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξαλείφονται αδύναμες συνδέσεις αλλά το ποσοστό της πληροφορίας που χάνεται να μην 

είναι μεγάλο. Αξιολογήθηκαν διάφορες τιμές με την τιμή που επικράτησε να είναι τC=0.1 

δεδομένου ότι ο πίνακας κανονικοποιείται με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει ένα εύρος τιμών 

[0 1]. 

Ο αλγόριθμος στον οποίο βασίστηκε η συγκεκριμένη εργασία για την υλοποίηση της 

διαδικασίας Consensus ομαδοποίησης είναι αυτός που προτείνεται στο [5] από τους Fred και 

Jain. Αυτοί προτείνουν τυχαία αρχικοποίηση του αλγορίθμου ομαδοποίησης K-Means για 

κάθε μία από τις επαναλήψεις με το μέγιστο πλήθος των ομάδων να  μπορεί να καθοριστεί 

είτε με τον προσδιορισμό του αριθμού των συνιστωσών στο μίγμα του Gaussian μοντέλου, 

είτε από την τιμή √𝑛, όπου n είναι ο αριθμός των προτύπων εισόδου ή με αξιολόγηση 

διαφόρων τιμών. Ακόμη, για το πλήθος των επαναλήψεων προτείνουν την τιμή Ν=200, με 

την λογική ότι ο αλγόριθμος K-Means είναι αρκετά γρήγορος και δεν καθυστερεί την 

επαναληπτική διαδικασία. 

Τα αποτελέσματα που έδωσε ο αλγόριθμος με τυχαία αρχικοποίηση του K-Means 

ανάμεσα σε ένα πλήθος τιμών με μέγιστη τιμή το k, όπως προτείνεται, δεν κρίθηκαν 

ικανοποιητικά σε σύγκριση με τα αποτελέσματα για σταθερό πλήθος ομάδων, στην 

συγκεκριμένη υλοποίηση. Στην εικόνα 3.3 αριστερά φαίνονται αποτελέσματα για 

αρχικοποίηση του K-Means με k=10 και Ν=200 ενώ στην εικόνα 3.3 δεξιά φαίνονται τα 

αποτελέσματα για τυχαία αρχικοποίηση του K-Means από το σύνολο [2 50] και Ν=200. Και 

στις δύο περιπτώσεις το σχήμα έχει 2600 κορυφές, για την κατασκευή των GPS διανυσμάτων 

του έχουν χρησιμοποιηθεί οι 50 μικρότερες ιδιοτιμές και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα του 

τελεστή Laplace – Beltrami και το πλήθος των τελικών ομάδων έχει οριστεί και στις δύο 

περιπτώσεις k΄=7. Μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι για τυχαία αρχικοποίηση οι τελικές 

ομάδες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες που προκύπτουν για σταθερή αρχικοποίηση. 

Επίσης, είναι γεγονός ότι δεν αντιστοιχούν στις κυριότερες 7 φυσικές ομάδες του σχήματος. 
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Όσον αφορά το πλήθος των ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων του τελεστή Laplace - 

Beltrami που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του περιγραφέα GPS, υπάρχουν 

διάφορες προτάσεις στην σχετική βιβλιογραφία. Η τιμή του πλήθους των ιδιοτιμών πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να περιλαμβάνουν την απαιτούμενη πληροφορία χωρίς περιττό όγκο 

και χωρίς θόρυβο. Συνήθως δεν χρησιμοποιούνται περισσότερες από 300 ιδιοτιμές και 

ιδιοδιανύσματα αλλά και ένα πολύ μικρότερο νούμερο από αυτό είναι αρκετό και δίνει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στις εικόνες 3.4.α και 3.4.β φαίνεται το ίδιο σχήμα για την 

τμηματοποίηση του οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες παράμετροι αλλά διαφορετικό 

πλήθος ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι 20 

πρώτες μικρότερες ιδιοτιμές καθώς και τα ιδιοδιανύσματα που τους αντιστοιχούν. Στην 

δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι 50 πρώτες και στην τρίτη περίπτωση οι 100 

πρώτες. Στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι 300 μικρότερες ιδιοτιμές και τα 

αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα. Το μέγεθος του σχήματος και στις τρεις περιπτώσεις είναι 2600 

κορυφές. Όπως φαίνεται, για μικρό πλήθος ιδιοτιμών τα αποτελέσματα είναι αρκετά 

ικανοποιητικά. 

Όσον αφορά σχήματα με προστιθέμενο θόρυβο, η τμηματοποίηση δεν επηρεάζεται 

ιδιαίτερα με τις ομάδες να εντοπίζονται στα ίδια σημεία δηλαδή πέλματα, καρποί, κεφάλι 

και κάποιες περιπτώσεις πόδια και χέρια. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 3.5 

αριστερά. Για σχήμα 5000 κορυφών, με χρήση των 50 πρώτων ιδιοτιμών και των αντίστοιχων 

ιδιοσυναρτήσεων, N=200, k=10, τC=0.1 και k΄=7. Έχουν εντοπιστεί οι καρποί, τα πέλματα, το 

κεφάλι και το ένα πόδι. Όσον αφορά σχήματα με χαμένα μέρη, η μέθοδος επηρεάζεται έως 

κάποιο βαθμό. Τέλος, για σχήματα με απώλεια πληφορορίας απ’ όλη την έκταση του 

σχήματος (για παράδειγμα κενά κατά μήκος της επιφάνειάς του) η μέθοδος επηρεάζεται 

αρκετά με αποτέλεσμα μερικές φορές το σχήμα να μην διαχωρίζεται σε ομάδες. 

Συνολικά, αυτή η μέθοδος είναι σε θέση να εντοπίσει τις φυσικές ομάδες σχημάτων, 

όμως, τα αποτελέσματα δεν είναι σταθερά, με περιπτώσεις όπου το τελικό αποτέλεσμα είναι 

πολύ καλό και περιπτώσεις που δεν είναι, ακόμη και για το ίδιο σχήμα. Επίσης, η μέθοδος 

αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δυνατή απέναντι σε θόρυβο και χαμένη πληροφορία. 

 

Εικόνα 3.3: Για το ίδιο σχήμα 2600 κορυφών, αριστερά φαίνεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας Consensus 

τμηματοποίησης με σταθερό k = 10, Ν = 200 επαναλήψεις και πλήθος φυσικών ομάδων k΄=7. Τα άκρα της γάτας 

καθώς και το κεφάλι έχουν διαφοροποιηθεί από το υπόλοιπο σώμα και βρίσκονται όλα σε ξεχωριστές ομάδες 

μεταξύ τους. Δεξιά φαίνεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας με τυχαία αρχικοποίηση του K-Means από το σύνολο 
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τιμών [2 50] για Ν = 200 και πλήθος φυσικών ομάδων k΄=7. Οι 7 τελικές ομάδες που εντόπισε ο αλγόριθμος δεν 

συμπίπτουν με τις πρώτες 7 ομάδες που θα εντόπιζε ένας άνθρωπος.  

 

Εικόνα 3.4.α: Αριστερά φαίνονται τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης για σχήμα 2600 κορυφών με χρήση 

των 20 πρώτων ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων ενώ δεξιά φαίνονται τα αποτελέσματα για το ίδιο σχήμα και 

χρήση των 50 πρώτων ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων. Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει N=200, σταθερό k = 10, τ 

= 0.1 και πλήθος τελικών ομάδων k΄= 8. Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. 

 

Εικόνα 3.4.β: : Αριστερά φαίνονται τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης για σχήμα 2600 κορυφών με χρήση 

των 100 πρώτων ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων ενώ δεξιά φαίνονται τα αποτελέσματα για το ίδιο σχήμα και 

χρήση των 300 πρώτων ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων. Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει N=200, σταθερό k=10, τ 

= 0.1 και πλήθος τελικών ομάδων k΄= 8. Παρόλο που τα πόδια και η ουρά είναι σωστά διαχωρισμένα, είναι 

σημαντικό πως το κεφάλι και το σώμα βρίσκονται στην ίδια ομάδα. 

 

Εικόνα 3.5: Για σχήμα 5000 κορυφών, με χρήση των 50 πρώτων ιδιοτιμών και των αντίστοιχων 

ιδιοσυναρτήσεων, N=200, k=10, τC=0.1 και k΄=7. Έχουν εντοπιστεί οι καρποί, τα πέλματα, το κεφάλι και το ένα 

πόδι. 
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3.3 ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΚΑΙ CONSENSUS ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ DOMINANT 

SETS CLUSTERING 

3.3.1 Παρουσίαση της μεθόδου 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας το τελευταίο βήμα της μεθόδου, δηλαδή η διαδικασία 

ομάδοποίησης με κατάτμηση του MST του πίνακα Consensus, αντικαταστάθηκε από τον 

αλγόριθμο ομαδοποίησης Dominant Sets, με αποτέλεσμα το τελευταίο βήμα της διαδικασίας 

Consensus ομαδοποίησης να διαφοροποιείται σημαντικά. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας 

φαίνονται στην εικόνα 3.5. 

Πιο συγκεκριμένα, αφού γίνει εξαγωγή του περιγραφέα χαρακτηριστικών, δηλαδή του 

συνόλου των n GPS διανυσμάτων d διαστάσεων στην συγκεκριμένη περίπτωση, στη 

συνέχεια ακολουθεί η επαναληπτική διαδικασία της αποσύνθεσης του συνόλου των 

δεδομένων με χρήση του αλγορίθμου K-Means. Αφού τα δεδομένα αποσυντεθούν σε ένα 

μεγάλο πλήθος μικρών ομάδων στην συνέχεια με χρήση της σχέσης (8) κατασκευάζεται ο 

Consensus πίνακας, ο οποίος είναι ένας πίνακας ομοιότητας των κορυφών του πλέγματος. 

Αφού κατασκευαστεί ο πίνακας Consensus, εφαρμόζεται σε αυτόν ένα κατώφλι με σκοπό τον 

μηδενισμό των αδύναμων συνδέσεων. 

Το τελικό στάδιο της διαδικασίας αποτελείται από μία διαδικασία ομαδοποίησης. Σε 

αυτή την υλοποίηση της διαδικασίας ο αλγόριθμος ομαδοποίησης που χρησιμοποιείται είναι 

ο αλγόριθμος Dominant Sets, ο οποίος παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο [8], και του οποίου 

η λειτουργία παρουσιάζεται στην συνέχεια. 

Ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Dominant Sets βασίζεται σε δύο βασικές συνθήκες που 

πρέπει να ικανοποιεί μία ομάδα (cluster). Ουσιαστικά, μία ομάδα πρέπει, πρώτον, να έχει 

υψηλή εσωτερική ομοιογένεια και, δεύτερον, να υπάρχει υψηλή ανομοιογένεια ανάμεσα 

στις οντότητες μίας εκ των ομάδων σε σχέση με τις οντότητες εκτός της ομάδας αυτής. Όταν 

αυτές οι οντότητες αναπαρίστανται με την μορφή ενός γράφου με ακμές που φέρουν τα 

βάρη των συνδέσεων ανάμεσα στις οντότητες του γράφου τότε οι δύο συνθήκες που 

προαναφέρθηκαν σημαίνουν ότι τα βάρη που βρίσκονται μέσα στην ίδια ομάδα θα είναι 

μεγάλα και αυτά που βρίσκονται σε ακμές που συνδέουν κορυφές εντός της ομάδας με 

άλλες εκτός αυτής θα είναι μικρά. 

Έστω ένας γράφος ομοιότητας 𝐺 = (𝑉, 𝐸, 𝑤) με n κορυφές και ο σταθμισμένος πίνακας 

γειτνίασης του, Α. Ένας κοινός τρόπος αναπαράστασης μίας ομάδας κορυφών είναι η 

συσχέτισή του με ένα (πραγματικών τιμών) n-διάστατο διάνυσμα, όπου οι συνιστώσες του 

εκφράζουν την συμμετοχή των κόμβων στην ομάδα. Εάν ένα στοιχείο έχει μικρή τιμή, τότε ο 

αντίστοιχος κόμβος σχετίζεται ασθενώς με την ομάδα, ενώ αν έχει μεγάλη τιμή, ο κόμβος 

συνδέεται στενά με την ομάδα. Στοιχεία που αντιστοιχούν σε κόμβους που δεν συμμετέχουν 

στην ομάδα είναι μηδενικά. 

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, μια καλή ομάδα είναι εκείνη όπου στοιχεία που 

συνδέονται στενά με αυτή έχουν και μεγάλες τιμές στις συνδέσεις μεταξύ τους στον πίνακα 

ομοιότητας. Ως εκ τούτου, ένας φυσικός τρόπος να οριστεί η συνεκτικότητα μίας ομάδας 

δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

𝑓(𝑥) =  𝑥𝑇𝐴𝑥 (11) 
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και αυτό επιτρέπει να διατυπωθεί το (κατά ζεύγη - pairwise) πρόβλημα ομαδοποίησης ως το 

πρόβλημα της εύρεσης ενός διανύσματος x που μεγιστοποιεί την f. Ωστόσο, να σημειωθεί 

ότι η αντικειμενική συνάρτηση δεν προσφέρει κάποια χρησιμότητα χωρίς κάποια 

κανονικοποίηση των στοιχείων του x και, κατά συνέπεια, πρέπει να του επιβληθούν 

περιορισμοί. Έτσι προκύπτει το ακόλουθο πρόγραμμα, όπως παρουσιάζεται και στο [8]: 

 

Μεγιστοποίησε την 𝑓(𝑥)   

ως προς το x 𝜖 𝛥,  (12) 

όπου 𝛥 = {𝑥 𝜖ℝ𝑛 ∶ 𝑥 ≥ 0 𝜅𝛼𝜄 𝑒𝑇𝑥 = 1} 

   

όπου Δ είναι ένα simplex στον χώρο ℝ𝑛, δηλαδή ένα γενικευμένο τρίγωνο ή τετράεδρο σε n 

διαστάσεις. 

Ένας απλός τρόπος για την εύρεση (τοπικών) λύσεων του παραπάνω προγράμματος 

δίνεται από την λεγόμενη Replicator Dynamics, μια κατηγορία δυναμικών συστημάτων 

συνεχούς και διακριτού χρόνου που προκύπτουν στην εξελικτική θεωρία παιγνίων. 

Χρησιμοποιώντας το ακόλουθο μοντέλο: 

𝑥𝑖(𝑡 + 1) = 𝑥𝑖(𝑡)
(𝐴𝑥)𝑖

𝑥(𝑡)𝑇𝐴𝑥(𝑡)
 (13) 

για i = 1…n, το οποίο αντιστοιχεί στην διακριτού χρόνου, πρώτης τάξης replicator equation. 

Φαίνεται εύκολα ότι το n-διαστάσεων γενικευμένο τετράεδρο Δ είναι αμετάβλητο κάτω από 

αυτές τις δυναμικές, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε τροχιά που ξεκινάει από το Δ, θα 

παραμείνει στο Δ για όλες τις μελλοντικές περιόδους. 

Επιπλέον, μπορεί να αποδειχθεί ότι, εφόσον ο πίνακας Α είναι συμμετρικός, η 

συνάρτηση 𝑓(𝑥) =  𝑥𝑇𝐴𝑥 είναι γνησίως αύξουσα κατά μήκος οποιασδήποτε μη-σταθερής 

τροχιάς που προκύπτει από την σχέση (13), καθώς και ότι τα ασυμπτωτικά σημεία 

ευστάθειας του είναι σε ένα-προς-ένα αντιστοιχία με τις τοπικές λύσεις του προγράμματος 

(12). Αυτά με τη σειρά τους, αντιστοιχούν σε κυρίαρχα σύνολα, Dominant Sets, για τον 

πίνακα ομοιότητας Α. 

Όπως αναφέρεται και στο [8], ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Dominant Sets είναι 

κατάλληλος για εφαρμογές όπου απαιτείται ο διαχωρισμός δομών από θόρυβο καθώς και 

για τον διαχωρισμό ομάδων με διαφορετική δομή μεταξύ τους. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Dominant Sets δέχεται σαν είσοδο 

έναν πίνακα ομοιότητας (Connectivity matrix) και όχι πίνακα αποστάσεων, όπως ο 

αλγόριθμος MST. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εφαρμογή κατωφλίου στον Consensus πίνακα, 

δεν θα γίνει η μετατροπή αυτού σε πίνακα αποστάσεων αλλά ο Consensus πίνακας θα δοθεί 

σαν είσοδος στον αλγόριθμο ομαδοποίησης Dominant Sets. 

Η τελευταία αλλά εξίσου σημαντική παρατήρηση είναι η εξής: με τυχαία αρχικοποίηση 

του αλγορίθμου ομαδοποίησης Dominant Sets και με χρήση του ίδιου Consensus πίνακα οι 

τελικές φυσικές ομάδες δεν είναι οι ίδιες κάθε φορά που εκτελείται ο αλγόριθμος. Για να 

επιστρέφονται οι ίδιες ομάδες κάθε φορά που εκτελείται ο αλγόριθμος ομαδοποίησης 
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Dominant Sets (με χρήση του ίδιου Consensus πίνακα) πρέπει ο αλγόριθμος να 

αρχικοποιηθεί ως εξής: X(1:N)=1/N. 

 

Εξαγωγή 
χαρακτηριστικού 

GPS

Αποσύνθεση δεδομένων σε πολλές 
ομάδες με χρήση K-Means

Υπολογισμός του 
πίνακα consensus

Εφαρμογή 
κατωφλίου

Dominant Sets για την 
εξαγωγή των φυσικών 

ομάδων

Αρχικό 3D 
σχήμα

Τελικό, 
τμηματιποιημένο 

σχήμα

 

Εικόνα 3.5: Τμηματοποίηση με χρήση του GPS και Consensus Clustering με χρήση  του αλγορίθμου 

ομαδοποίησης Dominant Sets. Το σχήμα περιγράφεται με χρήση του περιγραφέα GPS. Στην συνέχεια  γίνεται 

αποσύνθεση των δεδομένων, με χρήση του αλγορίθμου K-Means, σε πολλές μικρές ομάδες. Από την παραπάνω 

ομαδοποίηση κατασκευάζεται ο πίνακας ομοιότητας,  Consensus matrix. Εφαρμόζεται σε αυτόν ένα κατώφλι για 

την εξάλειψη των αδύναμων συνδέσεων και, στην συνέχεια, εκτελείται ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Dominant 

Sets, ο οποίος εντοπίζει τις κυριότερες ομάδες του γράφου οι οποίες αντιστοιχούν φυσικές ομάδες του σχήματος. 

3.3.2 Πειραματικά αποτελέσματα 

Για την αξιολόγηση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις A Benchmark for 3D Mesh 

Segmentation [37], SHREC 2011 Feature detection/description benchmark [38] και TOSCA 

high-resolution [39]. Παρατηρήθηκε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι σε θέση να ξεχωρίσει 

τις φυσικές ομάδες του σχήματος για ανθρώπους και ανθρωπόμορφα σχήματα καθώς και 

για τετράποδα ζώα. Επίσης, ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα για σχήματα όπως 

μυρμήγκι, χταπόδι, αρκουδάκι της βάσης [37]. Οι ομάδες που εντοπίζονται κατά βάση είναι, 

το κεφάλι, ο θώρακας, η λεκάνη, τα πόδια και τα χέρια (το κάθε ένα σε ξεχωριστή ομάδα) και 

κάποιες φορές τα πέλματα. Αντίστοιχα και για σχήματα ζώων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει 

και η επιλογή του σωστού κατωφλίου, τDS, για τον αλγόριθμο ομαδοποίησης Dominant Sets. 

Το κατώφλι είναι η παράμετρος που διαφοροποιεί αυτή τη μέθοδο από τη προηγούμενη. 

Όσο πιο μικρή είναι η τιμή αυτή τόσο περισσότερες ομάδες εντοπίζει και επιστρέφει ο 

αλγόριθμος. Η τελευταία ομάδα χαρακτηρίζεται ως ομάδα no-group και περιλαμβάνει τα 

σημεία τα οποία δεν εντάχθηκαν σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι σημαντικό το ότι δεν 

χρειάζεται να οριστεί το πλήθος των επιθυμητών, τελικών ομάδων για τον συγκεκριμένο 

αλγόριθμο. 

Ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο το κατώφλι επηρεάζει το αποτέλεσμα της 

τμηματοποίησης δίνεται στην εικόνα 3.6 για σχήμα 5000 κορυφών με k=10 και Ν=200. 

Αριστερά, για κατώφλι τDS=0.001 διαχωρίζεται ξεκάθαρα το σώμα του Κενταύρου καθώς και 

τα δύο πίσω πόδια και η ουρά. Τα δύο μπροστά πόδια βρίσκονται στην ίδια ομάδα, 

ξεχωριστή από τις υπόλοιπες, καθώς και τα χέρια και το κεφάλι βρίσκονται σε μία άλλη, 

επίσης ξεχωριστή. Στην ίδια εικόνα, δεξιά, φαίνεται το ίδιο σχήμα για κατώφλι τDS=0.0003 με 

όλες οι φυσικές ομάδες του να έχουν εντοπιστεί. Οι ομάδες φαίνονται με διαφορετικό 

χρώμα στο σχήμα. Ουσιαστικά, μικραίνοντας το κατώφλι, ο αλγόριθμος Dominant Sets 

“αναγκάζεται” να συνεχίσει μέχρι να εντοπίσει περισσότερες φυσικές ομάδες. Το αρνητικό 

σε αυτή τη περίπτωση είναι πως εμφανίζονται αρκετές ανεπιθύμητες ομάδες όπως στον 
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κορμό και στην μέση του σώματος του Κενταύρου. Παρόλα αυτά, ο σκοπός επιτυγχάνεται, 

διότι ο διαχωρισμός στις κύριες ομάδες είναι σωστός. 

Άλλο ένα αντίστοιχο παράδειγμα δίνεται στην εικόνα 3.7 για σχήμα με τη μορφή γάτας, 

επίσης 5000 κορυφών. Αριστερά, για k=10, Ν=200 και κατώφλι τDS=0.003, το σώμα, το 

κεφάλι και το κάθε ένα από τα πίσω πόδια της γάτας αποτελούν από μία ξεχωριστή ομάδα. 

Τα δύο μπροστινά πόδια της γάτας βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Ακόμη, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι υπάρχουν δύο ειδών ανεπιθύμητες ομάδες, οι οποίες εμφανίζονται με τα 

αποτελέσματα της τμηματοποίησης. Αρχικά, υπάρχουν μεγάλες σχετικά ομάδες, οι οποίες 

έχουν φυσική σημασία αλλά δεν είναι οι κυριότερες φυσικές ομάδες του σχήματος. Επίσης, 

υπάρχουν πολύ μικρές ομάδες σε τυχαία σημεία του σχήματος, οι οποίες θεωρούνται 

θόρυβος. Παράδειγμα της πρώτης κατηγορίας είναι ο διαχωρισμός της ουράς της γάτας σε 

δύο ομάδες ενώ παράδειγμα της δεύτερης είναι οι μικρές ομάδες με κίτρινο χρώμα στην 

μέση της γάτας. Δεξιά, για κατώφλι τDS=0.001 και με τον ίδιο πίνακα Consensus, τα δύο 

μπροστινά πόδια της γάτας έχουν διαφοροποιηθεί και πλέον δεν βρίσκονται στην ίδια 

ομάδα. Οι ανεπιθύμητες ομάδες που εμφανίζονται στην μέση και στον λαιμό θα πρέπει στην 

συνέχεια να ενταχθούν στις κοντινότερες σε αυτές ομάδες. 

Επιπλέον, η μέθοδος αυτή δοκιμάστηκε για σχήματα με χαμένα μέρη, επιπρόσθετο 

θόρυβο ή άλλες τροποποιήσεις που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Παρατηρήθηκε 

ότι οι τμηματοποιήσεις που προέκυψαν ήταν αρκετά σταθερές με τις τελικές ομάδες να 

ανταποκρίνονται στις φυσικές ομάδες του σχήματος, με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις. Ένα 

πρώτο παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 3.8 όπου γίνεται ξεκάθαρο πως για ένα σχήμα με 

σημαντική απώλεια πληροφορίας τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης είναι θετικά. Όπως 

φαίνεται και στην εικόνα, η ανθρώπινη μορφή έχει κενά σε όλη την επιφάνεια της και ο 

αλγόριθμος καλείται να τα παρακάμψει και να τμηματοποιήσει το σχήμα σωστά. Το σχήμα 

είναι 10000 κορυφών, με k=10, Ν=100 και τDS=1e-8. Οι ομάδες στα πόδια, τα χέρια και το 

σώμα εντοπίζονται σωστά αλλά το κεφάλι δεν διαχωρίζεται από το υπόλοιπο σώμα. 

Άλλο ένα παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 3.9, για σχήμα με χαμένα μέρη. Από το 

σχήμα, το οποίο έχει μορφή ανθρώπου, λείπει το αριστερό πόδι, τμήμα του αριστερού 

χεριού και το κεφάλι. Το σχήμα είναι 10000 κορυφών, με k=10, Ν=100, τDS=0.01 (αριστερά) 

και τDS=0.003 (δεξιά). Με το κατώφλι ίσο με τDS=0.003 προκύπτουν περισσότερες ομάδες απ’ 

όσες είναι απαραίτητες, οι οποίες εντοπίζονται στο πάνω μέρος του κορμού. Τα υπόλοιπα 

μέρη του σχήματος έχουν διαχωριστεί σωστά. Για κατώφλι ίσο με τDS=0.01 και τον ίδιο 

Consensus πίνακα, ο κορμός, το πόδι και ο καρπός διαχωρίζονται σωστά. Παρόλα αυτά, τα 

χέρια (πορτοκαλί χρώμα) βρίσκονται στην ίδια ομάδα. 

Τέλος, στην εικόνα 3.10 δίνεται ένα τελευταίο παράδειγμα για σχήμα με επιπρόσθετο 

θόρυβο, όπου φαίνεται πως η διαδικασία δεν έχει επηρεαστεί από αυτόν. Το σχήμα και εδώ 

είναι 10000 κορυφών, με k=10, Ν=100 και τDS=0.001. Προκύπτουν 10 τελικές ομάδες, με το 

κάθε πόδι, το κάθε χέρι, το κεφάλι, τον θώρακα και την λεκάνη να αποτελούν 8 ξεχωριστές 

ομάδες. Οι δύο ομάδες που απομένουν είναι η ομάδα πάνω από το αριστερό γόνατο, η 

οποία δεν περιγράφει κάποια περιοχή με αποτέλεσμα να θεωρείται εσφαλμένη, καθώς και 
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οι μικρές ομάδες με κίτρινο χρώμα στον λαιμό και στα μπράτσα, τα σημεία των οποίων 

έχουν χαρακτηριστεί ως no-group από τον αλγόριθμο Dominant Sets. 

Παρατηρείται και εδώ ότι η χρήση του αλγορίθμου ομαδοποίησης K-Means επιστρέφει 

διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά που εκτελείται με αποτέλεσμα ο πίνακας Consensus 

να μην προκύπτει ίδιος κάθε φορά που εκτελείται η διαδικασία τμηματοποίησης. Παρόλα, 

αυτά η χρήση του αλγορίθμου Dominant Sets για τον διαχωρισμό των τελικών ομάδων 

εντοπίζει τις περισσότερες από τις κύριες ομάδες κάθε φορά, με αποτέλεσμα κάθε φορά που 

εκτελείται η διαδικασία για ένα σχήμα το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης να είναι λίγο 

πολύ το ίδιο. 

Όσον αφορά την ποσοτική εκτίμηση της μεθόδου, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων 

για τα σχήματα της βάσης [37] με τα αντίστοιχα σχήματα τα οποία έχουν τμηματοποιηθεί 

από ανθρώπους που παρέχονται στην βάση. Για την ποσοτική εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος Rand Index, η οποία για δύο διαφορετικές τμηματοποιήσεις επιστρέφει μία τιμή 

από 0 έως 1, με το 0 να δείχνει ότι οι τμηματοποιήσεις δεν έχουν κάποιο κοινό σημείο και το 

1 να δείχνει ότι οι τμηματοποιήσεις ταυτίζονται. O δείκτης Rand Index κατασκευάζεται όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. Έστω ένα σύνολο 𝑛 στοιχείων 𝑆 =  {𝑜1, … , 𝑜𝑛} και δύο 

τμηματοποιήσεις του 𝑆 προς σύγκριση, 𝑋 =  {𝑋1, … , 𝑋𝑟}, μία τμηματοποίηση του 𝑆 σε 𝑟 

υποσύνολα και, 𝑌 =  {𝑌1, … , 𝑌𝑠}, μία τμηματοποίηση του 𝑆 σε 𝑠 υποσύνολα. Ορίζονται τα 

ακόλουθα: 

 𝑎, ο αριθμός των ζεύγων στοιχείων στο 𝑆 που βρίσκονται στο ίδιο υποσύνολο στο 𝑋 και 

στο ίδιο υποσύνολο στο 𝑌 

 𝑏, ο αριθμός των ζεύγων στοιχείων στο 𝑆 που βρίσκονται σε διαφορετικό υποσύνολο στο 

𝑋 και σε διαφορετικό υποσύνολο στο 𝑌 

 𝑐, ο αριθμός των ζεύγων στοιχείων στο 𝑆 που βρίσκονται στο ίδιο υποσύνολο στο 𝑋 και 

σε διαφορετικό υποσύνολο στο 𝑌 

 𝑑, ο αριθμός των ζεύγων στοιχείων στο 𝑆 που βρίσκονται σε διαφορετικό υποσύνολο στο 

𝑋 και στο ίδιο στο 𝑌. 

O Rand Index, 𝑅, υπολογίζεται από τη σχέση: 

𝑅 =  
𝑎+𝑏

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
=  

𝑎+𝑏

(
𝑛
2

)
 (14). 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες 2 και 3. Για ανθρώπινες μορφές το ποσοστό 

επιτυχίας ήταν αρκετά υψηλό. Πιο συγκεκριμένα, για τα 15 πρώτα σχήματα της βάσης [37], 

τα οποία αναπαριστούν ανθρώπινες μορφές, η μέση τιμή του Rand Index ήταν RI=0.86 ενώ 

για τα σχήματα 3, 4, 14 και 15 να έπαιρνε τιμές πάνω από 0.92. Όσον αφορά τα τετράποδα 

ζώα σαν σύνολο προέκυψε κατά μέση τιμή RI=0.81. Πιο συγκεκριμένα, για σχήματα με τη 

μορφή σκύλου και λύκου (σχήματα 384, 389, 394, 398) κατά μέση τιμή προέκυψε RI=0.84, 

για σχήματα όπως αγελάδα ή ταύρος (σχήματα 381, 386, 391) κατά μέση τιμή προέκυψε 

RI=0.76 ενό για σχήματα με τη μορφή πρόβατου (σχήματα 399, 400) RI=0.82. Για την καμήλα 

(σχήμα 393), η μέση τιμή του Rand Index ήταν RI=0.88 ενώ για το άλογο (σχήματα 395, 396, 

397) ήταν RI=0.81. Για 16 διαφορετικές πόζες για το σχήμα μυρμήγκι η τιμή του Rand Index 

ήταν RI=0.88. Τέλος, για το σχήμα αρκουδάκι,  η μέση τιμή του Rand Index ήταν RI=0.81. Για 
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τμηματοποιήσεις που έχουν γίνει από ανθρώπους για όλη τη βάση A Benchmark for 3D 

Mesh Segmentation [37] η τιμή του Rand Index κατά μέσο όρο είναι ίση με RI=0.9. 

Συνολικά, αυτή η μέθοδος δίνει αρκετά σταθερά και ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον 

αφορά ανθρώπινες μορφές ή τετράποδα, καθώς και κάποια άλλα σχήματα με καλώς 

καθορισμένα άκρα, ανεξαρτήτως της στάσης του σχήματος. Επίσης, επηρεάζεται σε μικρό 

βαθμό από τροποποιήσεις και αλλοιώσεις του σχήματος, όπως χαμένα τμήματα, κενά ή 

επιπρόσθετο θόρυβο. 

 

Εικόνα 3.6: Για σχήμα 5000 κορυφών, αριστερά φαίνεται το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης με k=10, Ν=200 

και κατώφλι τDS=0.001. Διαχωρίζεται ξεκάθαρα το σώμα του Κενταύρου καθώς και τα δύο πίσω πόδια και ουρά. 

Τα δύο μπροστά πόδια βρίσκονται στην ίδια ομάδα, ξεχωριστή από τις υπόλοιπες καθώς και τα χέρια και το 

κεφάλι βρίσκονται σε μία άλλη, επίσης ξεχωριστή. Αριστερά φαίνεται το αποτέλεσμα για τDS=0.0003, όπου όλες οι 

φυσικές ομάδες του σχήματος έχουν εντοπιστεί και φαίνονται με διαφορετικό χρώμα στο σχήμα. Μικραίνοντας το 

κατώφλι, ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Dominant Sets αναγκάζεται να εντοπίσει περισσότερες ομάδες με 

αποτέλεσμα να εντοπίζονται όλες οι φυσικές ομάδες του σχήματος. 

 

Εικόνα 3.7:  Αριστερά φαίνονται τα αποτελέσματα για σχήμα 5000 κορυφών με k=10, Ν=200 και κατώφλι 

τDS=0.003. Το σώμα, το κεφάλι και πίσω πόδια της γάτας αποτελούν το κάθε ένα και μία ξεχωριστή ομάδα. Η ουρά 

διαχωρίζεται σε δύο ομάδες λόγο της μεγάλης καμπυλότητάς της και τα δύο μπροστινά πόδια της γάτας 

βρίσκονται σε μία ομάδα. Δεξιά, με τον ίδιο Consensus πίνακα και για κατώφλι τDS=0.001 όλα τα άκρα της γάτας 

διαχωρίζονται μεταξύ τους. Η ουρά παραμένει χωρισμένη σε δύο ομάδες. 
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Εικόνα 3.8: Το σχήμα, 10000 κορυφών, για k=10, Ν=100 και τDS=1e-8, έχει υποστεί απώλεια πληροφορίας 

λόγο των κενών στην επιφάνειά του. Όμως, η τμηματοποίηση γίνεται σωστά με την μόνη ομάδα που δεν 

εντοπίστηκε να είναι το κεφάλι του ανθρώπου. 

 

Εικόνα 3.9: Για σχήμα με χαμένα μέρη, το οποίο έχει μορφή ανθρώπου, λείπει το αριστερό πόδι, τμήμα του 

αριστερού χεριού και το κεφάλι. Το σχήμα είναι 10000 κορυφών, με k=10, Ν=100, τDS=0.01 (αριστερά) και 

τDS=0.003 (δεξιά). Ο Consensus πίνακας ήταν ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. 

 

Εικόνα 3.10: Για σχήμα 10000 κορυφών με επιπρόσθετο θόρυβο, με k=10, Ν=100 και τDS=1e-3 το πλήθος των 

τελικών ομάδων είναι ίσο με 10, με το κάθε πόδι, το κάθε χέρι, το κεφάλι, τον θώρακα και την λεκάνη να 

αποτελούν 8 ξεχωριστές ομάδες. 
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Πίνακας 2 

 Άνθρωποι Τετράποδα Μυρμήγκι Αρκουδάκι 

RI 0.86 0.81 0.88 0.81 

Πίνακας 2: Για την κατηγορία άνθρωποι της βάσης [37] η μέση τιμή του Rand Index ήταν RI=0.86. Όσον 

αφορά την κατηγορία τετράποδα ζώα προέκυψε κατά μέση τιμή RI=0.81. Για την κατηγορία μυρμήγκι η τιμή του 

Rand Index κατά μέσο όρο ήταν RI=0.88. Τέλος, για την κατηγορία αρκουδάκι ι,  η μέση τιμή του Rand Index ήταν 

RI=0.81. Για τμηματοποιήσεις που έχουν γίνει από ανθρώπους για όλη τη βάση A Benchmark for 3D Mesh 

Segmentation [37] η τιμή του Rand Index κατά μέσο όρο είναι ίση με RI=0.9. 

Πίνακας 3 

 Σκύλος/Λύκος Αγελάδα/Ταύρος Πρόβατο Άλογο Καμίλα 

RI 0.84 0.76 0.82 0.81 0.88 

Πίνακας 3: Για την κατηγορία τετράποδα ζώα και, συγκεκριμένα, για σχήματα με τη μορφή σκύλου και λύκου 

(σχήματα 384, 389, 394, 398) κατά μέση τιμή προέκυψε RI=0.84, για σχήματα όπως αγελάδα και ταύρος (σχήματα 

381, 386, 391) κατά μέση τιμή προέκυψε RI=0.76 ενώ για σχήματα με τη μορφή προβάτου (σχήματα 399, 400) 

RI=0.82. Για την καμήλα (σχήμα 393), η μέση τιμή του Rand Index ήταν RI=0.88 ενώ για το άλογο (σχήματα 395, 

396, 397) ήταν RI=0.81. 
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4. Τμηματοποίηση με HKS και Consensus Ομαδοποίηση 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έως αυτό το σημείο, η εξαγωγή των χαρακτηριστικών του σχήματος γινόταν με χρήση 

του περιγραφέα χαρακτηριστικών GPS. Σε αυτό το σημείο, κρίνεται αναγκαία η εξέταση και 

άλλων περιγραφέων εκτός αυτού. Η διαδικασία τμηματοποίησης παραμένει η ίδια και η 

διαφοροποίηση με τα προηγούμενα είναι στη χρήση διαφορετικού περιγραφέα. Ο 

περιγραφέας Heat Kernel Signature (HKS), ο οποίος παρουσιάστηκε αναλυτικά στην 

παράγραφο 2.4, παίρνει την θέση του περιγραφέα GPS στην συγκεκριμένη φάση της 

πειραματικής διαδικασίας με την περιγραφή της μεθόδου και τα αποτελέσματα να 

παρατίθενται στην συνέχεια. 

4.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Στην συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται για την περιγραφή του σχήματος ο 

περιγραφέας χαρακτηριστικών HKS, ο οποίος δίνεται από τη σχέση 𝐻𝐾𝑆(𝑥, 𝑡) =  𝑘𝑡(𝑥, 𝑥) =

 ∑ 𝑒−𝜆𝑖𝑡𝜑𝑖
2(𝑥)∞

𝑖=0  όπου λi  και φi είναι αντίστοιχα οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του 

τελεστή Laplace - Beltrami. 

 Η βασική ιδέα πίσω από το HKS, όπως αναφέρεται και στο [2], είναι το γεγονός ότι ο 

περιγραφέας αυτός, μιμούμενος την διάχυση της θερμότητας σε ένα σχήμα, κωδικοποιεί 

συμπαγώς τις γεωμετρικές πληροφορίες του σχήματος για τα διάφορα σημεία του σχήματος 

σε διαφορετικές κλίμακες. 

Οι τιμές του HKS που αντιστοιχούν στις κορυφές, για μία χρονική διαφορά [t1, t2], δίνουν 

μία εικόνα για την σχέση των περιοχών του σχήματος. Η επιλογή του χρόνου προσδιορίζει 

και την κλίμακα στην οποία το HKS θα ανιχνεύει όμοιες περιοχές. Ένα οι χρόνοι t1, t2 είναι 

μικροί, το αποτέλεσμα θα είναι το HKS να εντοπίζει διαφορές και ομοιότητες περιοχών 

μικρής κλίμακας ενώ, εάν ο χρόνος t1 είναι μικρός και ο χρόνος t2 είναι μεγάλος, το HKS 

αποκτά πιο συνολικό (global) χαρακτήρα και εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές σε περιοχές 

μεγάλης κλίμακας. Με βάση αυτήν την ιδιότητά του, ο περιγραφέας αυτός κρίθηκε 

κατάλληλος να αντικαταστήσει το GPS στην συγκεκριμένη διαδικασία τμηματοποίησης. 

Όπως τονίζεται και στο [2], το HKS μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σταθμισμένο άθροισμα 

των τετραγώνων των ιδιοσυναρτήσεων και, ως εκ τούτου, δεν είναι ευαίσθητο στη σειρά 

τοποθέτησης των ιδιοδιανυσμάτων στον υπολογισμό του ή στο πρόσημο των 

ιδιοδιανυσμάτων του. Αντίθετα στο GPS παίζουν ρόλο και οι δύο παραπάνω παράγοντες. 

Παρόλα αυτά, η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο GPS και το HKS, η οποία αυξάνει τον 

βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας του προβλήματος στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

είναι το γεγονός ότι με την επιλογή του HKS σαν περιγραφέα του σχήματος υπεισέρχεται μία 

νέα παράμετρος η οποία πρέπει να ρυθμιστεί. Αυτή η παράμετρος είναι ο χρόνος και παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο, διότι για διαφορετικούς χρόνους το αποτέλεσμα είναι πολύ 

διαφορετικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το HKS εξομοιώνει την ροή της θερμότητας σε 

ένα σώμα και, όπως είναι προφανές, σε διαφορετική χρονική στιγμή η εξάπλωση της 

θερμότητας στο σώμα θα είναι διαφορετική. Στην σχετική βιβλιογραφία προτείνεται η 
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επιλογή λογαριθμικού χρόνου. Αυτό διότι σε μικρούς χρόνους η υποθετική ροή της 

θερμότητας είναι γρηγορότερη και πρέπει σε εκείνη την φάση να υπολογιστούν τα HKS για 

περισσότερους χρόνους για να μην χαθεί πληροφορία του σχήματος. Σε μεγαλύτερους 

χρόνους, δηλαδή μακριά από την υποθετική πηγή θερμότητας, η εξάπλωση γίνεται πιο αργά 

και, ως εκ τούτου, οι χρόνοι μπορούν να απέχουν πολύ μεταξύ τους χωρίς να χαθεί 

πληροφορία για την δομή του σχήματος. Η δυσκολία υπόκεινται στην εύρεση των οριακών 

τιμών του χρόνου για τις οποίες η πληροφορία η οποία κωδικοποιείται στα αντίστοιχα HKS 

είναι ικανοποιητική. 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην συγκεκριμένη διαδικασία τμηματοποίησης με 

Consensus ομαδοποίηση, όπως φαίνονται και στην εικόνα 4.1, είναι τα παρακάτω. Αρχικά, 

γίνεται υπολογισμός του τελεστή Laplace - Beltrami και του συνόλου των ιδιοδιανυσμάτων 

και των ιδιοτιμών αυτού. Στην συνέχεια, με ένα καθορισμένο εύρος χρόνου, υπολογίζεται το 

σύνολο των διανυσμάτων HKS. Κάθε διάνυσμα αντιστοιχεί και σε μία κορυφή του σχήματος 

και έχει διάσταση ίση με το πλήθος των τιμών του χρόνου για τις οποίες υπολογίζεται. Το 

σύνολο τον διανυσμάτων του HKS υπόκεινται πολλαπλές ομαδοποιήσεις με χρήση του 

αλγορίθμου K-Means για τον διαχωρισμό των δεδομένων σε πολλές μικρές ομάδες. Με βάση 

τα ζεύγη κορυφών που βρίσκονται στις ίδιες ομάδες κατασκευάζεται ο πίνακας Consensus με 

χρήση της σχέσης (10). Αφού εφαρμοστεί κατώφλι στον πίνακα αυτόν με σκοπό τον 

μηδενισμό των αδύναμων συνδέσεων, αυτός μετατρέπεται σε πίνακα απόστασης και στην 

συνέχεια δίνεται στον αλγόριθμο MST, για την κατασκευή του δέντρου. Τέλος, αφαιρούνται 

οι K-1 πιο αδύναμες συνδέσεις, δηλαδή οι μεγαλύτερες συνδέσεις, και ο γράφος χωρίζεται 

σε K φυσικές ομάδες, οι οποίες είναι και οι ζητούμενες. 

 

Εξαγωγή του HKS για 
επιλεγμένους 

χρόνους

Αποσύνθεση δεδομένων σε 
ομάδες με χρήση K-means

Υπολογισμός του 
πίνακα consensus

Εφαρμογή 
κατωφλίου

MST

Αρχικό 3D 
σχήμα

Αφαίρεση των Κ΄ 
πιο αδύναμων 

συνδέσεων
Τελικό σχήμα

Μετατροπή σε 
Distance πίνακα

 

Εικόνα 4.1: Η διαδικασία τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση και με χρήση του περιγραφέα HKS και 

του αλγορίθμου Minimum Spanning Tree. Από το αρχικό σχήμα γίνεται εξαγωγή των διανυσμάτων του 

περιγραφέα τα οποία περιγράφουν την γεωμετρία του σχήματος. Η διαφορά της μεθόδου από αυτή της 

παραγράφου 3.2 βρίσκεται στην χρήση διαφορετικού περιγραφέα. Στην συνέχεια  γίνεται αποσύνθεση των 

δεδομένων, με χρήση του αλγορίθμου K-Means, σε πολλές μικρές ομάδες. Από την παραπάνω ομαδοποίηση 

κατασκευάζεται ο πίνακας Consensus. Εφαρμόζεται σε αυτόν ένα κατώφλι για την εξάλειψη των αδύναμων 

συνδέσεων και στην συνέχεια μετατρέπεται σε πίνακα αποστάσεων. Κατασκευάζεται το MSΤ aυτού και 

αφαιρούνται οι K΄ πιο αδύναμες συνδέσεις, διαχωρίζοντας τον γράφο στις τελικές ομάδες οι οποίες αντιστοιχούν 

στις φυσικές ομάδες του σχήματος. 

4.2.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Για την αξιολόγηση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις A Benchmark for 3D Mesh 

Segmentation [37], SHREC 2011 Feature detection/description benchmark [38] και TOSCA 

high-resolution [39]. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η πιο πολύπλοκη διότι εμπλέκεται σε 
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αυτήν ο παράγοντας του χρόνου. Η επιλογή του εύρους τιμών του χρόνου είναι πολύ 

σημαντικό κομμάτι αυτής της μεθόδου διότι επάνω σε αυτές τις τιμές βασίζεται ο 

περιγραφέας HKS, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της πληροφορίας από το 

σχήμα. Με σωστή επιλογή των τιμών του χρόνου, εξάγεται η κατάλληλη πληροφορία από το 

σχήμα και αποτυπώνεται στο σύνολο των διανυσμάτων HKS. Τονίζεται ότι για ένα τυχαίο 

σημείο του σχήματος σε σχέση με το υπόλοιπο σχήμα, για μικρές τιμές του χρόνου, ο 

περιγραφέας έχει τοπική συμπεριφορά ενώ, για μεγάλες τιμές του χρόνου, έχει συνολική 

(global) συμπεριφορά. Οι τιμές του χρόνου πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες, ώστε η 

πληροφορία που εξάγεται να είναι συνολική, αλλά όχι τόσο μεγάλες ώστε η �θερμότητα’ να 

έχει εξισωθεί σε όλο το σχήμα. 

Αξιολογήθηκαν διάφορες τιμές που προτείνονται στην σχετική βιβλιογραφία που 

οδήγησαν στην χρήση μίας εκθετικής κλίμακας χρόνου της μορφής 𝑡 =  𝑡0𝑎𝜏, όπου τ είναι 

ένα διάνυσμα με αρχική τιμή το 0 και τελική τιμή και βήμα που ορίζονται από τον χρήστη, το 

t0 είναι δύναμη του 10 η οποία προσδιορίζει την τάξη μεγέθους των τιμών και, τέλος, α είναι 

η βάση του εκθετικού η οποία, επίσης, ορίζεται από τον χρήστη. Η μεταβλητή t είναι το 

διάνυσμα του χρόνου με το οποίο υπολογίζεται ο περιγραφέας HKS του σχήματος βάσει της 

εξίσωσης (12). 

Για α=2, to=0.1 και 𝜏 ∈ [0 4] με βήμα ½ και χρήση 50 ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων για 

την κατασκευή του περιγραφέα καθώς και k=10, N=100 και k΄=7, σε σχήμα 5000 κορυφών, 

προκύπτει το αποτέλεσμα της εικόνας 4.2. Όπως φαίνεται στην εικόνα, διαχωρίζεται το 

κεφάλι, το σώμα, η ουρά καθώς και τα μπροστά πόδια του σκύλου από τα πίσω. Η διάχυση 

της θερμότητας γίνεται σε ζώνες, κύματα καλύτερα, και όσο πιο μακριά φτάνει η θερμότητα 

επάνω στο σχήμα, τόσο διαφοροποιούνται οι περιοχές του σχήματος μεταξύ τους. Το κεφάλι 

του σκύλου βρίσκεται στην ίδια ζώνη με τα πόδια του, που σημαίνει ότι αυτές οι περιοχές 

έχουν ομαδοποιηθεί μαζί, όμως, τα μπροστά πέλματα του σκύλου έχουν διαφοροποιηθεί 

από τα πίσω που σημαίνει πως ο αλγόριθμος έχει εντοπίσει πως είναι διαφορετικά μεταξύ 

τους. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί πως παρόλο που το κεφάλι του σκύλου έχει τοποθετηθεί 

στην ίδια ομάδα με τα πόδια του, δεν έχει τοποθετηθεί στην ίδια ομάδα με τα μπροστά 

πέλματα, με τα πίσω πέλματα ή με την ουρά. Αυτό σημαίνει πως τα σημέια εκείνα στα άκρα 

του σκύλου ανήκουν σε ξεχωριστές ομάδες. 

Στην εικόνα 4.3 φαίνεται το αποτέλεσμα για σχήμα 3000 κορυφών με τη μορφή καμήλας. 

Ο υπολογισμός των διανυσμάτων του περιγραφέα γίνεται με α=2, to=0.1, 𝜏 ∈ [0 10] με βήμα 

½ και χρήση 50 ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων. Ακόμη, για τη διαδικασία τμηματοποίησης 

χρησιμοποιούνται οι παράμετροι k=10, N=100 και k΄=7. Το σώμα της καμήλας, το κεφάλι, τα 

πέλματα και η ουρά βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες. Από την άλλη πλευρά, τα πόδια 

έχουν χωριστεί σε πολλές μικρές ομάδες, με το πάνω μέρος των ποδιών να ανήκει στην ίδια 

ομάδα με τον λαιμό (ανοιχτό πράσινο χρώμα) και τα γόνατα να βρίσκονται στην ίδια ομάδα 

με το κεφάλι (γαλάζιο χρώμα). Όπως και στην περίπτωση του σκύλου (εικόνα 4.2) και εδώ οι 

ομάδες παρουσιάζονται ως ζώνες με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός των φυσικών ομάδων να 

μην είναι ξεκάθαρος. 

Στην εικόνα 4.4, από αριστερά προς τα δεξιά, δίνονται τα αποτελέσματα για σχήμα 3000 

κορυφών και κατασκευή του περιγραφέα με χρήση των 20, 50 και 100 μικρότερων ιδιοτιμών 

και των ιδιοδιανυσμάτων τους, αντίστοιχα. Και στις τρεις περιπτώσεις ισχύει α=2, to=0.1, 
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𝜏 ∈ [0 5] με βήμα ½, k=10, N=100 και k΄=7. Δεν είναι εύκολο να συγκριθούν τα 

αποτελέσματα μεταξύ τους διότι, κάθε φορά που αλλάζει το πλήθος των ιδιοτιμών 

κατασκευάζεται από την αρχή ο πίνακας Consensus. Λόγο του αλγορίθμου K-Means που 

χρησιμοποιείται σε αυτή τη διαδικασία, του οποίου το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο κάθε 

φορά, ο πίνακας Consensus δεν είναι ο ίδιος με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές στο 

τελικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, στην εικόνα 4.4 φαίνεται πως το αποτέλεσμα επηρεάζεται 

από το πλήθος των ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων που χρησιμοποιούνται. Για 20 ιδιοτιμές, 

οι βασικές ομάδες του σχήματος, όπως κεφάλι, κορμός, χέρια, πόδια, καρποί και πέλματα 

διαχωρίζονται. Όσο αυξάνεται το πλήθος των ιδιοτιμών τόσο περισσότερες ομάδες 

εμφανίζονται στο τελικό αποτέλεσμα. 

Τέλος, στην εικόνα 4.5, φαίνεται η επίδραση του χρόνου και πως αυτός επηρεάζει το 

αποτέλεσμα. Από αριστερά προς τα δεξιά, δίνεται το αποτέλεσμα για σχήμα 3000 κορυφών, 

για 50 ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, με α=2, τ∈[0 7] με βήμα ½, k=10, N=100 και k΄=7 και με 

to=0.01 και to=0.1, αντίστοιχα. Αριστερά, για μικρές τιμές του χρόνου, οι ομάδες εντοπίζονται 

σε μικρές περιοχές. Οι πατούσες της γάτας αποτελούν μία ομάδα και η άκρη της ουράς μία 

άλλη. Επίσης, τα πόδια της γάτας, ξεχωριστά από τις πατούσες, αποτελούν μία τρίτη ομάδα. 

Το ίδιο και η υπόλοιπη ουρά. Ακόμη, το κεφάλι και το σώμα έχουν διαχωριστεί αλλά τα όρια 

στο σημείο όπου ενώνεται η ουρά με το σώμα δεν είναι εντελώς ξεκάθαρα. Δεξιά, οι τιμές 

του χρόνου είναι αυξημένες κατά μία τάξη μεγέθους. Οι πατούσες και το υπόλοιπο κομμάτι 

του ποδιού βρίσκονται στην ίδια ομάδα τώρα και τα όρια του σώματος της γάτας είναι 

ξεκάθαρα πλέον. Επίσης το κεφάλι είναι διαχωρισμένο από το σώμα, το ίδιο και η ουρά. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι με αλλαγή της τάξης μεγέθους του χρόνου, 

αλλάζει και η λογική με την οποία εντοπίζονται οι ομάδες. 

Συνολικά, ο περιγραφέας HKS κατά μία έννοια χαρακτηρίζει τις περιοχές του σχήματος 

και δείχνει ποιες περιοχές διαφέρουν και ποιες είναι όμοιες μεταξύ τους. Οπτικοποιώντας, 

όμως αυτή τη πληροφορία φαίνεται πως δεν είναι τόσο κατάλληλη όσον αφορά την 

τμηματοποίηση του σχήματος, τουλάχιστον με χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου. Παρόλα 

αυτά, ο περιγραφέας HKS και οι διαφοροποιήσεις του είναι αρκετά πρόσφατες στον χώρο 

της ανάλυσης σχήματος και κρύβουν ακόμα πολλά μυστικά.  

 

 

Εικόνα 4.2: Για σχήμα 5000 κορυφών, α=2, to=0.1 και τ∈[0 4] με βήμα 1/2 και χρήση 50 ιδιοτιμών και 

ιδιοσυναρτήσεων για την κατασκευή του περιγραφέα καθώς και k=10, N=100 και k΄=7 διαχωρίζεται το κεφάλι, το 

σώμα, η ουρά καθώς και τα μπροστά πόδια του σκύλου από τα πίσω. 
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Εικόνα 4.3: Για σχήμα 3000 κορυφών με τη μορφή καμήλας, ο υπολογισμών των διανυσμάτων HKS γίνεται με 

χρήση 50 ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων, α=2, to=0.1, τ∈[0 10] με βήμα ½, k=10, N=100 και k΄=7. Το σώμα της 

καμήλας αποτελεί μία ομάδα και το κεφάλι, τα πέλματα και η ουρά της διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Από την 

άλλη πλευρά, τα πόδια έχουν χωριστεί σε πολλές μικρές ομάδες, με το πάνω μέρος των ποδιών να ανήκει στην 

ίδια ομάδα με τον λαιμό (ανοιχτό πράσινο χρώμα) και τα γόνατα να βρίσκονται στην ίδια ομάδα με το κεφάλι 

(γαλάζιο χρώμα) 

 

Εικόνα 4.4: Από αριστερά, δίνονται τα αποτελέσματα για σχήμα 3000 κορυφών και κατασκευή του 

περιγραφέα με χρήση των 20, 50 και 100 μικρότερων ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων τους, αντίστοιχα. Και 

στις τρεις περιπτώσεις ισχύει α=2, to=0.1, τ∈[0 5] με βήμα ½, k=10, N=100 και k΄=7. 

 

Εικόνα 4.5:  Από αριστερά προς τα δεξιά, δίνεται το αποτέλεσμα για σχήμα 3000 κορυφών, για 50 ιδιοτιμές 

και ιδιοδιανύσματα, με α=2, τ∈[0 7] με βήμα ½, k=10, N=100 και k΄=7 και με to=0.01 και to=0.1, αντίστοιχα. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι με αλλαγή της τάξης μεγέθους του χρόνου, αλλάζει και η λογική με 

την οποία εντοπίζονται οι ομάδες. 

 



 

42 

 

 



 

43 

 

5. Τμηματοποίηση με διαδικασία Prototyping 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το σημείο, δοκιμάστηκε μία διαφορετική προσέγγιση για την δημιουργία ενός 

πίνακα ομοιότητας, με εξαγωγή πρωτοτύπων, όπως προτείνεται στο [7]. Η μέθοδος αυτή 

προέρχεται από την τεχνική εκμάθησης δεδομένων η οποία χρησιμοποιεί το ποσοστό 

ασαφούς επικάλυψης από μία υπερ-τμηματοποίηση (over-partition) η οποία 

πραγματοποιείται με χρήση του αλγορίθμου FCM για την εύρεση της δύναμης των 

συνδέσεων ανάμεσα στο σύνολο πρωτοτύπων που προκύπτει. Το τελικό βήμα είναι και σε 

αυτή την περίπτωση η υλοποίηση ενός MST που προέρχεται από τον πίνακα ομοιότητας που 

δημιουργήθηκε. Βασιζόμενες στις τιμές των ακμών του MST, οι ομάδες προέρχονται ευθέως 

και χωρίς εποπτεία. 

5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Μία ικανοποιητική περιγραφή της δομής ενός συνόλου δεδομένων μπορεί να εξαχθεί 

αξιοποιώντας τους γεωμετρικούς περιορισμούς σε μία υπο-δειγματοληπτημένη (down-

sampled) εκδοχή του συνόλου των δεδομένων, που καλείται Πρωτότυπα (Prototypes). Ο 

αλγόριθμος, μέσω μία υπερ-τμηματοποίησης με χρήση του κλασικού FCM αλγορίθμου, 

κατασκευάζει έναν γράφο ομοιότητας (connectivity graph) των πρωτοτύπων (κέντρων - 

centroids), εκμεταλλευόμενος τα ποσοστά ασαφούς επικάλυψης που προέκυψαν από την 

διαδικασία ομαδοποίησης. Όπως τονίζεται και στο [7], μετά από κάποιους χειρισμούς ο 

γράφος οδηγεί στην εξαγωγή σημαντικών δομών ανάμεσα στα πρωτότυπα. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία χωρίζεται σε τρία βασικά βήματα. Στο πρώτο βήμα λαμβάνει 

χώρα η εξαγωγή χαρακτηριστικού, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορία σχετικά με την δομή 

των δεδομένων. Ο περιγραφέας χαρακτηριστικών που επιλέχτηκε είναι το GPS και εξάγεται 

με τον τρόπο που περιγράφηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 3, με χρήση των ιδιοτιμών και των 

ιδιοσυναρτήσεων του τελεστή Laplace - Beltrami. 

Στο δεύτερο στάδιο, όπως αναφέρεται και στο [7], εκτελείται μία υπερ-τμηματοποίηση 

του συνόλου των δεδομένων με χρήση του αλγορίθμου ασαφούς ομαδοποίησης, Fuzzy C-

Means (FCM). Στον αλγόριθμο δίνεται το επιθυμητό πλήθος πρωτοτύπων και επιστρέφονται 

οι θέσεις αυτών καθώς και ο Partition πίνακας, U, ο οποίος περιέχει τα ποσοστά ασαφούς 

επικάλυψης, τα οποία στην συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του πίνακα 

ομοιότητας. Ο πίνακας ομοιότητας, ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως Connectivity 

πίνακας περιγράφει τις σχέσεις ανά ζεύγη των πρωτοτύπων. 

Στο τελικό στάδιο, κατασκευάζεται το MST του πίνακα Connectivity. Αυτό που 

κατασκευάζεται ουσιαστικά είναι ένα MST των πρωτοτύπων. Στην συνέχεια, αφαιρούνται οι 

πιο αδύναμες συνδέσεις ώστε να γίνει ο διαχωρισμός του δέντρου σε Minimum Spanning 

Forest. Για την ολοκλήρωση του αλγορίθμου γίνεται αντιστοίχιση των κορυφών του γράφου 

στις ομάδες που σχηματίζουν τα πρωτότυπα με βάση τα ποσοστά του Partition πίνακα. Τα 
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βήματα για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, 

φαίνονται στην εικόνα 5.1. 

Η διαφοροποίηση αυτής της μεθόδου από την τμηματοποίηση με Consensus 

ομαδοποίηση είναι ότι αυτή η διαδικασία είναι μία soft διαδικασία διότι υπεισέρχεται η 

έννοια του ποσοστού συνεισφοράς μίας κορυφής σε κάθε μία από τις ομάδες που 

σχηματίζουν τα πρωτότυπα. Η διαδικασία Consensus ομαδοποίησης, η οποία βασίζεται στην 

χρήση του αλγορίθμου ομαδοποίησης K-Means, είναι μία hard διαδικασία με την έννοια ότι 

μία κορυφή είτε θα ανήκει σε μία ομάδα είναι όχι. Με βάση αυτό αναμένεται ο πίνακας 

Connectivity που προκύπτει να είναι πιο σταθερός σε σχέση με τον πίνακα Consensus. 

Πιο αναλυτικά, σχετικά με την κατασκευή του πίνακα Connectivity, ο αλγόριθμος FCM, 

εκτός από τις θέσεις των πρωτοτύπων, παράγει και έναν πίνακα με τα ποσοστά ασαφούς 

επικάλυψης κάθε κορυφής του γράφου σε κάθε ένα από τα πρωτότυπα, ο οποίος 

ονομάζεται Partition πίνακας, U. Όπως τονίζεται και στο [7], αυτή η υπερ-τμηματοποίηση 

του συνόλου των δεδομένων είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχουν μηδενικές τιμές ποσοστών 

ασαφούς επικάλυψης, με αποτέλεσμα ο πίνακας Partition να περιλαμβάνει και ποσοστά 

ασαφούς επικάλυψης πάρα πολύ μικρά τα οποία δημιουργούν στην συνέχεια εσφαλμένες 

συνδέσεις στον πίνακα Connectivity. Για την αποφυγή αυτού, εφαρμόζεται στον Partition 

πίνακα ένα κατώφλι, η τιμή του οποίου μπορεί να καθοριστεί και από τον χρήστη, 

μηδενίζοντας τις συνδέσεις που είναι μικρές ώστε να μην συνεισφέρουν στον υπολογισμό 

του Connectivity πίνακα. Ακόμα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, μετά τον υπολογισμό του 

Connectivity πίνακα, οι τιμές τις κύριας διαγωνίου αυτού του πίνακα αγνοούνται διότι στην 

συγκεκριμένη υλοποίηση δεν έχουν κάποια χρησιμότητα. Όπως παρουσιάζεται και στο [7], ο 

υπολογισμός του Connectivity πίνακα γίνεται με την παρακάτω σχέση 

𝐶𝑀 =  𝑈 ⋅ 𝑈𝑇 (15) 

όπου [𝐶𝑀]𝑐×𝑐 είναι ο παραγόμενος Connectivity πίνακας με τιμές 

𝑔𝑖𝑗 =  ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑗𝑢𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1

𝐶
𝑖=1 ,   𝑔𝑖𝑗 > 0 (16)  

Στην συνέχεια, ο Connectivity πίνακας μετατρέπεται σε πίνακα απόστασης και με βάση 

αυτόν υπολογίζεται το αντίστοιχο MST. Ο γράφος MST περιλαμβάνει C-1 συνδέσεις οι οποίες 

συνδέουν όλα τα πρωτότυπα με ένα μοναδικό μονοπάτι. Κάθε σύνδεση φέρει και μία τιμή, 

βάρος, που δείχνει το μέγεθός της. Οι μεγαλύτερες ακμές αντιστοιχούν στις πιο αδύναμες 

συνδέσεις και, εάν αυτές οι συνδέσεις αγνοηθούν, αποκαλύπτεται η πραγματική δομή του 

συνόλου των πρωτοτύπων, η οποία παρέχει το σύστημα ταξινόμησης του συνόλου των 

δεδομένων. 

Η ταξινόμηση των πρωτοτύπων μπορεί εύκολα να προβληθεί σε ολόκληρο το σύνολο 

των δεδομένων, αναθέτοντας κάθε κορυφή του γράφου στο κοντινότερό σε αυτή 

πρωτότυπο. Με αυτόν τον τρόπο, μορφοποιείται το σύνολο των ομάδων που αντιστοιχούν 

στα πρωτότυπα, το οποίο με την σειρά του αντιστοιχεί στις ζητούμενες φυσικές ομάδες. 
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Εξαγωγή GPS
Εξαγωγή πρωτοτύπων 
και Partition Πίνακα με 

χρήση FCM

Εφαρμογή κατωφλίου 
στον Partition πίνακα

Υπολογισμός 
Connectivity πίνακα 

των πρωτοτύπων

MST

Αρχικό 3D 
σχήμα

Αφαίρεση των 
Κ΄ πιο 

αδύναμων 
συνδέσεων

Αντιστοίχιση κορυφών στις 
ομάδες με βάση τα μέγιστα 
ποσοστά συνεισφοράς του 

Partition πίνακα

Μετατροπή σε 
Distance πίνακα

Τελικό σχήμα

 

Εικόνα 5.1: Διαδικασία τμηματοποίησης με χρήση του περιγραφέα GPS και εξαγωγή πρωτοτύπων με χρήση 

του αλγορίθμου ομαδοποίησης Fuzzy C Means. Αρχικά, το σχήμα περιγράφεται με χρήση του περιγραφέα GPS.. 

Στην συνέχεια  γίνεται αποσύνθεση του συνόλου των δεδομένων, με χρήση του αλγορίθμου Fuzzy C Means, σε 

πολλές μικρές ομάδες. Κατασκευάζεται ο πίνακας Connectivity καθώς και το MSΤ aυτού και αφαιρούνται οι K΄ πιο 

αδύναμες συνδέσεις διαχωρίζοντας το δέντρο των πρωτοτύπων σε δάσος. Στην συνέχεια, με χρήση των ποσοστών 

ασαφούς επικάλυψης του Partition πίνακα, αντιστοιχίζονται οι κορυφές στα πρωτότυπα, σχηματίζοντας τις 

τελικές ομάδες. 

5.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αρχικά, η μέθοδος αυτή χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο εκτέλεσης από την μέθοδο 

Consensus τμηματοποίησης, διότι όλες οι διαδικασίες γίνονται ανάμεσα στα πρωτότυπα και 

όχι ανάμεσα σε όλες τις κορυφές του σχήματος. Για σχήμα 10000 κορυφών, με χρήση 50 

ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων, η κατασκευή του πίνακα Consensus χρειάζεται 248.02 

δευτερόλεπτα. Από την άλλη μεριά, ο πίνακας Connectivity χρειάζεται 115.87 δευτερόλεπτα 

για να δημιουργηθεί. 

Για την αξιολόγηση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις SHREC 2011 Feature 

detection/description benchmark [38] και TOSCA high-resolution [39]. Παρατηρήθηκε ότι, σε 

ανθρώπινες μορφές, εύκολα εντοπίζονται οι ομάδες των χεριών, των ποδιών, της λεκάνης 

και του κεφαλιού. Το επάνω μέρος του κορμού δεν εντοπίζεται σαν ξεχωριστή ομάδα όλες 

τις φορές. Συνήθως, χωρίζεται σχεδόν κάθετα από μία καμπύλη με το ένα τμήμα να 

βρίσκεται στην ομάδα του ενός χεριού και το άλλο να βρίσκεται στην ομάδα του άλλου. 

Μικρές, ανεπιθύμητες ομάδες δεν εμφανίζονται παρά μόνο σε κάποιες περιπτώσεις στις 

περιοχές όπου τα όρια των ομάδων είναι καμπυλωτά. 

Σε αυτή τη μέθοδο οι βασικές παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν είναι οι εξής: το 

πλήθος των πρωτοτύπων, C, και το πλήθος των φυσικών ομάδων στις οποίες χωρίζεται το 

MST. Επίσης, ο αλγόριθμος fuzzy ομαδοποίησης, FCM, ο οποίος χρησιμοποιείται στην 

συγκεκριμένη μέθοδο δέχεται παραμετροποίηση όσον αφορά το ποσό της ασαφούς 

επικάλυψης μεταξύ των ομάδων, το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων που εκτελεί και την 

ελάχιστη βελτίωση της αντικειμενικής συνάρτησης μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων. 

Είναι σημαντικό το πλήθος των πρωτοτύπων να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το 

πλήθος των φυσικών ομάδων, ώστε να περιγράφεται όλο το σχήμα. Οι τιμές που 

αξιολογήθηκαν κυμαίνονται στο διάστημα [20 200] με τις επικρατούσες τιμές να βρίσκονται 

ενδιάμεσα. Το πλήθος των φυσικών ομάδων ορίζεται σαν παράμετρος από τον χρήστη ή 

υπολογίζεται με την χρήση κατάλληλων αλγορίθμων. 

Σχετικά με την πρώτη παράμετρο του αλγορίθμου FCM, ο εκθέτης για τον fuzzy Partition 

πίνακα, U, ορίζεται ως ένα βαθμωτό μέγεθος μεγαλύτερο του 1. Αυτή η επιλογή ελέγχει την 

ποσότητα της ασαφούς επικάλυψης μεταξύ των ομάδων, με μεγαλύτερες τιμές να δείχνουν 



Κεφάλαιο 5                                                                      Τμηματοποίηση με διαδικασία Prototyping 

46 
 

μεγαλύτερο βαθμό επικάλυψης. Για μεγάλο σύνολο δεδομένων με πολλές επικαλύψεις 

μεταξύ των πιθανών ομάδων, τα υπολογιζόμενα κέντρα των ομάδων (δηλαδή οι θέσεις των 

πρωτοτύπων) μπορεί να είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Στην περίπτωση αυτή, κάθε 

σημείο του σχήματος έχει περίπου τον ίδιο βαθμό ένταξης σε όλες τις ομάδες που 

σχηματίζονται. Για βελτίωση των αποτελεσμάτων της ομαδοποίησης, η μείωση αυτής της 

τιμής περιορίζει την ποσότητα της ασαφούς επικάλυψης κατά τη διάρκεια της 

ομαδοποίησης. Η προεπιλεγμένη τιμή του αλγορίθμου είναι 2 και, με βάση τα παραπάνω, 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί τιμή μικρότερη από αυτή η οποία να ανήκει στο εύρος τιμών 

[1 2]. 

Ένα παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 5.2 για το ίδιο σχήμα σε τρεις διαφορετικές 

στάσεις. Το σχήμα είναι 5000 κορυφών, για την κατασκευή του περιγραφέα έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι 50 μικρότερες ιδιοτιμές και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα. Το πλήθος των 

πρωτοτύπων είναι 100, το ποσοστό της ασαφούς επικάλυψης είναι 1.7 και το πλήθος των 

επαναλήψεων του αλγορίθμου FCM είναι 200. Ακόμη στον Partition πίνακα εφαρμόζεται 

κατώφλι τU=0.01. Όπως φαίνεται, στο πρώτο σχήμα έχουν διαχωριστεί σωστά τα πόδια, το 

κάτω μέρος του σώματος και το κεφάλι ενώ το πάνω μέρος του σώματος έχει διαχωριστεί σε 

δύο ομάδες με το ένα χέρι να ανήκει στη μία και το άλλο να ανήκει στην άλλη. Στα δύο 

επόμενα σχήματα το αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Το κάτω μέρος του 

κορμού καθώς και τα πόδια βρίσκονται σε μία ομάδα, το πάνω μέρος του κορμού είναι 

χωρισμένο στα δύο με τα χέρια να βρίσκονται το ένα στην μία ομάδα και το άλλο στην άλλη 

και το κεφάλι να αποτελεί μία ξεχωριστή ομάδα. 

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε μορφές τετράποδων ζώων. Στην εικόνα 

5.3 φαίνεται το αποτέλεσμα της μεθόδου για σχήμα περίπου 4300 κορυφών, με χρήση 50 

ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων, για 100 πρωτότυπα, με επιλογές 1.7 και 200 στον 

αλγόριθμο FCM, κατώφλι ίσο με τU=0.01 στον Partition πίνακα και k=8. Το σχήμα έχει 

διαχωριστεί σε οχτώ ομάδες. Το μπροστά αριστερό πόδι βρίσκεται στην ίδια ομάδα με το 

μπροστά αριστερό κομμάτι του σώματος, όπως και το πίσω δεξί πόδι είναι στην ίδια ομάδα 

με το πίσω κομμάτι του σώματος. Επίσης, έχει εντοπιστεί το πίσω δεξιά πέλμα του σκύλου. 

Από την άλλη μεριά, έχουν εντοπιστεί σωστά το κεφάλι, το μπροστά δεξί πόδι, το πίσω 

αριστερό πόδι και η ουρά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως αν ξανατρέξει ο αλγόριθμος 

για τον ίδιο σχήμα με τις ίδιες παραμέτρους το αποτέλεσμα δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο. 

Όσον αφορά σχήματα με επιπρόσθετο θόρυβο, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

μεθόδου ήταν αποτελεσματικά μέχρι ενός σημείου. Για μικρό ποσοστό θορύβου, ο 

αλγόριθμος ήταν σε θέση να εντοπίσει αρκετές κύριες ομάδες. Όπως φαίνεται και στο 

παράδειγμα της εικόνας 5.4 αριστερά, έχουν εντοπιστεί οι ομάδες των ποδιών, της λεκάνης 

και του ενός χεριού. Το κεφάλι εσφαλμένα έχει διαχωριστεί σε δύο ομάδες ενώ ο θώρακας 

και το άλλο χέρι βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Για μεγαλύτερο ποσοστό θορύβου, η μέθοδος 

δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Στο παράδειγμα της εικόνας 5.4 δεξιά, οι ομάδες των 

ποδιών δεν εντοπίζονται. Το κάτω μέρος του σώματος βρίσκεται όλο σε μία ομάδα ενώ 

κάποιες από τις ομάδες στο επάνω μέρος του σώματος δεν συμπίπτουν με τις φυσικές. Το 

σχήμα και στις δύο περιπτώσεις είναι 10000 κορυφών, έχει γίνει χρήση 50 ιδιοτιμών και 

ιδιοσυναρτήσεων, έχει γίνει εξαγωγή 80 πρωτοτύπων, με επιλογές 1.7 και 200 στον 

αλγόριθμο FCM, κατώφλι ίσο με τU=0.01 στον Partition πίνακα και k=8. 
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Εικόνα 5.2: Αποτελέσματα τμηματοποίησης με Prototyping για τρεις διαφορετικές στάσεις του ίδιου 

σχήματος, 5000 κορυφών. Στην πρώτη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Στις δύο επόμενες δεν 

είναι καλό. Από την μέση και κάτω το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται όλο στην ίδια ομάδα ενώ ο θώρακας 

χωρίζεται στην μέση με μία καμπύλη, με το ένα χέρι να ανήκει στην μία ομάδα και το άλλο στην άλλη. 

 

Εικόνα 5.3: Αποτελέσματα της μεθόδου για σχήμα περίπου 4300 κορυφών, με χρήση 50 ιδιοτιμών και 

ιδιοσυναρτήσεων, για 100 πρωτότυπα, με επιλογές 1.7 και 200 στον αλγόριθμο FCM, κατώφλι ίσο με τU=0.01 στον 

Partition πίνακα και k=8. Το σχήμα έχει διαχωριστεί σε οχτώ ομάδες με το κεφάλι, το μπροστά δεξί πόδι, το πίσω 

αριστερό πόδι και την ουρά να έχουν τμηματοποιηθεί σωστά. 

  

Εικόνα 5.4: Το σχήμα και στις δύο περιπτώσεις είναι 10000 κορυφών, έχει γίνει χρήση 50 ιδιοτιμών και 

ιδιοσυναρτήσεων, έχει γίνει εξαγωγή 80 πρωτοτύπων, με επιλογές 1.7 και 200 στον αλγόριθμο FCM, κατώφλι ίσο 

με τU=0.01 στον Partition πίνακα και k=8. Για μικρό ποσοστό θορύβου (αριστερά) ο αλγόριθμος εντοπίζει αρκετές 

ομάδες που να ανταποκρίνονται στις φυσικές ομάδες του σχήματος. Για μεγαλύτερο ποσοστό θορύβου (δεξιά) οι 

περισσότερες ομάδες που εντοπίζονται δεν αναποκρίνονται στις αντίστοιχες φυσικές ομάδες.
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6. Τμηματοποίηση με συνδυαστική χρήση των πινάκων 

Consensus και Visibility 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο πίνακας ορατότητας (Visibility matrix) ενός μη-κατευθυνόμενου γράφου είναι ένας 

πίνακας των κοινώς ορατών σημείων του σχήματος. Στην συγκεκριμένη φάση της εργασίας 

χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τον πίνακα ομοιότητας, που προέκυψε από την διαδικασία 

τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση (Κεφ. 3.2), με διάφορους τρόπους, με σκοπό 

την βελτίωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας τμηματοποίησης. Σε αυτό το κεφάλαιο 

επεξηγείται η φυσική σημασία και ο τρόπος κατασκευής του πίνακα αυτού, παρουσιάζονται 

οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους συνδυάστηκαν οι δύο πίνακες και παρατίθενται τα 

πειραματικά αποτελέσματα αυτών. 

6.2 ΠΙΝΑΚΑΣ VISIBILITY ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CONSENSUS 

Στην Υπολογιστική Γεωμετρία (Computational Geometry), ένας γράφος ορατότητας 

(Visibility Graph) ή πίνακας ορατότητας (Visibility Matrix) είναι ένας γράφος κοινώς ορατών 

(intervisible) θέσεων, συνήθως για ένα σύνολο σημείων και εμποδίων στο Ευκλείδειο 

επίπεδο. Κάθε κορυφή στον γράφο αντιπροσωπεύει την θέση ενός σημείου και η κάθε ακμή 

αντιπροσωπεύει μια ορατή σύνδεση μεταξύ δύο θέσεων. Δηλαδή, εάν το ευθύγραμμο 

τμήμα που συνδέει δύο θέσεις δεν περνά μέσα από οποιοδήποτε εμπόδιο, τότε στον γράφο 

ορατότητας υπάρχει μία ακμή μεταξύ των δύο θέσεων (κορυφών, κόμβων). 

Πιο συγκεκριμένα, έστω ένα 3D σχήμα O, του οποίου το όριο διακριτοποιείται από ένα 

τριγωνικό πλέγμα 𝜕𝛰 = {𝑉, 𝐹}, όπου το σύνολο V περιέχει τις κορυφές και το σύνολο 

𝐹 = {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑁𝑓} τις τριγωνικές επιφάνειες αντίστοιχα. Ακόμη, έστω ότι κάθε κορυφή του 

συνόλου V μπορεί να ορισθεί από το παρακάτω διάνυσμα θέσης τριών διαστάσεων 

𝒑𝑖 = [𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖]
𝑡  (17) 

Ενα ζευγάρι διανυσμάτων θέσης (𝒑𝒊, 𝒑𝒋) ορίζεται ως ορατό εάν ισχύει το παρακάτω 

Κριτήριο Ορατότητας (Visibility Rule): 

Τα διανύσματα (𝒑𝒊, 𝒑𝒋), και ισοδύναμα οι κορυφές (𝑖, 𝑗), είναι ορατά, αν το ευθύγραμμο 

τμήμα που τα συνδέει βρίσκεται στο εσωτερικό του κυρτού επιπέδου ή του πλέγματος για τις 

2D και 3D περιπτώσεις αντίστοιχα. 

Ένα παράδειγμα ορατότητας φαίνεται στην εικόνα 6.1, όπου τα ζεύγη σημείων του 

σχήματος αριστερά είναι ορατά μεταξύ τους, διότι όλα τα ευθύγραμμα τμήματα βρίσκονται 

μέσα στην κυρτή επιφάνεια του σχήματος, ενώ τα ζεύγη σημείων του σχήματος δεξιά δεν 

είναι όλα ορατά. Το ευθύγραμμο τμήμα με το κόκκινο χρώμα βρίσκεται εκτός του κυρτού 

επιπέδου του σχήματος με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ζεύγος σημείων να θεωρείται μη 

ορατό. Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζεται η ορατότητα και για 3D πλέγμα. 

Έχοντας ορίσει την ορατότητα ανάμεσα σε ζεύγη σημείων, μπορεί τώρα να σχηματιστεί ο 

ακόλουθος γράφος ορατότητας: 
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𝐺 = (𝑉, 𝐸, 𝑊) (18) 

όπου V, E είναι τα σύνολα των κορυφών και των ακμών αντίστοιχα ενώ W είναι ο 𝛮 × 𝛮 

δυαδικός (binary) πίνακας ορατότητας όπου τα στοιχεία του ορίζονται ακολούθως: 

 

𝑤𝑖𝑗 = {
1, 𝛼𝜈 𝜊𝜄 𝜅𝜊𝜌𝜐𝜑έ𝜍 𝑖, 𝑗 𝜄𝜅𝛼𝜈𝜊𝜋𝜊𝜄𝜊ύ𝜈 𝜏𝜊𝜈 𝜅𝛼𝜈ό𝜈𝛼 𝜊𝜌𝛼𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍

0, 𝛼𝜆𝜆𝜄ώ𝜍.
 (19) 

 

Ο πίνακας Consensus προέρχεται από περιγραφέα χαρακτηριστικών ο οποίος 

αποτυπώνει πληροφορία της επιφάνειας του σχήματος. Αντίθετα, η πληροφορία που 

υπεισέρχεται στον πίνακα Visibility είναι χωρική. Η ιδέα πίσω από την συνδυαστική χρήση 

των δύο βασίζεται στον συνδυασμό αυτών των πληροφοριών. 

Όπως τονίζεται στο [9] o Visibility πίνακας, αυτός καθ’ αυτός, δεν κρίνεται κατάλληλος 

για τμηματοποίηση σχήματος, διότι, πολύ απλά, ζεύγη σημείων τα οποία κρίνονται ορατά 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ανήκουν στην ίδια φυσική ομάδα. Είναι πιθανό ζεύγη σημείων 

σε απομακρυσμένες θέσεις στον γράφο του σχήματος και σε πολύ διαφορετικές φυσικές 

ομάδες του σχήματος να κρίνονται ορατά με βάση τον κανόνα ορατότητας, λόγο της 

γεωμετρίας του σχήματος. 

Παρόλα αυτά, στην συγκεκριμένη εργασία ο πίνακας Visibility δεν χρησιμοποιείται 

εξολοκλήρου για τμηματοποίηση αλλά για εξάλειψη λανθασμένων ενώσεων του Consensus 

πίνακα. Θεωρητικά, η πληροφορία σχετικά με τις φυσικές ομάδες του σχήματος 

περιλαμβάνεται στον πίνακα Consensus και ο πίνακας Visibility χρησιμοποιείται συνδυαστικά 

για την εξάλειψη ανεπιθύμητων συνδέσεων που έχουν δημιουργηθεί από λανθασμένη 

ομαδοποίηση κατά την διάρκεια κατασκευής του πίνακα Consensus και για ενίσχυση των 

επιθυμητών συνδέσεων αυτού. 

Εκτός από τον πίνακα Visibility, χρησιμοποιήθηκε και ένας παράγωγος πίνακας ο οποίος 

προέρχεται από αυτόν με χρήση διαδικασιών διάχυσης. Δεδομένου του πίνακα Visibility, 

μπορεί να κατασκευαστεί ένας πίνακας του οποίου τα ζεύγη σημείων να μην είναι ορατά 

απευθείας αλλά μέσο ενός τρίτου σημείου. Ένας τέτοιος πίνακας κατασκευάζεται 

υψώνοντας τον Visibility πίνακα στο τετράγωνο (πολλαπλασιασμός πινάκων) και, στην 

συνέχεια, εφαρμόζοντας στον πίνακα που προκύπτει ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 

ένα κατώφλι. 

Επισημαίνεται ότι ο πίνακας ομοιότητας Consensus βασίζεται στον περιγραφέα 

χαρακτηριστικών GPS ενώ ο Visibility σχηματίζεται άμεσα από το 3D σχήμα. 

Η διαδικασία τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση κατά την οποία έγινε χρήση 

του αλγορίθμου ομαδοπόιησης Dominant Sets (παράγραφος 3.3) επιστρέφει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα σε 3D σχήματα που απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές, τετράποδα αλλά και 

σχήματα όπως μυρμήγκι, χταπόδι και αρκουδάκι της βάσης [37]. Όμως, υπάρχουν σχήματα 

τα οποία χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση λόγο της ιδιαίτερης μορφής τους και τον 

ρόλο που παίζει η καμπυλότητα στις φυσικές ομάδες τους. Παραδείγματα τέτοιων σχημάτων 

είναι το τραπέζι, το βάζο, το ποτήρι, το ψάρι αλλά και το αεροπλάνο, τα οποία υπόκεινται σε 

λανθασμένη υπερ-τμηματοποίηση. Η χρήση του πίνακα Visibility έχει σκοπό να ενώσει 
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ομάδες οι οποίες ανήκουν μαζί, θεωρώντας ότι οι ομάδες που ανήκουν μαζί, ουσιαστικά 

“βλέπονται”. 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι της διαδικασίας, με σκοπό την βελτίωση του πίνακα 

Consensus που προήλθε από την διαδικασία τμηματοποίησης, δοκιμάστηκαν τρεις 

ξεχωριστές επεξεργασίες: η δημιουργία μάσκας με πολλαπλασιασμό ανά στοιχείο 

(pointwise) του Consensus πίνακα με τον Visibility, η δημιουργία μάσκας με πολλαπλασιασμό 

ανά στοιχείο του Consensus με το τετράγωνο του πίνακα Visibility στο οποίο έχει εφαρμοστεί 

ένα κατώφλι και, τέλος, άθροισμα του πίνακα Consensus και του πίνακα Visibility. Οι πίνακες 

αυτοί δόθηκαν, ο καθένας ξεχωριστά, στον αλγόριθμο ομαδοποίησης Dominant Sets ο 

οποίος έδωσε τις τελικές φυσικές ομάδες των σχημάτων για κάθε μία από τις τρεις 

περιπτώσεις. Τα πειραματικά αποτελέσματα των τριών αυτών επεξεργασιών παρατίθενται 

στην επόμενη παράγραφο. 

 

 

Εικόνα 6.1: Τα ζεύγη σημείων του σχήματος αριστερά είναι ορατά μεταξύ τους, διότι όλα τα ευθύγραμμα 

τμήματα βρίσκονται μέσα στην κυρτή επιφάνεια του σχήματος, ενώ τα ζεύγη σημείων του σχήματος δεξιά δεν 

είναι όλα ορατά. Το ευθύγραμμο τμήμα με το κόκκινο χρώμα βρίσκεται εκτός του κυρτού επιπέδου του σχήματος 

με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ζεύγος σημείων να θεωρείται μη ορατό. 

6.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Για την αξιολόγηση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις A Benchmark for 3D Mesh 

Segmentation [37], SHREC 2011 Feature detection/description benchmark [38] και TOSCA 

high-resolution [39]. Παρατηρήθηκε ότι από τους συνδυασμούς των δύο πινάκων που 

χρησιμοποιήθηκαν, θετικά αποτελέσματα έδωσε το άθροισμα των πινάκων Consensus και 

Visibility. Τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του αθροίσματος των δύο πινάκων ήταν η 

εξάλειψη ανεπιθύμητων ομάδων σε σχήματα στα οποία συνέβαινε υπερ-τμηματοποίηση και 

ο διαχωρισμός σε ομάδες τμημάτων που είχαν τοποθετηθεί στην ίδια ομάδα από τη 

διαδικασία τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση. Με χρήση του αθροίσματος 

σχήματα όπως τραπέζι, αμφορέας, βάζο, ποτήρι και αεροπλάνο [37] βελτιώθηκαν, κάποια 

περισσότερο και κάποια λιγότερο. Το αρνητικό αυτής της συνδυαστικής μεθόδου είναι ότι 

δεν είχε αποτέλεσμα σε όλα τα σχήματα καθώς και το ότι η κατασκευή ενός πίνακα Visibility 

είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. 

Στην εικόνα 6.2.α δίνονται τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης με Consensus 

ομαδοποίηση για έναν αμφορέα, περίπου 1000 κορυφών. Αριστερά φαίνονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν με χρήση του πίνακα Consensus ενώ δεξιά φαίνονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν με χρήση του πίνακα που προκύπτει από τον ανά στοιχείο 

πολλαπλασιασμό των πινάκων Consensus και Visibility. Το πρόβλημα της υπερ-

τμηματοποίησης του σώματος του αμφορέα είναι φανερό αλλά δεν βελτιώθηκε με χρήση 
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του πίνακα που προκύπτει από το γινόμενο ανά στοιχείο του Consensus με τον Visibility. Στην 

εικόνα 6.2.β δίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν με χρήση του αθροίσματος των 

πινάκων Consensus και Visibility. Το πρόβλημα του διαχωρισμού του σώματος του αμφορέα 

σε πολλές ομάδες έχει εξαλειφθεί. Παρόλα αυτά, στην εικόνα 6.2.β οι λαβές του αμφορέα 

έχουν διαχωριστεί, το οποίο πιθανότατα οφείλεται στην επίδραση του πίνακα Visibility και 

στο ότι τα σημεία της μίας πλευράς της λαβής δεν είναι ορατά από τα σημεία της άλλης 

πλευράς. Συνολικά, είναι φανερό ότι η χρήση του αθροίσματος των δύο πινάκων έδωσε 

καλύτερα αποτελέσματα από το γινόμενο αυτών για το συγκεκριμένο σχήμα. 

Άλλο ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στην εικόνα 6.3 για σχήμα με τη μορφή ψαριού, 

περίπου 1000 κορυφών. Αριστερά φαίνονται τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης με 

χρήση του Consensus πίνακα. Δεξιά φαίνονται τα αποτελέσματα με χρήση του πίνακα που 

προκύπτει από το άθροισμα των πινάκων Consensus και Visibility. Στο αριστερά σχήμα, το 

σώμα του ψαριού έχει διαχωριστεί σε πολλές μεγάλες ομάδες, όπου σε κάθε μία από αυτές 

ξεκινάει από κάποιο από τα πτερύγια του ψαριού και απλώνεται στο κομμάτι του σώματος 

γύρο από το πτερύγιο. Στο δεξιά σχήμα, το σώμα του ψαριού ανήκει σε μία μεγάλη ομάδα, η 

ουρά σε μία άλλη και τα μπροστά πτερύγια σε μία τρίτη. Τα τρία μεσαία πτερύγια του 

ψαριού, που είναι μικρότερα σε μέγεθος, έχουν εντοπιστεί και έχουν διαφοροποιηθεί από 

τις άλλες ομάδες, παρόλα αυτά βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο 

μικρότερα πτερύγια, που, επίσης, σχηματίζουν την δική τους ομάδα. Και στην περίπτωση 

σχήματος με την μορφή ψαριού η συνδυαστική χρήση των δύο πινάκων βελτιώνει το 

αποτέλεσμα. 

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για σχήματα με τη μορφή αεροπλάνου, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 6.4, όπου στην επιφάνεια των φτερών προκύπταν πολλές 

ανεπιθύμητες ομάδες, οι οποίες έως κάποιο σημείο εξαλείφονταν με την συνδυαστική 

χρήση των δύο πινάκων. Στην εικόνα 6.3, από αριστερά, φαίνονται τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας τμηματοποίησης με χρήση του Consensus πίνακα, με χρήση του γινομένου που 

προκύπτει από τον ανά στοιχείο πολλαπλασιασμό των Consensus και Visibility και, τέλος, με 

χρήση του αθροίσματος των δύο. 

Ενδιαφέρον έχουν και τα αποτελέσματα για σχήμα σε μορφή τραπεζιού. Στην εικόνα 6.5 

αριστερά, φαίνεται το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης με χρήση του πίνακα Consensus, για 

σχήμα περίπου 1000 κορυφών, ενώ δεξιά φαίνεται το αποτέλεσμα στην τμηματοποίησης με 

χρήση του πίνακα που προκύπτει από το άθροισμα των δύο πινάκων. Με χρήση μόνο του 

πίνακα Consensus η επιφάνεια του τραπεζιού χωρίζεται σε πολλές, μεγάλες ομάδες. Τα 

πόδια διαχωρίζονται από την επιφάνεια του τραπεζιού αλλά τα τρία εκ των τεσσάρων 

βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Με συνδυασμό των δύο πινάκων η επιφάνεια του τραπεζιού 

βρίσκεται στην ίδια ομάδα. Ακόμη, κάθε ένα από τα πόδια του τραπεζιού βρίσκεται σε 

ξεχωριστή ομάδα. Υπάρχουν μικρές ανεπιθύμητες ομάδες στο τελικό αποτέλεσμα αλλά 

συνολικά η συνδυαστική μέθοδος είχε θετικά αποτελέσματα και σε αυτού του τύπου τα 

σχήματα. Επίσης με μετα-επεξεργασία (όπου μικρές ομάδες θα ενσωματώνονται στη 

γειτονική τους με την μεγαλύτερη συνάφεια) η μέθοδος αυτή έχει δυνατότητα βελτίωσης. 

Στην εικόνα 6.6 φαίνεται η τμηματοποίηση μίας ανθρώπινης μορφής, επίσης 1000 

κορυφών. Αριστερά δίνεται το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης με χρήση του Consensus 

πίνακα και δεξιά δίνεται το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης με χρήση του πίνακα που 
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προκύπτει από το άθροισμα των Consensus και Visibility πινάκων. Οι διαφορές των δύο δεν 

είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Στο αριστερό σχήμα, το δεξί χέρι και το αντίστοιχο πέλμα 

βρίσκονται στην ίδια ομάδα, όπως ισχύει και το αντίστοιχο για το αριστερό χέρι και πόδι, 

καθώς και το κεφάλι. Στο δεξί σχήμα τα άκρα έχουν διαφοροποιηθεί παρόλα αυτά δεν είναι 

ξεκάθαρο αν το αποτέλεσμα έχει βελτιωθεί διότι τα όρια των ομάδων έχουν παραμορφωθεί 

(χέρια, δεξί πόδι και δεξί πέλμα) και έχει εμφανιστεί μία ομάδα στην κορυφή του κεφαλιού, 

η οποία εντάσσεται ίδια ομάδα με τον κορμό και  η οποία πιθανότατα οφείλεται στην 

ορατότητα των σημείων που βρίσκονται στην κορυφή του κεφαλιού με τα σημεία του 

κορμού. Αντίστοιχα αποτελέσματα με τις ανθρώπινες μορφές είχαν και σχήματα όπως το 

μυρμήγκι και το χταπόδι. 

Συνολικά, η συνδυαστική χρήση των δύο πινάκων είναι σε θέση να βελτιώσει κάποια 

σχήματα, τα οποία υπόκεινται σε εσφαλμένη υπερ-τμηματοποίηση από την διαδικασία 

τμηματοποίησης, όμως, δεν είναι απαραίτητη σε όλα τα σχήματα. 

 

Εικόνα 6.2.α: Αριστερά φαίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν με χρήση του πίνακα Consensus ενώ 

δεξιά φαίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν με χρήση του πίνακα που προκύπτει από το ανά στοιχείο 

γινόμενο των πινάκων Consensus και Visibility. 

 

Εικόνα 6.2.β: Με χρήση του αθροίσματος των πινάκων Consensus και Visibility το αποτέλεσμα είναι να μην 

διαχωρίζεται το σώμα του αμφορέα. Παρόλα αυτά διαχωρίζονται οι λαβές σε αντίθεση με την περίπτωση όπου 

χρησιμοποιείται ο Consensus πίνακας. 

 

Εικόνα 6.3: Από αριστερά, φαίνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας τμηματοποίησης με χρήση του 

Consensus πίνακα, με χρήση του γινομένου που προκύπτει από τον ανά στοιχείο πολλαπλασιασμό των Consensus 

και Visibility και, τέλος, με χρήση του αθροίσματος των δύο. Όπως φαίνεται και στο τελευταίο σχήμα, τα φτερά 
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και το σώμα του αεροπλάνου δεν τμηματοποιούνται σε πολλές ανεπιθύμητες ομάδες. Είναι φανερό, όμως, πως 

τα όρια των ομάδων δεν είναι τόσο ξεκάθαρα πλέον. 

 

Εικόνα 6.4: Αποτελέσματα τμηματοποίησης με χρήση του πίνακα Consensus (αριστερά) και με χρήση του 

πίνακα που προκύπτει από το άθροισμα των πινάκων Consensus και Visibility (δεξιά). Η συνδυαστική χρήση των 

δύο πινάκων στην συγκεκριμένη περίπτωση βελτιώνει το αποτέλεσμα. 

 

Εικόνα 6.5: αριστερά, φαίνεται το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης με χρήση του πίνακα Consensus, για 

σχήμα περίπου 1000 κορυφών, ενώ δεξιά φαίνεται το αποτέλεσμα στην τμηματοποίησης με χρήση του πίνακα 

που προκύπτει από το άθροισμα των δύο πινάκων. Παρόλο που υπάρχουν μικρές, ανεπιθύμητες ομάδες στην 

επιφάνεια του τραπεζιού, το αποτέλεσμα που προκύπτει με συνδυασμό των δύο πινάκων είναι καλύτερο. 

 

Εικόνα 6.6: Αριστερά δίνεται το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης με χρήση του Consensus πίνακα και δεξιά 

δίνεται το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης με χρήση του πίνακα που προκύπτει από το άθροισμα των Consensus 

και Visibility πινάκων για την ανθρώπινη μορφή 1000 κορυφών. 

 



 

55 

 

7. Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

Σε αυτή την εργασία μελετήθηκαν μέθοδοι τμηματοποίησης μη-άκαμπτων, 

παραμορφώσιμων 3D σχημάτων. Μελετήθηκαν περιγραφείς χαρακτηριστικών οι οποίοι 

βασίζονται στην Γεωμετρία Διάχυσης καθώς και μέθοδοι ομαδοποίησης δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, μελετήθηκε ο τελεστής Laplace – Beltrami και οι περιγραφείς 

χαρακτηριστικών που κατασκευάζονται από τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα αυτού για 

την περιγραφή των 3D σχημάτων. Ακόμη, μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν μέθοδοι 

ομαδοποίησης δεδομένων με σκοπό την τμηματοποίηση. Τέλος, μελετήθηκε και η έννοια της 

ορατότητας ενός ζεύγους σημείων και ο γράφος Visibility. 

Για την αξιολόγηση των μεθόδων χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις A Benchmark for 3D Mesh 

Segmentation [37], SHREC 2011 Feature detection/description benchmark [38] και TOSCA 

high-resolution [39]. 

Οι περιγραφείς που μελετήθηκαν και εφαρμόστηκαν είναι το GPS και το HKS. Και οι δύο 

προκύπτουν από τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του τελεστή Laplace – Beltrami της 

επιφάνειας προς μελέτη. Χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο σε συνδυασμό με την μέθοδο 

τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση. Η σημαντικότερη διαφορά τους, όσον αφορά 

τα αποτελέσματα, είναι ο τρόπος που απεικονίζονται οι ομάδες επάνω στο σχήμα. Με χρήση 

του περιγραφέα HKS, οι ομάδες επάνω στο σχήμα απεικονίζονται σαν ζώνες. Λίγο πολύ 

μοιάζουν με κύματα που ξεκινούν από το κέντρο του σχήματος και διαχέονται προς τα άκρα 

του σχήματος. Αντίθετα, με την χρήση του περιγραφέα GPS, η αναπαράσταση των ομάδων 

είναι καταλληλότερη για τμηματοποίηση, διότι ο τρόπος που αναπαρίστανται οι ομάδες 

είναι πιο κοντά στον τρόπο που ένας άνθρωπος θα τις σχεδίαζε. Από την άλλη πλευρά, με 

την χρήση του GPS, η πληροφορία που λαμβάνεται για το σχήμα είναι πάντα η ίδια και 

περιγράφει το σχήμα με τον ίδιο τρόπο ενώ με χρήση του HKS, υπεισέρχεται η παράμετρος 

του χρόνου, με τις διάφορες τιμές του οποίου αλλάζει και η πληροφορία που λαμβάνεται 

από το σχήμα. Για μικρές τιμές του χρόνου η πληροφορία είναι τοπική ενώ για μεγάλες τιμές 

του χρόνου η πληροφορία είναι παγκόσμια. Συνολικά, ο περιγραφέας GPS κρίθηκε 

καταλληλότερος για την συγκεκριμένη εφαρμογή και ήταν αυτός ο οποίος έδωσε και τα 

ικανοποιητικότερα αποτελέσματα και την πιο φυσική αναπαράσταση ομάδων. 

Η πρώτη μέθοδος τμηματοποίησης που εφαρμόστηκε είναι ένας κατά σημείο (pointwise) 

ανιχνευτής περιοχής που βασίζεται σε μία διαδικασία Consensus ομαδοποίησης. Η 

πληροφορία του σχήματος αποτυπώνεται στον περιγραφέα GPS και, στην συνέχεια, 

εφαρμόζεται μία μέθοδος Consensus ομαδοποίησης για την κατάταξη των κορυφών του 

σχήματος σε ομάδες [3, 5, 6]. Η διαδικασία Consensus περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των 

δεδομένων σε πολλές μικρές ομάδες και τον υπολογισμό του πίνακα Consensus, ο οποίος 

είναι ένας πίνακας ομοιότητας. Για τον διαχωρισμό των δεδομένων σε πολλές μικρές ομάδες 

χρησιμοποιείται επαναληπτικά ο αλγόριθμος ομαδοποίησης K-Means. Ακολουθεί η 

κατασκευή του MST του πίνακα ομοιότητας και, τέλος, από το MST αφαιρούνται οι k΄-1 

αδύναμες συνδέσεις με σκοπό τον διαχωρισμό του MST σε ένα Minimum Spanning Forest το 

οποίο αναπαριστά τις φυσικές ομάδες του σχήματος.  
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Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει διαφορά στα αποτελέσματα για αρχικοποίηση του K-

Means με τυχαίο πλήθος ομάδων και με σταθερό. Για την δεύτερη περίπτωση τα 

αποτελέσματα είναι ικανοποιητικότερα, με τις τελικές ομάδες που προκύπτουν να είναι 

μεγαλύτερες σε έκταση και να συμπίπτουν τις περισσότερες φορές με τις φυσικές ομάδες 

που επιλέγει και ένας άνθρωπος. Για τυχαία αρχικοποίηση οι ομάδες είναι μικρότερες από 

τις αντίστοιχες για αρχικοποίηση του K-Means με σταθερό αριθμό ομάδων. Επίσης, λόγο της 

τυχαίας αρχικοποίησης, αν εκτελεστεί ο αλγόριθμος για το ίδιο σχήμα με τις ίδιες 

παραμέτρους, τα αποτελέσματα δύσκολα συμπίπτουν. Επίσης, με την μέθοδο αυτή 

εμφανίζονται και τα δύο είδη ανεπιθύμητων ομάδων στο σχήμα αλλά, ως επί το πλείστον, 

παρατηρούνται μικρές ομάδες σε τυχαία σημεία οι οποίες δεν έχουν φυσική σημασία και οι 

οποίες είναι τόσο μικρές που πολλές φορές δεν είναι εμφανείς. Για την εξάλειψη αυτών των 

ανεπιθύμητων ομάδων, το τελευταίο στάδιο της Consensus ομαδοποίησης αντικαταστάθηκε 

από τον αλγόριθμο ομαδοποίησης Dominant Sets, ο οποίος επηρεάζεται λιγότερο από τον 

θόρυβο και ξεχωρίζει πιο εύκολα τις κύριες ομάδες. 

Η μέθοδος μετασχηματίζεται ως εξής: αρχικά κατασκευάζεται ο περιγραφέας, ακολουθεί 

ο διαχωρισμός των δεδομένων σε πολλές μικρές ομάδες και η κατασκευή του πίνακα 

Consensus και, τέλος, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Dominant Sets για την 

εξαγωγή των κυριότερων ομάδων από τον πίνακα Consensus. Τα σημεία του σχήματος που 

δεν εντάσσονται σε κάποια ομάδα με το πέρας του αλγορίθμου, χαρακτηρίζονται ως no-

group. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιστρέφει καλύτερα αποτελέσματα για σχήματα με την μορφή 

ανθρώπων και τετράποδων ζώων. Επίσης, επιστρέφει αποτελέσματα για σχήματα τέτοιου 

τύπου, τα οποία, όμως, έχουν υποστεί θόρυβο ή απώλεια πληροφορίας τοπική ( απώλεια 

τμήματος του σχήματος) ή συνολική (κενά σε όλη την έκταση του σχήματος). Ακόμη, πρέπει 

να σημειωθεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μέθοδος επιστρέφει πιο σταθερά 

αποτελέσματα με την έννοια ότι ο διαχωρισμός των ομάδων του σχήματος είναι ο σχεδόν 

ίδιος τις περισσότερες από τις φορές που επαναλαμβάνεται η μέθοδος. 

Συγκριτικά με την διαδικασία τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση (με χρήση του 

αλγορίθμου MST), στην οποία μπορεί τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλά για έναν 

Consensus πίνακα και για έναν άλλο να μην είναι καλά, στην περίπτωση όπου γίνεται χρήση 

του αλγορίθμου ομαδοποίησης Dominant Sets τα αποτελέσματα είναι θετικά για όποιον 

πίνακα Consensus προκύψει με μικρές διαφοροποιήσεις στις τελικές ομάδες. Από την άλλη 

πλευρά, σε σχήματα με πολύ λίγες φυσικές ομάδες καθώς και σχήματα με πολύ μεγάλες 

επιφάνειες, δημιουργείται υπερ-τμηματοποίηση. 

Στην επίλυση του προβλήματος της υπερ-τμηματοποίησης στοχεύει η χρήση του πίνακα 

Visibility, συνδυαστικά με την μέθοδο τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση, σε μία 

προσπάθεια εξάλειψης των αδύναμων συνδέσεων και ενδυνάμωσης των ισχυρών 

συνδέσεων του πίνακα Consensus. Δοκιμάστηκαν διάφοροι συνδυασμοί των δύο πινάκων 

αλλά θετικά αποτελέσματα προέκυψαν με χρήση του αθροίσματος των δύο. Θετικά ήταν τα 

αποτελέσματα για σχήματα όπως αμφορέας, ψάρι, αεροπλάνο, ποτήρι και άλλα, με τις 

περιττές ομάδες να εξαλείφονται. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι κάποιες φορές η χρήση του 

αθροίσματος των δύο πινάκων είχε σαν αποτέλεσμα των διαχωρισμό σε σωστότερες ομάδες 

τμημάτων του σχήματος που με χρήση μόνο του Consensus πίνακα τοποθετούνταν στην ίδια 
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ομάδα. Παρόλα αυτά, η συνδυαστική διαδικασία δεν βελτίωσε τα αποτελέσματα της  

τμηματοποίησης για όλα τα σχήματα στα οποία δοκιμάστηκε, αντιθέτως, παρατηρήθηκε ότι 

τα όρια των ομάδων δεν ήταν τόσο καλά ορισμένα. 

Σε αυτό το σημείο δοκιμάστηκε μία διαφορετική διαδικασία τμηματοποίησης, η οποία 

βασίστηκε στην διαδικασία εξαγωγής πρωτοτύπων ή Prototyping [7]. Μία σύντομη 

περιγραφή της διαδικασίας είναι η εξής: αρχικά κατασκευάζεται ο περιγραφέας που έχει 

επιλεγεί, στην συνέχεια γίνεται αποσύνθεση των δεδομένων με χρήση του αλγορίθμου FCM 

και, με χρήση του Partition πίνακα που επιστρέφει ο αλγόριθμος, κατασκευάζεται ο πίνακας 

ομοιότητας, ο οποίος εδώ θα αναφέρεται ως πίνακας Connectivity, με βάση τη σχέση (13). Ο 

πίνακας αυτός περιγράφει τις σχέσεις των πρωτοτύπων. Στην συνέχεια, ακολουθεί η 

διαδικασία ομαδοποίησης όπου κατασκευάζεται το MST του πίνακα Connectivity, 

αφαιρούνται οι αδύναμες συνδέσεις ώστε να διαχωριστεί το δέντρο των πρωτοτύπων σε 

δάσος, με το κάθε ένα από τα πρωτότυπα να αποτελεί και το κέντρο της αντίστοιχης ομάδας. 

Τέλος, αντιστοιχίζονται τα σημεία του γράφου στα πρωτότυπα, με χρήση του αντίστοιχου 

ποσοστού ασαφούς επικάλυψης του Partition πίνακα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και για Γράφους με πολλές κορυφές, αυτή η διαδικασία 

είναι αρκετά γρήγορη, λόγο του ότι υπολογίζονται οι σχέσεις των πρωτοτύπων και όχι οι 

σχέσεις των κορυφών, με αποτέλεσμα ο όγκος των δεδομένων να είναι πολύ μικρότερος. 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης είναι αρκετά αμφιλεγόμενα. Αρχικά, 

πρέπει να αναφερθεί ότι και ο Connectivity πίνακας, όπως και ο Consensus στην 

προηγούμενη περίπτωση, δεν προκύπτει πάντα ο ίδιος με αποτέλεσμα η τμηματοποίηση να 

διαφέρει από φορά σε φορά. Όσον αφορά την τμηματοποίηση ανθρώπινων μορφών ή 

τετράποδων ζώων εντοπίζονται τα πόδια, τα χέρια, το κεφάλι, η λεκάνη και ο θώρακας, 

όμως, υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες κάποιες από αυτές τις ομάδες δεν εντοπίζονταν. 

Επίσης, παρατηρήθηκε τμηματοποίηση του θώρακα σε δύο ομάδες με μία καμπύλη η οποία 

ξεκινούσε από τον ώμο της μίας πλευράς και κατέληγε στο κάτω μέρος του θώρακα της 

άλλης πλευράς. Παρόμοια καμπύλη παρατηρήθηκε στο σημείο του ώμου, όπου η ομάδα του 

χεριού απλωνόταν και στον ώμο. Σε αυτά τα σημεία εμφανίζονται σε μερικές περιπτώσεις 

μικρές, ανεπιθύμητες ομάδες. Επίσης, σε τετράποδα ζώα παρατηρήθηκε κάθετη 

τμηματοποίηση του κορμού. 

Συνολικά, υπήρξαν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις. Ξεχώρισε 

η μέθοδος τμηματοποίησης με Consensus ομαδοποίηση με χρήση του περιγραφέα GPS και 

του αλγορίθμου ομαδοποίησης Dominant Sets, λόγο της σταθερότητας των αποτελεσμάτων 

σε ανθρώπινες μορφές και σε μορφές τετράποδων ζώων. Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε 

και η χρήση του πίνακα Visibility για την διόρθωση των αποτελεσμάτων της μεθόδου, που 

μόλις αναφέρθηκε, σε συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία εμφάνιζαν υπερ-τμηματοποίηση. 

Επίσης, παρόλο που ο περιγραφέας HKS δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μεγάλο 

ενδιαφέρον είχε η μελέτη του και το πως αυτός εξαρτάται από τον χρόνο. 
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