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Τμηματοποίηση υφής ονομάζεται η διαδικασία του διαμερισμού μίας 

εικόνας σε πολλαπλά τμήματα-περιοχές, με κριτήριο την υφή κάθε περιοχής. 

Η διαδικασία αυτή βρίσκει πολλές εφαρμογές στους τομείς της υπολογιστικής 

όρασης, της ανάκτησης εικόνων, της ρομποτικής, της ανάλυσης δορυφορικών 

εικόνων κλπ. Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι να διερευνηθεί η 

ικανότητα των αλγορίθμων μη γραμμικής ελάττωσης διάστασης, και ιδιαίτερα 

του αλγορίθμου Laplacian Eigenmaps, να παράγει μία αποδοτική 

αναπαράσταση των δεδομένων που προέρχονται από πολυφασματική 

ανάλυση εικόνων με χρήση φίλτρων Gabor, για την επίλυση του προβλήματος 

της τμηματοποίησης εικόνων υφής. Για το σκοπό αυτό προτείνεται μία νέα 

μέθοδος επιβλεπόμενης τμηματοποίησης υφής, που αξιοποιεί μία χαμηλής 

διάστασης αναπαράσταση των χαρακτηριστικών διανυσμάτων, και γνωστούς 

αλγόριθμους ομαδοποίησης δεδομένων όπως οι Fuzzy C-means και K-

means, για την παραγωγή της τελικής τμηματοποίησης. Η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου συγκρίνεται με παρόμοιες μεθόδους που 

έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, και χρησιμοποιούν την αρχική , υψηλών 

διαστάσεων, αναπαράσταση των χαρακτηριστικών διανυσμάτων. Τα 

πειράματα διενεργήθηκαν χρησιμοποιώντας την βάση εικόνων υφής Brodatz. 

Κατά το στάδιο αξιολόγησης της μεθόδου, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Rand 

index σαν μέτρο ομοιότητας ανάμεσα σε κάθε παραγόμενη τμηματοποίηση 

και την αντίστοιχη ground-truth τμηματοποίηση. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο 

και τα αλγοριθμικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει μία λεπτομερή περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου, 

πειραματικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. 
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Texture segmentation is the process of partitioning an image into 

multiple segments (regions) based on their texture, with many applications in 

the area of computer vision, image retrieval, robotics, satellite imagery etc. 

The objective of this thesis is to investigate the ability of non-linear 

dimensionality reduction algorithms, and especially of LE algorithm, to 

produce an efficient representation for data derived from multi-spectral image 

analysis using Gabor filters, in solving the texture segmentation problem. For 

this purpose, we introduce a new supervised texture segmentation algorithm, 

which exploits a low-dimensional representation of feature vectors and  well 

known clustering methods, such as Fuzzy C-means and K-means, to produce 

the final segmentation. The effectiveness of this method was compared to that 

of similar methods proposed in the literature, which use the initial high-

dimensional representation of feature vectors. Experiments were performed 

on Brodatz texture database. During evaluation stage, Rand index has been 

used as a similarity measure between each segmentation and the 

corresponding ground-truth segmentation. 

The first section of the thesis is concerned with the basic theoretical 

framework and the algorithmic tools has been used. The second section 

includes a detailed description of the proposed method, experimental results 

and conclusions. 
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Η τμηματοποίηση αποτελεί μία διαδικασία διαμερισμού μίας εικόνας σε 

μη επικαλυπτόμενα σύνολα εικονοστοιχείων, έτσι ώστε όλα τα εικονοστοιχεία 

(pixels) που ανήκουν σε ένα σύνολο να φέρουν συγκεκριμένα οπτικά 

χαρακτηριστικά, διαφορετικά από αυτά των άλλων συνόλων. Τα οπτικά 

χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα σύνολα εικονοστοιχείων 

μπορούν να είναι διαφορετικά ανάλογα με το σκοπό της εκάστοτε εφαρμογής 

(αντικείμενα, υφή, χρώμα κλπ). Η τμηματοποίηση εικόνας είναι απαραίτητη 

διαδικασία για την περαιτέρω επεξεργασία και λήψη αποφάσεων σε πολλούς 

τομείς της σύγχρονης επιστήμης όπως η υπολογιστική όραση, η 

βιοπληροφορική, η ρομποτική κλπ, καθώς οδηγεί σε μία απλούστερη και πιο 

κατανοητή για τον άνθρωπο αναπαράσταση των δεδομένων μίας εικόνας. 

Η παρούσα ειδική ερευνητική εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της 

τμηματοποίησης εικόνων υφής. Το διαχωρισμό δηλαδή μίας εικόνας υφών σε 

τμήματα,  έτσι ώστε σε κάθε τμήμα να εικονίζεται μία και μόνον υφή. Όπως 

έχει αποδειχθεί [1], οι εικόνες υφής παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με 

κυριότερο την υψηλή εντροπία, γεγονός που απαιτεί διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης στο πρόβλημα της τμηματοποίησης σε σχέση με άλλου είδους 

εικόνες.  

 

 
Εικόνα I: Παραδείγματα από 11 κατηγορίες εικόνων, σε διάταξη αύξουσας εντροπίας (από αριστερά 
προς δεξιά). Οι εικόνες υφής βρίσκονται αμέσως πριν το δυσδιάστατο θόρυβο  που παρουσιάζει τη 
μέγιστη εντροπία. 
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Οι περισσότερες τεχνικές τμηματοποίησης εικόνων υφής που έχουν 

προταθεί, δημιουργούν μία αναπαράσταση μικρών συνόλων ή και 

μεμονωμένων εικονοστοιχείων σε έναν πολυδιάστατο χώρο χαρακτηριστικών, 

ώστε με τη βοήθεια αλγορίθμων ομαδοποίησης δεδομένων, να ανατεθούν 

ετικέτες σε όλα τα εικονοστοιχεία της εικόνας. Συνήθως, επειδή τα δεδομένα 

στον πολυδιάστατο χώρο χαρακτηρίζονται από μεγάλη συσχέτιση, πρίν την 

εφαρμογή των μεθόδων ομαδοποίησης γίνεται χρήση αλγορίθμων ελάττωσης 

διάστασης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία νέα αναπαράσταση των 

χαρακτηριστικών διανυσμάτων σε έναν χώρο λιγότερων διαστάσεων και 

μικρότερης συσχέτισης του αρχικού. Για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών 

διανυσμάτων χρησιμοποιούνται είτε στατιστικές ροπές από τον χώρο των 

εντάσεων, είτε δεδομένα από το φασματικό χώρο που είναι απόρροια της 

εγγενούς επαναληπτικότητας των υφών. 

Στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται πως η χρήση τεχνικών μη 

γραμμικής ελάττωσης διάστασης, και συγκεκριμένα του αλγορίθμου Laplacian 

Eigenmaps, μπορεί να προσφέρει μία αποδοτική αναπαράσταση των 

δεδομένων που προκύπτουν από την πολυφασματική ανάλυση εικόνων υφής 

με χρήση φίλτρων Gabor, με στόχο την καλύτερη τμηματοποίησή τους. Η 

ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών διανυσμάτων στη νέα αναπαράσταση 

γίνεται με τις πλέον γνωστές τεχνικές FCM και K-means. Ταυτόχρονα, γίνεται 

διερεύνηση της διαστατικότητας των δεδομένων της πολυφασματικής 

ανάλυσης σε σχέση με άλλες παραμέτρους του προβλήματος (αριθμός υφών, 

filter bank κλπ). 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές 

ομαδοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται (FCM και K-means) καθώς 

και ο αλγόριθμος μη γραμμικής ελάττωσης διάστασης Laplacian Eigenmaps. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα φίλτρα Gabor και τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η χρήση τους στην πολυφασματική ανάλυση εικόνων. Ακολούθως 

περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται γενικά για 

την επεξεργασία εικόνων υφής, καθώς επίσης και τεχνικές σχεδίασης Gabor 

filter bank. Κατόπιν, παρουσιάζεται αναλυτικά η προτεινόμενη μέθοδος 

τμηματοποίησης και περιγράφεται η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων 

της μεθόδου στο τελικό αποτέλεσμα της τμηματοποίησης. Τέλος 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης της μεθόδου 
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με τον απαραίτητο σχολιασμό. Στο παράρτημα Α δίδεται ο κώδικας σε Matlab 

που υλοποιεί την προτεινόμενη μέθοδο και στο παράρτημα Β οι εικόνες υφής 

της βάσης που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης της μεθόδου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύ αποτελεσματικός στο να 

ανακαλύπτει κανονικότητα μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων – ερεθισμάτων. 

Ένας τρόπος για να εκφραστεί η κανονικότητα είναι ο διαχωρισμός ενός 

συνόλου αντικειμένων (δεδομένων) σε ομάδες-κλάσεις, τέτοιες ώστε τα 

αντικείμενα που ανήκουν στην κάθε ομάδα να παρουσιάζουν ομοιότητες 

μεταξύ τους. Το βασικό κίνητρο για την ομαδοποίηση των δεδομένων στην 

επιστήμη της υπολογιστικής όρασης, είναι η πεποίθηση πως οι κλάσεις που 

θα δημιουργηθούν έχουν κάποιο φυσικό νόημα κι έτσι θα υπάρξει μία πιο 

αποτελεσματική περιγραφή των αρχικών (unlabelled) δεδομένων που θα 

οδηγήσει σε κατάλληλη λήψη αποφάσεων.  

Τα δεδομένα αναπαρίστανται συνήθως σαν σημεία (ή διανύσματα) σε 

έναν πολυδιάστατο χώρο, έτσι η έννοια της ομοιότητας ή μη μεταξύ των 

δεδομένων εκφράζεται με ένα κατάλληλο μέτρο απόστασης. Η ανάθεση σε 

κάθε σημείο μίας ετικέτας μιας κλάσης γίνεται έτσι ώστε να βελτιστοποιείται 

μία αντικειμενική συνάρτηση ή συνάρτηση κόστους, διαφορετική για κάθε 

αλγόριθμο ομαδοποίησης. Η ομαδοποίηση των δεδομένων μπορεί να γίνει 

είτε με αυστηρό τρόπο (hard clustering algorithms) είτε με μη αυστηρό (soft 

clustering algorithms). Στην αυστηρή ομαδοποίηση κάθε σημείο ανατίθεται σε 

μία και μόνο κλάση, έτσι οι κλάσεις διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα αυστηρό 

όριο. Στη μη αυστηρή ομαδοποίηση κάθε σημείο μπορεί να ανήκει σε 

παραπάνω από μία κλάσεις, με ένα ποσοστό συμμετοχής στην καθεμία. Έτσι 

τα όρια μεταξύ των κλάσεων δεν είναι αυστηρά. Στην τελευταία κατηγορία 

ανήκουν κυρίως οι αλγόριθμοι ασαφούς λογικής (fuzzy logic). 
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1.1 K-means clustering 

Ο αλγόριθμος k-means1 ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθμων που 

εκτελούν αυστηρή ομαδοποίηση, και αποτελεί ίσως τον πιο συνηθισμένο 

αλγόριθμο ομαδοποίησης δεδομένων σε πολλούς τομείς της σύγχρονης 

επιστήμης. 

Ο k-means είναι ένας αλγόριθμος ομαδοποίησης N  σημείων-

διανυσμάτων που βρίσκονται σε I-διάστατο χώρο, σε K  κλάσεις που 

αποτελούν αμοιβαίως αποκλειόμενα σύνολα. Κάθε κλάση αντιπροσωπεύεται 

από ένα διάνυσμα ( )km  που ονομάζεται μέσος ή κέντρο (centroid). 

Αν τα δεδομένα συμβολίζονται ως  ( ){ }nx  όπου { }1, 2,...,n N∈ , κάθε 

διάνυσμα x  έχει I συντεταγμένες ix . Έστω  ότι ο I-διάστατος χώρος στον 

οποίο βρίσκεται το x  είναι πραγματικός, δηλαδή ο I , και ότι υπάρχει μία 

μετρική που καθορίζει τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων του χώρου αυτού, 

για παράδειγμα η Ευκλείδεια (L2) νόρμα 

( ) ( )2,
I

i i
i

d x y= −∑x y  

Σκοπός του αλγορίθμου είναι να επιτύχει την ανάθεση των σημείων στα 

κατάλληλα κέντρα με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισμα των 

αποστάσεων totD  του κάθε σημείου από το κέντρο της κλάσης (point-to-

centroid distance) στην οποία ανήκει, αθροιστικά για όλες τις κλάσεις. Δηλαδή 
( )

( ) ( )
{ } ( ) ( ) ( )( )

,
arg min ,     με    ,

n k
k

n k n n
k opt tot tot k

r K N
r D D d r= =∑∑

m
m x  

όπου ( )n
kr  οι μεταβλητές “ευθύνης” που ορίζονται παρακάτω. 

  Για να εκκινήσει ο αλγόριθμος τα K  κέντρα ( ){ }km πρέπει να 

αρχικοποιηθούν είτε με τυχαίες τιμές, είτε με συντεταγμένες τυχαίων σημείων 

υπαρκτών όμως στο σύνολο των δεδομένων.  Μετά την αρχικοποίηση ο 

αλγόριθμος λειτουργεί πλέον σαν διαδικασία δύο σταδίων.  

 Κατά το πρώτο στάδιο εκτελούνται ομαδικές ανανεώσεις (batch updates) 

των αναθέσεων για το σύνολο των δεδομένων, και επαναϋπολογισμός 

                                                 
1 Ο όρος "k-means" χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον James MacQueen το 1967, όμως η ιδέα 
προέρχεται από τον Hugo Steinhaus από το 1956. Ο κλασικός αλγόριθμος αρχικά προτάθηκε από τον 
Stuart Lloyd το 1957 σαν τεχνική για pulse-code modulation, όμως δεν δημοσιεύθηκε μέχρι το 1982.  
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των κέντρων των κλάσεων μετά την κάθε σύνολο ανανεώσεων. Το 

πρώτο στάδιο αποτελείται από δύο επιμέρους βήματα που εκτελούνται 

με επαναληπτικό τρόπο. Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής: 

 

• Διαδικασία Ανάθεσης. Κάθε σημείο n  ανατίθεται στο κοντινότερο κέντρο. 
Έστω ( )ˆ nk  το γεγονός κατά το οποίο το σημείο ( )nx  ανατίθεται στην 
κλάση ( )nk . Τότε 

( ) ( ) ( )( ){ }ˆ arg min ,n k n

k
k d m x  

         Μία εναλλακτική ισοδύναμη αναπαράσταση της ανάθεσης σημείων σε 
κλάσεις είναι οι μεταβλητές “ευθύνης” ( )n

kr . Κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

η  ( )n
kr  γίνεται 1 αν το κέντρο k  είναι το κοντινότερο στο σημείο ( )nx , 

αλλιώς είναι μηδέν. Δηλαδή  

( )
( )

( )

ˆ1, αν 
ˆ0, αν 

n
n

k n

k k
r

k k

⎧ ⎫=⎪ ⎪= ⎨ ⎬
≠⎪ ⎪⎩ ⎭

 

         Στη σπάνια περίπτωση που κάποιο σημείο απέχει εξίσου από περισσότερα 
του ενός κέντρα, το ( )nx  ανατίθεται συμβατικά στον κέντρο με τον 
μικρότερο δείκτη (label). 

 
• Διαδικασία Ανανέωσης. Τα κέντρα των κλάσεων επαναϋπολογίζονται ώστε 

να ταυτίζονται με τη μέση τιμή (σε κάθε διάσταση) των σημείων που τους 
έχουν ανατεθεί προηγούμενα.  Έτσι 

( )

( ) ( )

( )

n n
k

k n
k

r

R
=
∑ x

m  

όπου ( )kR  είναι η συνολική ευθύνη του κέντρου k  
( ) ( )k n

k
n

R r=∑  

Αν ( ) 0kR =  τότε το κέντρο ( )km  μένει ως έχει. 
 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι που οι αναθέσεις των 

σημείων σε κλάσεις παύουν να μεταβάλλονται. Κατά το στάδιο αυτό  ο 

αλγόριθμος συνήθως δεν συγκλίνει σε τοπικό ελάχιστο, καθώς η αλλαγή 

ανάθεσης έστω και ενός σημείου σε κάποια επανάληψη μπορεί να 

αυξάνει το συνολικό άθροισμα των αποστάσεων totD . Μόνο σε μικρά 

σύνολα σημείων είναι πιθανή μία σύγκλιση σε τοπικό ελάχιστο. Η 

παραπάνω διαδικασία είναι αρκετά γρήγορη, όμως αυτό που καταφέρνει 
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ουσιαστικά είναι μόνο προσεγγίζει μία πιθανή λύση, σαν σημείο 

εκκίνησης για το δεύτερο στάδιο2. 

 Κατά το δεύτερο στάδιο εκτελούνται online updates των ( )n
kr , ( ){ }km  και 

totD . Αυτό σημαίνει πως για κάθε σημείο ξεχωριστά μεταβάλλεται η 

ανάθεση, αν το γεγονός αυτό συνεπάγεται μείωση της τιμής του  totD , 

δηλαδή ( ) { }ˆ arg minn
tot

k
k D  και στη συνέχεια επαναϋπολογίζονται τα ( )km . 

Συνεπώς κάθε επανάληψη του δεύτερου σταδίου συνίσταται από το 

πέρασμα από όλα τα σημεία. Η διαδικασία αυτή εκτελείται επίσης 

επαναληπτικά. Ο αλγόριθμος σταματά όταν ο ρυθμός μεταβολής του totD  

μετά από κάθε επανάληψη γίνει μικρότερος μίας τιμής κατωφλίου, ή μετά 

το πέρας προκαθορισμένου αριθμού επαναλήψεων. Έτσι το δεύτερο 

στάδιο εγγυημένα θα συγκλίνει σε τοπικό ελάχιστο (local minimum). 

 

Το πρόβλημα της εύρεσης του ολικού ελαχίστου (global minimum) 

μπορεί να λυθεί γενικά μόνο με διεξοδική αναζήτηση σε ολόκληρο τον χώρο 

των σημείων εκκίνησης του αλγορίθμου. Τις περισσότερες φορές πάντως, η 

πολλαπλή εκτέλεση του αλγορίθμου με διαφορετικά κάθε φορά, τυχαία 

επιλεγμένα σημεία εκκίνησης, επιτυγχάνει την σύγκλιση στο επιθυμητό ολικό 

ελάχιστο.  

 
Εικόνα 1.1: Η εφαρμογή του πρώτου σταδίου του αλγορίθμου K-means σε ένα σύνολο 40 σημείων. 
Δύο ξεχωριστές ακολουθίες εκτέλεσης της επαναληπτικής διαδικασίας, με 4 κέντρα κάθε φορά.  

                                                 
2 Πολλές φορές στη βιβλιογραφία σαν αλγόριθμος k-means παρουσιάζεται μόνο το πρώτο στάδιο του 
αλγορίθμου [2] καθώς τη δεκαετία του ’60 όταν ξεκίνησε το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο 
αλγόριθμο δεν ήταν υπολογιστικά συμφέρουσα η διαδικασία των online updates σε μεγάλα σύνολα 
δεδομένων. Έτσι, οι ερευνητές αρκούνταν στην προσεγγιστική λύση του προβλήματος. 
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Για τον υπολογισμό των αποστάσεων στο χώρο I  των δεδομένων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μετρική εξυπηρετεί καλύτερα την 

ομαδοποίηση, ανάλογα την εφαρμογή και τη μορφολογία των δεδομένων. Οι 

πιο κοινά χρησιμοποιούμενες μετρικές είναι η Ευκλείδεια νόρμα (Squared 

Euclidean distance), η L1 νόρμα (Sum of absolute differences) και 1 cos( )ϕ−  

όπου φ η γωνία που σχηματίζουν δύο διανύσματα στον χώρο  I . Εδώ τα 

δεδομένα αντιμετωπίζονται σαν διανύσματα, και η ομαδοποίηση έχει καθαρά 

γεωμετρικά κριτήρια. 

 

 

1.2 Fuzzy C-means (FCM) clustering 

Ο αλγόριθμος fuzzy C-means εισήχθη από τον J.C. Bezdec [3] και 

αποτελεί μία τεχνική μη αυστηρής ομαδοποίησης δεδομένων. Συνεπώς αν 

{ }1 2, ,..., nS x x x=  αποτελεί το σύνολο των δεδομένων προς ομαδοποίηση και 

αναζητούνται οι c  κλάσεις 1 2, ,..., cS S S , τότε ισχύει 1 2 ... cS S S S∪ ∪ ∪ =  ενώ 

επίσης { }, , :i jS S i j i j∩ ≠∅ ∀ ≠  σε αντίθεση με τους αλγόριθμους αυστηρής 

ομαδοποίησης. 

Η ομαδοποίηση και στην περίπτωση του FCM γίνεται με στόχο την 

ελαχιστοποίηση μίας αντικειμενικής συνάρτησης. Η συνάρτηση αυτή είναι η 

( ) 2

1 1
,

c n
m

ik k i
i k

J U V u x v
= =

= −∑∑  

όπου 

• 1 2, ,..., nx x x  είναι τα n το πλήθος σημεία προς ομαδοποίηση 

• { }1 2, ,..., cV v v v=  είναι τα κέντρα των c το πλήθος κλάσεων 

• [ ]ikU u=  είναι ένας c n×  πίνακας, όπου iku  είναι ο συντελεστής 

συμμετοχής του k σημείου στην κλάση i. Στον συντελεστή συμμετοχής 

κάθε σημείου γίνεται κανονικοποίηση ως προς το σύνολο των κέντρων, 

επομένως για τα στοιχεία iku  του πίνακα U ισχύουν τα εξής: 

  0 1, 1,..., , 1,...,iku i c k n≤ ≤ = =  

 
1

1, 1,...,
c

ik
i

u k n
=

= =∑  
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1

0 , 1,...,
n

ik
k

u n i c
=

< < =∑  

• m  είναι εκθετικός συντελεστής βάρους με 1,m m> ∈   (συνηθέστερα 

2m = ). 

Κατά συνέπεια πριν ξεκινήσει η εκτέλεση του αλγορίθμου πρέπει να 

επιλεγούν οι παράμετροι c και m. Όπως και στην περίπτωση του k-means, 

πριν εκκινήσει η επαναληπτική διαδικασία τριών σταδίων που τον αποτελεί, 

πρέπει τα κέντρα των c το πλήθος κλάσεων να αρχικοποιηθούν είτε σε τυχαία 

σημεία, είτε σε τυχαία επιλεγμένα σημεία από το σύνολο S. Αφού 

αρχικοποιηθεί ο πίνακας ( )0V  (ο δείκτης 0 φανερώνει πως πρόκειται για την 

αρχική κατάσταση του πίνακα V ) τα αλγοριθμικά βήματα που ακολουθούνται 

έχουν ως εξής: 

 

1. Υπολογισμός του πίνακα συμμετοχής ( )U α  σύμφωνα με τη 

σχέση 

( )

( )

1
1

2

1
1

2
1

1

, όπου 1,..., και 1,...,

1

m

k i
ik

m
c

j k j

x v
u i c k n

x v

−

−

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦= = =
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

∑

 

όπως είναι προφανές, ο βαθμός συμμετοχής ενός σημείου σε μία 

κλάση είναι αντίστροφος της δύναμης ( )1m −  της απόστασης του 

σημείου από το κέντρο της κλάσης. 

2. Υπολογισμός των κέντρων ( )V α  των κλάσεων, μέσω της σχέσης 

1

1

, 1,...,

n
m

ik ik
k

i n
m

ik
k

u x
v i c

u

=

=

= =
∑

∑
 

3. Υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης ( )J α  

4. Έλεγχος συνθήκης τερματισμού. Τερματισμός της διαδικασίας ή 

επανάληψη από το βήμα 1 με 1α α= + . 
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Η συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου μοιάζει με την αντίστοιχη 

συνθήκη του k-means. Αν δηλαδή η μεταβολή της αντικειμενικής συνάρτησης 

σε σχέση με την τιμή της στο τέλος της προηγούμενης επανάληψης είναι 

μικρότερη μίας τιμής κατωφλίου 
( ) ( )1J Jα α ε−− ≤  

 ή αν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι ίσος με ένα μέγιστο επιτρεπτό αριθμό 

maxα α= , ο αλγόριθμος τερματίζει τη λειτουργία του. 

Όπως και στην περίπτωση του αλγορίθμου k-means είναι εγγυημένο 

πως η προηγούμενη επαναληπτική διαδικασία θα οδηγήσει σε τοπικό 

ελάχιστο (local minimum) της αντικειμενικής συνάρτησης. Όμως και πάλι η 

εξεύρεση του ολικού ελάχιστου (global minimum) απαιτεί γενικά διεξοδική 

αναζήτηση σε ολόκληρο το χώρο των σημείων εκκίνησης ( )0V  του 

αλγορίθμου. Ο χώρος αυτός είναι ουσιαστικά ο χώρος που βρίσκεται ο ( )0V  αν 

θεωρηθεί διάνυσμα, δηλαδή ο ( )c l× , όπου l  ο αριθμός των διαστάσεων του 

χώρου στον οποίο βρίσκονται τα δεδομένα. Είναι φανερό πως η διεξοδική 

αναζήτηση είναι  υπολογιστικά ασύμφορη για δεδομένα με μεγάλη διασπορά 

μέσα σε χώρους υψηλών διαστάσεων και μεγάλο πλήθος κλάσεων. Ευτυχώς 

και στην περίπτωση του FCM η επανάληψη της διαδικασίας με διαφορετικά 

κάθε φορά σημεία εκκίνησης, τις περισσότερες φορές οδηγεί στην εξεύρεση 

ολικού ελαχίστου της αντικειμενικής συνάρτησης. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως αν σε κάποια εφαρμογή δεν απαιτείται 

σαν πληροφορία ο βαθμός συμμετοχής του κάθε σημείου σε όλες τις κλάσεις, 

αλλά μονάχα η κλάση στην οποία ανήκει, τότε προφανώς το σημείο θα 

ανατεθεί στην κλάση στην οποία έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Συνεπώς ο 

αλγόριθμος FCM μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διαδικασίες που απαιτείται 

αυστηρή ομαδοποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
 

Σε πολλούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ανεύρεση 

πληροφορίας και η εξόρυξη δεδομένων, συχνά συναντά κανείς δεδομένα με 

χαμηλή ενδογενή διάσταση που κείνται μέσα σε χώρους πολύ μεγάλων 

διαστάσεων. Για παράδειγμα, gray-scale εικόνες n x n ενός σταθερού στο 

χώρο αντικειμένου που έχουν ληφθεί με κινούμενη κάμερα, αποτελούν 

δεδομένα σε χώρο 
2n , αφού η κάθε εικόνα αποτελεί ένα διάνυσμα 2n  

διαστάσεων. Όμως, η ενδογενής διάσταση όλων των εικόνων του ίδιου 

αντικειμένου είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας c της κάμερας (βαθμοί 

ελευθερίας της κίνησης, zoom, φωτισμός, κλίση κλπ) όπου 2c n . Είναι 

προφανές λοιπόν πως τα δεδομένα βρίσκονται σε μία υπερεπιφάνεια 

(manifold) c διαστάσεων μέσα στο χώρο 
2n  των διανυσμάτων των εικόνων. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές τεχνικές που αφορούν στην 

αναπαράσταση δεδομένων σε χώρους λιγότερων διαστάσεων από τις 

αρχικές. Οι πρώτες τεχνικές που εμφανίσθηκαν ανήκουν στη κατηγορία των 

γραμμικών τεχνικών ελάττωσης διάστασης (Principal Components Analysis – 

PCA, Multi-Dimensional Scaling – MDS κλπ). Οι τεχνικές αυτές παρότι 

επιτυγχάνουν αναπαραστάσεις σε ελαττωμένων διαστάσεων χώρους, δε 

λαμβάνουν υπόψη τη δομή της υπερεπιφάνειας επάνω στην οποία βρίσκονται 

τα δεδομένα. Μόνο στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας ξεκίνησε ένα έντονο 

ενδιαφέρον σχετικά με μη-γραμμική ελάττωση διάστασης, με αποτέλεσμα 

σήμερα να έχουν προταθεί αρκετές τεχνικές (ISOMAP, Locally Linear 

Embedding – LLE, Hessian maps κλπ) που αξιοποιούν την εσωτερική δομή 

των δεδομένων για την αναπαράστασή τους σε λιγότερων διαστάσεων χώρο. 

Ο αλγόριθμος Laplacian Eigenmaps ( LE ) ανήκει στην τελευταία 

ομάδα, των μη γραμμικών τεχνικών ελάττωσης διάστασης.  Ο LE όπως 

προτάθηκε από τους M. Belkin και P. Niyogi [4] αποτελεί έναν αρκετά απλό 

Laplacian Eigenmaps
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αλγόριθμο. Χρειάζονται μόνο μερικοί υπολογισμοί στη γειτονιά του κάθε 

σημείου (διανύσματος) και τελικά την επίλυση ενός γενικευμένου 

προβλήματος ιδιοτιμών ενός “αραιού” πίνακα (sparse matrix). Το γεγονός ότι 

η τελική ιδιοανάλυση γίνεται σε sparse matrix αντί ενός πλήρους πίνακα, 

προσδίδει αρκετή ταχύτητα στον αλγόριθμο. Η λύση του τελικού προβλήματος 

ιδιοτιμών αντανακλά την ενδογενή γεωμετρική δομή της υπερεπιφάνειας των 

δεδομένων, και οφείλεται στην ιδιότητα του Laplacian τελεστή να παρέχει μία 

βέλτιστη αναπαράστασή της. Η Laplacian του γράφου που προκύπτει από τα 

δεδομένα, μπορεί να θεωρηθεί σαν προσέγγιση  του τελεστή Laplace-Beltrami 

που ορίζεται στο manifold. Συνεπώς η αναπαράσταση των δεδομένων 

προκύπτει από την προσέγγιση της φυσικής τους θέσης επάνω στο manifold. 

Η σύνδεση αυτή ανάμεσα στο γράφο και το manifold είναι γνωστή στους 

ειδικούς της γεωμετρίας και της θεωρίας γράφων. Η ιδιότητα της διατήρησης 

της τοπικότητας του Laplacian Eigenmaps, της τοπικής δηλαδή δομής και 

διάταξης των δεδομένων, δίνει έμφαση στην φυσική ομαδοποίηση των 

δεδομένων, όπως αυτά βρίσκονται πάνω στο manifold, και καθιστά τη  

διαδικασία της ελάττωσης διάστασης σχετικά ανθεκτική στις ανωμαλίες που 

εμφανίζονται λόγω οριακών περιοχών, θορύβου κλπ. 

 

2.1 Ο Αλγόριθμος 

Έστω k σημεία kxx ,....,1  ορισμένα στο χώρο l .  Κατασκευάζεται ένας 

γράφος με βάρη που περιέχει k κόμβους, έναν για κάθε σημείο, και τις ακμές 

που συνδέουν γειτονικά σημεία μεταξύ τους. 

1. Βήμα 1ο  [Κατασκευή του γράφου] . Τοποθετείται ακμή μεταξύ των 

κόμβων i και j αν τα σημεία ix  και jx  είναι “κοντά”. Σε αυτό το σημείο 

υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: 

• ε – neighborhoods [παράμετρος ε ∈ ]. Οι κόμβοι i και j 

συνδέονται με μία ακμή αν ε<− ji xx . 

 Πλεονεκτήματα: ακολουθούνται γεωμετρικά κριτήρια και η 

σχέση είναι εν γένει συμμετρική. 

 Μειονεκτήματα: Συχνά οδηγεί σε γράφους με αποκομμένα 

μεταξύ τους τμήματα, και επιπλέον είναι δύσκολη η επιλογή 

της παραμέτρου ε. 



 
Laplacian Eigenmaps 

17 

• n nearest neighbors [παράμετρος n∈ ]. Οι κόμβοι i και j 

συνδέονται με μία ακμή αν ο κόμβος i είναι ανάμεσα στους n 

εγγύτερους γείτονες του j  ή ο κόμβος j είναι ανάμεσα στους n 

εγγύτερους γείτονες του i.  

 Πλεονεκτήματα: Τείνει να οδηγεί σε συνδεδεμένους (ενιαίους) 

γράφους και είναι απλούστερη στην επιλογή της 

παραμέτρου. 

 Δεν ακολουθεί αμιγώς γεωμετρικά κριτήρια. 

 

Ο γράφος σε μορφή πίνακα είναι: 

12 1

21 2

1 2

0
0

0

k

k

k k

g g
g g

G

g g

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

  με  
1

0ij

έ
g

ώ
αν συνδ ονται

αλλι ς
⎧ ⎫

= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 2.1: α) Ένα σύνολο 500 σημείων του γνωστού “Swiss Roll” σε τρεις διαστάσεις. β) Ο 
αντίστοιχος γράφος 5 εγγύτερων γειτόνων 

 

2. Βήμα 2ο  [Επιλογή των βαρών]. Εδώ επίσης υπάρχουν δύο 

διαφορετικές μεθοδολογίες για την επιλογή βάρους των ακμών: 

• Heat Kernel [παράμετρος t∈ ]. Αν οι κόμβοι i και j είναι 

συνδεδεμένοι τότε το βάρος της ακμής είναι  
2

i jx x

t
ijW e

−
−

=  

Η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής θα δοθεί αργότερα 
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• Απλή επιλογή [χωρίς παράμετρο]. 1ijW =  αν και μόνο αν οι 

κόμβοι i και j είναι συνδεδεμένοι. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία 

απλοποίηση για την αποφυγή επιλογής της παραμέτρου t. 

 

Ο πίνακας W με τα βάρη έχει τη μορφή: 

12 1

21 2

1 2

0
0

0

k

k

k k

w w
w w

W

w w

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

 

3. Βήμα 3ο  [Eigenmaps]. Έστω ότι ο γράφος G είναι συνδεδεμένος 

(ειδάλλως εκτελείται το βήμα 3 σε κάθε συνδεδεμένο τμήμα του γράφου 

χωριστά) 

• Επιλύεται το ακόλουθο γενικευμένο πρόβλημα ιδιοτιμών : 

Ly Dyλ=  

όπου D είναι ο διαγώνιος πίνακας βαρών του οποίου τα στοιχεία 

είναι τα αθροίσματα των στηλών (ή γραμμών αφού ο W είναι 

συμμετρικός) του πίνακα W. Δηλαδή ij ij
j

D W=∑ , και L D W= −  

είναι η Laplacian μήτρα του γράφου. Η Laplacian είναι 

συμμετρική, θετική ημι-ορισμένη μήτρα που μπορεί να θεωρηθεί 

ως ένας τελεστής που δρα σε συναρτήσεις ορισμένες στις 

κορυφές του G.  

• Οι λύσεις του γενικευμένου προβλήματος ιδιοτιμών είναι 

0 1 1, ,..., kλ λ λ −  με τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα 0 1 1, ,..., ky y y − . 

• Τα ιδιοδιανύσματα ταξινομούνται κατά αύξουσα ιδιοτιμή, ώστε το 

0y  να έχει τη μικρότερη ιδιοτιμή (στην περίπτωση αυτή, αφού η 

L είναι θετικά ημι-ορισμένη, μηδέν). 

• Η αναπαράσταση των ix  στον ελαττωμένο χώρο l  από τον 

αρχικό χώρο m  είναι: 

( ) ( )( )1' ,....,i mx y i y i=  με 1,...,i k=  
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2.2 Απόδειξη 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεδομένου ενός συνόλου σημείων 

(διανυσμάτων) αρχικά κατασκευάζεται ο γράφος G με τις ακμές που συνδέουν 

γειτονικά σημεία μεταξύ τους. Έστω το πρόβλημα της αναπαράστασης του 

γράφου G σε μία γραμμή (ελάττωση σε μία διάσταση) ώστε τα σημεία που 

είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους να παραμείνουν όσο κοντύτερα γίνεται το ένα 

στο άλλο. Πρέπει λοιπόν να γίνει η επιλογή των iy ∈  έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται η ποσότητα 

( )2

,
i j ij

i j
y y W−∑  

Με τους κατάλληλους περιορισμούς. Έστω ( )1 2, ,..., T
ny y y=y  η 

αναπαράσταση του γράφου στη γραμμή των πραγματικών αριθμών.  Αρχικά 

να σημειωθεί πως για κάθε y  ισχύει 

( )2

,

1
2

T
i j ij

i j

y y W L− =∑ y y   (2.1) 

όπου όπως και προηγουμένως L D W= − .  Το παραπάνω αποδεικνύεται 

εύκολα, αφού η μήτρα ijW  είναι συμμετρική και ij ijj
D W=∑ . Έτσι η έκφραση 

( )2

, i j iji j
y y W−∑ μπορεί να γραφεί 

( )2 2 2 2

, ,
2 2 2 T

i j i j ij i ii j jj i j ij
i j i j i j

y y y y W y D y D y y W L+ − = + − =∑ ∑ ∑ ∑ y y . 

Έτσι το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης καταλήγει στην εύρεση του 

arg min T
T

D
L

y y=1
y y . Ο περιορισμός 1T D =y y  αποκρίνει έναν ανεπιθύμητο 

παράγοντα κλιμάκωσης. Η μήτρα D παρέχει ένα φυσικό μέτρο των ακμών του 

γράφου. Από την εξ. 2.1 φαίνεται πως η μήτρα L είναι θετική ημι-ορισμένη και 

το διάνυσμα y που ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση δίδεται από τη 

μικρότερη ιδιοτιμή-λύση του γενικευμένου προβλήματος ιδιοτιμών L Dλ=y y . 

Έστω 1 η σταθερή συνάρτηση που παίρνει την τιμή 1 σε κάθε ακμή. Είναι 

προφανές πως η 1 αποτελεί ιδιοδιάνυσμα με ιδιοτιμή 0. Αν ο γράφος είναι 

συνδεδεμένος, το 1 είναι το μοναδικό ιδιοδιάνυσμα για λ=0. για να αποκλειστεί 

η τετριμμένη αυτή λύση, που εκφυλίζει τον γράφο G αφού όλα του τα στοιχεία 

έχουν την πραγματική τιμή 1, προστίθεται ο επιπλέον περιορισμός της 

ορθογωνιότητας 
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1
0

arg min T

T

T
opt D

D

L
=
=

=
y y
y 1

y y y . 

Έτσι η λύση opty  δίνεται τώρα από το ιδιοδιάνυσμα με τη μικρότερη μη 

μηδενική ιδιοτιμή. Γενικότερα, η αναπαράσταση του γράφου στον χώρο 

( )1m m >  δίνεται από την n m×  μήτρα [ ]1 2... mY = y y y  όπου η  i-οστή σειρά, η 

οποία ταυτοποιείται με την έκφραση T
iY ,  παρέχει τις συντεταγμένες του i-

οστού διανύσματος. Συνεπώς απαιτείται η ελαχιστοποίηση της έκφρασης  

( )2

,

T
i j ij

i j
Y Y W tr Y LY− =∑  

η οποία γίνεται 

( )arg min T
T

opt Y DY I
Y tr Y LY

=
=  

Για τη μονοδιάστατη περίπτωση, ο περιορισμός εμποδίζει τον εκφυλισμό σε 

ένα μοναδικό σημείο. Για ένα πρόβλημα ελάττωσης διάστασης σε m 

διαστάσεις, η παραπάνω περιοριστική συνθήκη εμποδίζει τον εκφυλισμό σε 

έναν υπόχωρο διαστάσεων λιγότερων από m. 

 

2.3 Τελεστής Laplace-Beltrami 

Η Laplacian ενός γράφου είναι ανάλογη με τον τελεστή Laplace-

Beltrami επάνω σε manifolds. Έστω Μ μία λεία υπερεπιφάνεια m διαστάσεων 

μέσα σε χώρο k .  Η Riemannian δομή (μετρικός τανυστής) επάνω στο 

manifold περιέχεται στη συνήθη Riemannian δομή του χώρου k . 

• Ορίζεται μία αντιστοίχηση :f M →   διπλά διαφορίσιμη. 

• Έστω δύο γειτονικά σημεία ,x z M∈  των οποίων η αντιστοίχηση είναι 

( )f x  και ( )f z . 

• Η βάθμωση ( )f x∇  (που σε τοπικές συντεταγμένες μπορεί να 

εκφραστεί σαν ( ) 1

n
ii

i

ff x x
x=

∂
∇ = ∂

∂∑ ) είναι ένα διάνυσμα κάθετο στο 

χώρο xTM , τέτοιο ώστε για τυχόν διάνυσμα xTM∈v  να ισχύει 

( ) ( ) ,
M

df f x= ∇v v . 
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• Έστω ( ),Ml dist x z=  και ( )c t  η γεωδαισιακή καμπύλη με παράμετρο το 

μήκος που συνδέει τα ( )0x c=  και ( )z c l= . Τότε 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
1 1

0 0

( ,f z f x df c t dt f x f c t c t dt′ ′= + = + ∇∫ ∫  

• Σύμφωνα με την ανισότητα του Schwartz 

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ),f c t c t f c t c t f c t′ ′∇ ≤ ∇ = ∇  

• Εφόσον το ( )c t  εξαρτάται από το μήκος, έχουμε ( ) 1c t′ = . Επίσης 

ισχύει ( )( ) ( ) ( )f c t f x O t∇ = ∇ +  (προσέγγιση κατά Taylor, όπου ( )O t  

οι όροι ανώτερης τάξης). 

• Τελικά με αντικατάσταση προκύπτει 

( ) ( ) ( ) ( )f z f x l f z O l− ≤ ∇ +  

• Αν η υπερεπιφάνεια Μ είναι ισομετρικά ενσωματωμένη στο χώρο k , 

τότε ( ) ( ), k kMdist x z x z O x z= − + −  και 

( )def div f= ∇L ( ) ( ) ( ) ( )f z f x f z z x O z x− ≤ ∇ − + −  

• Από την προηγούμενη σχέση είναι φανερό πως αν η f∇  είναι αρκετά 

μικρή, τα σημεία που βρίσκονται κοντά στο x  θα αντιστοιχηθούν σε 

σημεία κοντά στο ( )f x . Επομένως πρέπει να αναζητηθεί μία 

αντιστοίχηση, τέτοια ώστε να διατηρείται καλύτερα η τοπικότητα κατά 

μέσο όρο, δηλαδή να βρεθεί  

( ) ( )2

2

1
arg min f L M M

f x
=

∇∫  

όπου το ολοκλήρωμα ορίζεται σύμφωνα με την απόσταση κατά 

Riemann επάνω στο manifold. Η ελαχιστοποίηση της ποσότητας  

( ) 2

M

f x∇∫  (επάνω στο manifold) οδηγεί απευθείας σε ελαχιστοποίηση 

της έκφρασης ( )2

,

1
2 i j iji j

Lf f f W= −∑  επάνω στο γράφο (Η f  

εφαρμόζεται πλέον επάνω σε διανύσματα και if  είναι η τιμή της f  

στον κόμβο i ). 
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• Η ελαχιστοποίηση της τετραγωνισμένης βάθμωσης καταλήγει στην 

εύρεση των ιδιοσυναρτήσεων του τελεστή Laplace-Beltrami  L. 

Σημειώνεται πως ( )def
div f= ∇L , όπου div η απόκλιση. Από το θεώρημα 

του Stokes  προκύπτει πως div−  και ∇  είναι αυτοσυναφείς τελεστές. 

Για παράδειγμα, αν f  είναι μία συνάρτηση και X  ένα διανυσματικό 

πεδίο τότε ( ),
M M

f div f∇ =∫ ∫X X .  Επομένως  

( )2

M M
f f f∇ =∫ ∫ L  

• Όπως φαίνεται ο τελεστής L είναι θετικός ημι-ορισμένος και η f  που 

ελαχιστοποιεί την ποσότητα 2

M
f∇∫  πρέπει να είναι ιδιοσυνάρτηση 

του τελεστή L. Το φάσμα του L σε συμπαγές manifold Μ είναι διακριτό 

[5]. Αν οι ιδιοτιμές, κατά σειρά αύξουσα αύξουσας τιμής, είναι 

0 1 20 ...λ λ λ= ≤ ≤ ≤  και if  είναι η ιδιοσυνάρτηση που αντιστοιχεί στην 

ιδιοτιμή iλ . Είναι φανερό ότι η 0f  είναι η σταθερή συνάρτηση που 

αναπαριστά το manifold σε ένα σημείο. Για να αποφευχθεί αυτός ο 

εκφυλισμός χρειάζεται (όπως και στην περίπτωση του γράφου) να 

συμπεριληφθεί η περιοριστική συνθήκη της ορθογωνιότητας με την 0f . 

Η συνθήκη αυτή ορίζει την 1f  ως την καταλληλότερη αναπαράσταση. 

• Εφαρμόζοντας τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν και στην 

περίπτωση του γράφου αποδεικνύεται ότι η έκφραση 

( ) ( )( )1 ,..., mx f x f x′ =  

παρέχει την αναπαράσταση τον m-διάστατο χώρο. 

 

2.4 Επιλογή των βαρών στο γράφο 

Ο τελεστής Laplace-Beltrami σε ένα σύνολο διαφορίσιμων 

συναρτήσεων επάνω σε ένα manifold M έχει στενή σχέση με το φαινόμενο της 

ροής θερμότητας. 

• Έστω :f →M  η αρχική κατανομή θερμότητας, ( ),u x t  η κατανομή 

θερμότητας σε χρόνο t (προφανώς ισχύει ( ) ( ),0u x f z= ). Η εξίσωση 

που περιγράφει της θερμότητας είναι η μερική διαφορική εξίσωση 
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u u
t

∂
=

∂
L . Η λύση της είναι ( ) ( ) ( ), ,tM

u x t H x y f y= ∫ , όπου iH  είναι ο 

πυρήνας θερμότητας (heat kernel) – η συνάρτηση του Green για τη 

λύση της προηγούμενης μερικής διαφορικής εξίσωσης. Επομένως 

( ) ( ) ( ) ( )
0

,0 ,tM
t

f x u x H x y f y
t =

∂⎛ ⎞⎡ ⎤= = ⎜ ⎟⎣ ⎦∂⎝ ⎠∫L L  

• Σε τοπικό σύστημα συντεταγμένων, ο heat kernel προσεγγίζει την 

Gaussian συνάρτηση, δηλαδή ( ) ( )
2

42, 4
x y

t
tH x y t e

π

π
−

−−≈  όταν τα x y−  

(τα ,x y  εκφράζονται σε τοπικές συντεταγμένες) και t   είναι αρκούντως 

μικρά, και dimn M= . 

• Είναι φανερό πως όταν το t  τείνει στο μηδέν, ο heat kernel ( ),tH x y  

αποκτά έντονο τοπικό χαρακτήρα καθώς προσεγγίζει τη συνάρτηση δ 

του Dirac. Δηλαδή ( ) ( ) ( )
0

lim ,tMt
H x y f y f x

→
=∫ . Έτσι, για μικρό t  από 

τον ορισμό της παραγώγου προκύπτει 

( ) ( ) ( ) ( )
2

42
1 4

x y
t

i M
f x f x t e f y dy

t

π

π
−

−−
⎡ ⎤
⎢ ⎥≈ − −
⎢ ⎥⎣ ⎦

∫L  

• Αν 1,..., kx x  είναι σημεία (δεδομένα) στο manifold M, η τελευταία 

έκφραση μπορεί να προσεγγιστεί από την ακόλουθη 

( ) ( ) ( ) ( )
2

0

42
1 1 4

i j

j
x xj i

x x

t
i i j

x
f x f x t e f x

t k
ε

π

π

< − <

−
−−

⎡ ⎤
⎢ ⎥= − −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑L  

Ο συντελεστής 1
t
 είναι καθολικός και δεν επηρεάζει τα ιδιοδιανύσματα 

της διακριτής Laplacian. Εφόσον η ενδογενής διάσταση του M μπορεί 

να μην είναι γνωστή, ορίζεται ( )2
1 4

n

t
k

α π= , και δεδομένου ότι η 

Laplacian μίας σταθερής συνάρτησης είναι μηδέν, προκύπτει  

( )
2

0

41 i j

j
x xj i

x x

t
j

x
e f x

ε

α
< − <

−
−

= ∑  
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• Τελικά, για να εξασφαλιστεί πως η μήτρα που προσεγγίζει τη Laplacian 

του γράφου είναι θετική ημι-ορισμένη, ο γράφος κατασκευάζεται με τα 

παρακάτω βάρη 
2

4 , αν

0 , αλλιώς

i jx x

t
i jij

e x xW ε
−

−
⎧ ⎫
⎪ ⎪− <= ⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 
 

Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα είναι γνωστό στους 

επιστήμονες των νευροεπιστημών και της θεωρίας της πληροφορίας, πως για 

την αποτελεσματική επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας σε χωρο-χρονικό 

επίπεδο από ένα οπτικό νευρωνικό σύστημα, απαιτείται μία πολύ 

αποτελεσματική και οικονομική αναπαράσταση των δεδομένων. Μάλιστα τις 

δεκαετίες του 1960 και 1970 υπήρξε μία έντονη αντιπαράθεση, ορμώμενη από 

την έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των οπτικών νεύρων σε έμβια όντα, για το 

αν η αναπαράσταση της πληροφορίας κατά τις θεμελιώδεις οπτικές 

διεργασίες έχει χαρακτήρα εντοπισμού τοπικών χαρακτηριστικών σε χωρικό 

επίπεδο ή αφορά σε αποσύνθεση της εικόνας και αναπαραστάσεις στο πεδίο 

των χωρικών συχνοτήτων.  

Την απάντηση στο δίλημμα αυτό είχε εισάγει ήδη από το 1946 ο 

Dennis Gabor (με λίγο διαφορετική μορφή) στην κλασσική του μονογραφία 

“Theory of communications” [6].  Χρησιμοποιώντας την ανισότητα Schwartz 

με όρους δανεισμένους από την κβαντομηχανική απέδειξε πως η 

αναπαράσταση ενός σήματος στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας είναι 

εν γένει περιορισμένη από την αρχή της αβεβαιότητας. Πρότεινε επίσης μία 

οικογένεια συναρτήσεων3 που βελτιστοποιούν την ακρίβεια της 

αναπαράστασης αυτής, επιτυγχάνοντας το κατώτερο θεωρητικό όριο 

αβεβαιότητας για το γινόμενο bandwidth-διάρκειας. Οι συναρτήσεις αυτές είναι 

της μορφής ( )2 2
0exp t t i tα ω⎡ ⎤− − +⎣ ⎦ , όπου περιγράφεται η διαμόρφωση ενός 

                                                 
3 Στην πραγματικότητα ο Gabor πρότεινε μία οικογένεια σημάτων της μορφής 
( ) ( )2 2

0exp - -s t t t i tα ω= +⎡ ⎤⎣ ⎦  ,που τα ονόμασε “logons”, σαν βάση για την αναπαράσταση σημάτων 
συνεχούς χρόνου, για χρήση σε μετάδοση δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά κανάλια, λόγω της 
βέλτιστης απόδοσής τους κάτω από την αρχή της αβεβαιότητας. Δυστυχώς, η μη εγγενής 
ορθογωνιότητα των συναρτήσεων αυτών κατέστησε πολύ δύσκολη την εύρεση των κατάλληλων 
συντελεστών ώστε να αποτελέσουν μία κατάλληλη βάση για το σκοπό αυτό.  

Φίλτρα Gabor 
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ημιτονικού σήματος συχνότητας ω με μία Gaussian περιβάλλουσα διάρκειας 

α  που έχει μέγιστο σε χρόνο 0t . 

 

3.1 Συναρτήσεις Gabor σε δύο διαστάσεις 

Η γενίκευση της οικογένειας συναρτήσεων που πρότεινε ο Gabor στα 

πεδία του δυσδιάστατου χώρου και των αντίστοιχων χωρικών συχνοτήτων 

είναι προφανής. Έτσι δημιουργείται μία νέα οικογένεια συναρτήσεων, που 

ονομάζονται κυματίδια Gabor (Gabor Wavelets) και έχουν την ακόλουθη 

μορφή: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 22 2
0 0 0 0 02, ox x a y y b i u x x y y Pg x y Ke e

π π υ⎡ ⎤− − + − ⎡ ⎤− + − +⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦=   (3.1) 

αποτελούνται δηλαδή από μία ελλειπτική Gaussian συνάρτηση με κέντρο το 

σημείο ( )0 0,x y  και λόγο κυρίων αξόνων ( )b aλ = , διαμορφωμένη με μία 

μιγαδική εκθετική συνάρτηση με χωρική συχνότητα μέτρου ( )
1

2 2 2
0 0 0F u υ= + , 

φάσης P και διεύθυνσης ( )0 0 0arctan uω υ= . Ο συντελεστής Κ είναι ένας 

παράγων κλιμάκωσης της Gaussian συνάρτησης. Φυσικά, η Gaussian 

περιβάλουσα μπορεί να περιστραφεί κατά γωνία θ ανεξάρτητα της διεύθυνσης 

της χωρικής συχνότητας του μιγαδικού εκθετικού, αν η Gabor συνάρτηση 

εκφραστεί4 ως 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 22 2
0 0 0 0 02, r r ox x a y y b i u x x y y Pg x y Ke e

π π υ⎡ ⎤− − + − ⎡ ⎤− + − +⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦=   ,    όπου 

( ) ( ) ( )0 0 0cos sin
r

x x x x y yθ θ− = − + −  

( ) ( ) ( )0 0 0sin cos
r

y y x x y yθ θ− = − − + −  

Τα πραγματικά και φανταστικά μέρη της 2-D Gabor συνάρτησης είναι  

( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )( )( )
2 22 2

0 0

0 0 0Re , cos 2r rx x a y y b

og x y Ke u x x y y P
π

π υ
⎡ ⎤− − + −⎢ ⎥⎣ ⎦= − + − +  

( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )( )( )
2 22 2

0 0

0 0 0Im , sin 2r rx x a y y b

og x y Ke u x x y y P
π

π υ
⎡ ⎤− − + −⎢ ⎥⎣ ⎦= − + − +  

Ο 2-D μετασχηματισμός Fourier της δυσδιάστατης συνάρτησης Gabor είναι 

                                                 
4 Η 2-D συνάρτηση Gabor μπορεί να εκφραστεί και σε πολικές συντεταγμένες ως 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
2 22 2

0 0 0 0 02 cos sin, r rx x a y y b i F x y Pg x y Ke e
π π ω ω− − + − + +⎡ ⎤
⎣ ⎦=  
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( ) ( ) ( ){ }
( ) ( )2 2

0 0
2 2

0 0 0 02,
r ru u

a bi x u u y PKG u e e
ab

υ υ
π

π υ υυ

⎡ ⎤− −
⎢ ⎥− +
⎢ ⎥⎡ ⎤− − + − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦=    (3.2) 

και σε πολικές συντεταγμένες, το μέτρο και η φάση είναι αντίστοιχα 

( ){ }
( ) ( )2 2

0 0
2 2

,
r ru u

a bKMag G u e
ab

υ υ
π

υ

⎡ ⎤− −
⎢ ⎥− +
⎢ ⎥
⎣ ⎦=  

( ){ } ( ) ( )0 0 0 0, 2Phase G u x u u y Pυ π υ υ⎡ ⎤= − − + − +⎣ ⎦  

Η γραφική παράσταση της δυσδιάστατης  συνάρτησης Gabor και το μέτρο του 

μετασχηματισμού Fourier αυτής, φαίνεται στην εικόνα 3.1. Είναι εμφανές πως 

η ( ),G u υ  έχει την ίδια μορφή με την αρχική συνάρτηση ( ),g x y , και η 

τελευταία αποτελεί κρουστική απόκριση ζωνοπερατού φίλτρου δύο 

διαστάσεων με κεντρική συχνότητα ( )0 0,u υ  και απόκριση συχνότητας μέτρου 

( ){ },Mag G u υ  και φάσης ( ){ },Phase G u υ .  Η ομοιότητα μεταξύ ( ),g x y  και 

( ),G u υ  επιφέρει κάποιες ιδιότητες που αφορούν στη σχέση του χωρικού με το 

συχνοτικό πεδίο. Οι βασικότερες από αυτές τις ιδιότητες φαίνονται στον 

πίνακα 3.1 και την εικόνα 3.2 που συσχετίζει τη συμπεριφορά των 

συναρτήσεων στα δύο πεδία. 

 

  
(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

Εικόνα 3.1: α) Γραφική παράσταση του πραγματικού μέρους της 2-D συνάρτησης Gabor. β) Γραφική 
παράσταση του μέτρου του Fourier μετασχηματισμού. γ)  Gray scale απεικόνιση του πραγματικού 
μέρους της 2-D συνάρτησης Gabor. δ) Gray scale απεικόνιση του φανταστικού μέρους της 2-D 
συνάρτησης Gabor. 
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Πίνακας 3.1:  Ιδιότητες των φίλτρων Gabor στο χωρικό και το φασματικό πεδίο 
Χωρικό πεδίο 

(2D Space Domain) 
Συχνοτικό πεδίο 

(2D Frequency Domain) 
Αρμονική διαμόρφωση της 
περιβάλλουσας με χωρική συχνότητα 
μέτρου 0F  και διεύθυνσης 0ω . 

Το μέγιστο του μέτρου της 
συχνοτικής απόκρισης βρίσκεται 
επάνω στο επίπεδο Fourier, στο 
σημείο ( )0 0,u υ  όπου 

( )0 0 0cosu F ω=  

( )0 0 0sinFυ ω= . 
Μετατόπιση του κέντρου της 
συνάρτησης στο σημείο ( )0 0,x y . 

Διαμόρφωση της μετασχηματισμένης 
συνάρτησης με ένα μιγαδικό εκθετικό 
με συχνότητα μέτρου ( )1 22 2

0 0x y+  

και διεύθυνσης ( )0 0arctan y x . 
Περιστροφή της συνάρτησης κατά 
γωνία θ γύρω από την αρχή των 
αξόνων. 

Περιστροφή της μετασχηματισμένης 
συνάρτησης κατά γωνία θ γύρω από 
την αρχή των αξόνων. 

Κλιμάκωση (stretch) της συνάρτησης 
κατά τον άξονα x κατά παράγοντα α. 

Κλιμάκωση (stretch) της 
μετασχηματισμένης  συνάρτησης 
κατά τον άξονα u  κατά παράγοντα α. 

Κλιμάκωση (stretch) της συνάρτησης 
κατά τον άξονα y κατά παράγοντα β. 

Κλιμάκωση (stretch) της 
μετασχηματισμένης  συνάρτησης 
κατά τον άξονα υ  κατά παράγοντα β. 

Λόγος των κυρίων καθέτων της 
Gaussian περιβάλλουσας 0λ λ= . 

Λόγος των κυρίων καθέτων του 
Gaussian όρου της 
μετασχηματισμένης συνάρτησης  

0
ˆ 1λ λ=  

 

3.2 Σχέσεις αβεβαιότητας  σε 2-D φίλτρα και φίλτρα Gabor 

Έστω ένα μονοδιάστατο φίλτρο με κρουστική απόκριση ( )f x .  Το 

ενεργό μήκος ( )xΔ  δίνεται από την τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης 

(δεύτερης στατιστικής ροπής) της κατανομής ενέργειας. Δηλαδή 

( )
( ) ( )

( ) ( )

* 2

2

*

f x f x x dx
x

f x f x dx

∞

−∞
∞

−∞

Δ =
∫

∫
 , 

όπου ( )*f x  είναι η συζυγής συνάρτηση της ( )f x , συνεπώς το γινόμενο 

( ) ( )*f x f x  αποτελεί την κατανομή ενέργειας5.  Ο παρονομαστής στην 

                                                 
5 Για λόγους απλότητας θεωρείται πως η συνάρτηση του φίλτρου έχει κέντρο την αρχή των αξόνων . 
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προηγούμενη σχέση κανονικοποιεί το ( )xΔ  ώστε να μην εξαρτάται από το 

πλάτος της ( )f x . Αν ο μετασχηματισμός Fourier της ( )f x  είναι η συνάρτηση 

( )F ω , τότε ανάλογα ορίζεται το ενεργό bandwidth ( )ωΔ  σε όρους 

κανονικοποιημένης δεύτερης στατιστικής ροπής ( )2ωΔ  της κατανομής 

ενέργειας στο συχνοτικό πεδίο ( ) ( )*F Fω ω . Έτσι, για το γινόμενο της 1-D 

αβεβαιότητας ( )( )x ωΔ Δ  προκύπτει [7] το θεμελιώδες κατώτερο όριο 

( )( ) 1
4

x ω
π

Δ Δ ≥ . 

 

Spatial Domain Spectral Domain Spatial Domain Spectral Domain 

 

 

 
Εικόνα 3.2: Αντιστοίχηση της εικόνας της 2-D συνάρτησης Gabor στο χωρικό και το φασματικό πεδίο 

 

Για δύο διαστάσεων φίλτρα (ή σήματα) υπάρχουν αρκετές πιθανές 

γενικεύσεις του ενεργού μήκους, εξαιτίας της ύπαρξης των τριών 

διαφορετικών ροπών δεύτερης τάξης για την κατανομής ενέργειας 

( ) ( )*, ,f x y f x y : 
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( ) ( )2 *, ,x f x y f x y dxdy
∞ ∞

−∞ −∞
∫ ∫ , 

( ) ( )2 *, ,y f x y f x y dxdy
∞ ∞

−∞ −∞
∫ ∫ , 

( ) ( )*, ,xyf x y f x y dxdy
∞ ∞

−∞ −∞
∫ ∫ . 

Οι πρώτες δύο εκφράσεις δίνουν τη διασπορά γύρω από τους άξονες x  και y  

αντίστοιχα, ενώ η τρίτη εκφράζει την ασυμμετρία ως προς τη διαγώνιο 

(συνδιασπορά). Είναι γνωστό πως μία 2-D κατανομή μπορεί να περιστραφεί 

ώστε να έχει συνδιασπορά μηδέν. Η γωνία της περιστροφής αυτής καθορίζει 

τον κύριο άξονα της κατανομής. Αν και οι δύο κύριοι άξονες μίας κατανομής 

συμπίπτουν με τους κύριους καρτεσιανούς άξονες x  και y , τότε η ροπή 

δεύτερης τάξης γύρω από κάθε άξονα ισούται με το τετράγωνο του ενεργού 

μήκους ( )xΔ  ή του ενεργού πλάτους ( )yΔ  αντίστοιχα, και το γινόμενο 

( )( )x yΔ Δ  ισούται με την ενεργό περιοχή (επιφάνεια) του αντίστοιχου φίλτρου 

ή σήματος.  

 

Σε αναλογία με την μονοδιάστατη έκφραση της αρχής της 

αβεβαιότητας, προκύπτουν δύο δυσδιάστατες περιοριστικές συνθήκες για το 

ενεργό μήκος ( )xΔ  και ενεργό πλάτος ( )yΔ  ενός φίλτρου ( ),f x y , και για το 

ενεργό μήκος ( )uΔ  και ενεργό πλάτος ( )υΔ  του αντίστοιχου 2-D 

μετασχηματισμού Fourier. Ασχέτως των κυρίων αξόνων ή οποιασδήποτε 

συνθήκης διαχωρισιμότητας, μπορεί να αποδειχθεί [8] πως για ένα τυχαίο 

( ),f x y  με κέντρο το σημείο ( )0 0,x y , και μετασχηματισμό Fourier ( ),F u υ  με 

κέντρο στο συχνοτικό πεδίο το σημείο ( )0 0,u υ , ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις 

αβεβαιότητας: 

( )( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2* *

0 0

* *

1 1
2 2

, , , ,
1

4
, , , ,

x x f x y f x y dxdy u u F u F u dud

x u

f x y f x y dxdy F u F u dud

υ υ υ

π
υ υ υ

∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞ −∞ −∞

∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞ −∞ −∞

− −

Δ Δ = × ≥

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫
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( )( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1
2 2

2 2* *
0 0

* *

, , , ,
1

4
, , , ,

y y f x y f x y dxdy F u F u dud
y

f x y f x y dxdy F u F u dud

υ υ υ υ υ
υ

π
υ υ υ

∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞ −∞ −∞
∞ ∞ ∞ ∞

−∞ −∞ −∞ −∞

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥Δ Δ = × ≥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫
 

Τα κατώτερα όρια των παραπάνω εξισώσεων μπορούν να επιτευχθούν μόνο 

από συναρτήσεις ( ),f x y  που έχουν τους κύριους άξονές τους παράλληλους 

με τους καρτεσιανούς άξονες x  και y , όπως επίσης και τους κύριους άξονες 

του κατά Fourier μετασχηματισμού τους, παράλληλους6 με τους u  και υ . Αν 

αυτές οι συνθήκες ισχύουν, τότε καθένα από τα γινόμενα ( )( )x yΔ Δ  και 

( )( )u υΔ Δ  αντιπροσωπεύει την ενεργό περιοχή του φίλτρου στο αντίστοιχο 

πεδίο. Κατά συνέπεια η ακρίβεια του συνδυασμένου διαμερισμού των δύο 

δυσδιάστατων πεδίων (χώρου και χωρικών συχνοτήτων) που μπορεί να 

επιτύχει οποιοδήποτε φίλτρο, καθορίζεται από τις ενεργές αυτές περιοχές, και 

περιορίζεται από το θεωρητικό κατώτερο όριο 

( )( )( )( ) 2

1
16

x y u υ
π

Δ Δ Δ Δ ≥ . 

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις-ορισμούς για το ενεργό μήκος και πλάτος 

και στα δύο πεδία, μπορεί εύκολα να αποδειχθεί πως για φίλτρα που 

περιγράφονται από τις 2-D συναρτήσεις Gabor (εξισώσεις 3.1 και 3.2), με 

κρουστική απόκριση ( ),g x y  και μετασχηματισμό Fourier ( ),G u υ , 

επιτυγχάνονται τα κατώτερα θεωρητικά όρια για τα γινόμενα αβεβαιότητας. 

Συγκεκριμένα προκύπτουν: 

( ) ( ) ( ) ( )1 1, , ,
2 2 2 2

a ax y u
a b

υ
π π π π

Δ = Δ = Δ = Δ = . 

Συνεπώς, η ανάλυση των φίλτρων Gabor στα δύο 2-D πεδία εμπεριέχει την 

ελάχιστη δυνατή συνδυασμένη αβεβαιότητα (ή συνδυασμένη εντροπία) αφού 

( )( )( )( ) 21 16x y u υ πΔ Δ Δ Δ = . Χαρακτηριστική ιδιότητα είναι επίσης η 

ανεξαρτησία της συνδυασμένης αβεβαιότητας από οποιαδήποτε παράμετρο 

του φίλτρου. 

                                                 
6 Οι δύο αυτές συνθήκες, γενικά, δεν συνεπάγονται η μία την άλλη. Επίσης αν αυτές οι συναρτήσεις 
και οι μετασχηματισμένες τους περιστραφούν, θα αυξηθεί γενικά η τιμή των γινομένων αβεβαιότητας.  
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 Η τελευταία αυτή ιδιότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση 

των 2-D φίλτρων Gabor για την εξαγωγή και αναπαράσταση χαρακτηριστικών 

από οπτική πληροφορία (εικόνα, video). Έστω ο τετραδιάστατος υπερ-χώρος 

της συνολικής πληροφορίας μιας εικόνας, που αποτελείται από τις δύο 

χωρικές διαστάσεις και τις δύο διαστάσεις του πεδίου των χωρικών 

συχνοτήτων. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, κάθε φίλτρο μίας οικογένειας 

φίλτρων Gabor (Gabor filter bank – εικόνα 3.3), καταλαμβάνει σε αυτό τον 

χώρο έναν όγκο τεσσάρων διαστάσεων, σταθερό7 και ανεξάρτητο από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φίλτρου της οικογένειας (κεντρική 

συχνότητα, bandwidth, χωρικές διαστάσεις, διεύθυνση και λόγος κυρίων 

αξόνων της Gaussian περιβάλλουσας), γύρω από ένα χωροσταθμικό σημείο 

διαφορετικό για κάθε φίλτρο (εξαρτάται από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά). 

Έτσι, με κατάλληλη επιλογή ενός συνόλου φίλτρων μπορεί να 

δειγματοληπτηθεί ο 4-D υπερ-χώρος πληροφορίας μίας εικόνας με βέλτιστο 

τρόπο, για την εξαγωγή επιθυμητών χαρακτηριστικών.  

 

 
(α) 

 
 
 

(β) 
Εικόνα 3.3: α)Οι κρουστικές αποκρίσεις όλων των μελών μίας Gabor filter bank. β)  Ο συνολικός 
χώρος που καταλαμβάνει η filter bank στο φασματικό πεδίο. 

 

Το χαρακτηριστικό αυτό καθίσταται πολύ σημαντικό για τις διαδικασίες 

ανάλυσης εικόνων υφής, αφού γενικά η κάθε υφή παρουσιάζει συγκεκριμένα 

φασματικά χαρακτηριστικά όπως επίσης και μεταβολές στο δυσδιάστατο 
                                                 
7 Την ιδιότητα αυτή δεν έχουν τα 2-D γραμμικά φίλτρα (averaging, Gaussian smoothing, sharpening,  
Gradient κλπ) με αποτέλεσμα η μη βέλτιστη συνδυασμένη εντροπία τους να θέτει περιορισμούς στο 
είδος και την ακρίβεια των χαρακτηριστικών που μπορούν να εξάγουν από τον υπερ-χώρο 
πληροφορίας μίας εικόνας. 
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χωρικό πεδίο (χώρος των εντάσεων – Intensity Space). Τα Gabor wavelets 

βρίσκουν επίσης εφαρμογή σε ανίχνευση κίνησης με χωρο-χρονική ανάλυση 

video (spatio-temporal analysis), εφαρμογές στερεοσκοπικής υπολογιστικής 

όρασης, αναγνώριση προσώπων, ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων 

κλπ - όπου δηλαδή υπάρχει ανάγκη ακριβούς ανίχνευσης συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών σε χωρικό και συχνοτικό πεδίο ταυτόχρονα. 

 

3.3 Τα φίλτρα Gabor ως μοντέλο των οπτικών νεύρων 

Όπως αφήνεται να εννοηθεί και στην αρχή του κεφαλαίου, η 

αξιοποίηση των συναρτήσεων Gabor ως φίλτρα για την επεξεργασία εικόνας 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στα ερωτήματα που ανέκυψαν από τα ερευνητικά 

αποτελέσματα στον τομέα της βιολογίας, και συγκεκριμένα της ανατομίας του 

οπτικού νευρικού συστήματος, κατά την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1960 έως τη δεκαετία του 1980. Ειδικότερα, κατά τη μελέτη της απόκρισης 

μεμονωμένων οπτικών νευρικών κυττάρων σε ερέθισμα από μία εντοπισμένη 

(σημειακή) φωτεινή πηγή σαν συνάρτηση της θέσης της πηγής μέσα στο 

οπτικό πεδίο (receptive-field profile), προέκυψε πως για το 97% των οπτικών 

νευρικών κυττάρων των θηλαστικών η συμπεριφορά τους περιγράφεται πολύ 

καλά σαν ένα Gabor wavelet  [9]. Συγκεκριμένα βρέθηκε πως το receptive 

field profile για ένα μεμονωμένο κύτταρο έχει μορφή παραπλήσια με το 

πραγματικό ή μιγαδικό μέρος μίας συνάρτησης Gabor (εικόνα 3.4). Επίσης 

βρέθηκε πως στο οπτικό νευρικό δικτύωμα συνυπάρχουν κύτταρα που, σε 

όρους φίλτρων, είναι συντονισμένα σε διάφορες χωρικές συχνότητες και 

προσανατολισμούς. Ακόμα, παρατηρήθηκε πως τα κύτταρα συντονίζονται σε 

μία συχνότητα κατά ζεύγη, με διαφορά φάσης 90ο μεταξύ των κυττάρων κάθε 

ζεύγους. Η αντίστοιχη, με τα προηγούμενα, διαδικασία ψηφιακής 

επεξεργασίας εικόνας είναι η συνέλιξη μίας εικόνας με το πραγματικό και το 

φανταστικό μέρος όλων των φίλτρων μίας κατάλληλης Gabor filter bank. Αυτή 

άλλωστε είναι σήμερα και η συνήθης διαδικασία εξαγωγής πληροφορίας από 

μία εικόνα με χρήση φίλτρων Gabor. Η πολύ απλή αυτή συμμετρία ανάμεσα 

στη βιολογική και την ψηφιακή διαδικασία για την αναπαράσταση της οπτικής 

πληροφορίας παρακίνησε κατά καιρούς πολλούς ερευνητές στο να 

σχεδιάσουν Gabor filter banks με συχνότητες, προσανατολισμούς και λοιπά 
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χαρακτηριστικά των φίλτρων βασισμένα σε οπτικά νευρικά δικτυώματα έμβιων 

όντων [10], για την αξιοποίησή τους σε ένα πλήθος εφαρμογών. 

 

 
Εικόνα 3.4: Γραφική αναπαράσταση των πειραματικών δεδομένων από τη μέτρηση των δυσδιάστατων 

receptive field profiles για τρία μεμονωμένα οπτικά κύτταρα του ραβδωτού φλοιού της γάτας (επάνω 

σειρά). Στη δεύτερη σειρά παρουσιάζεται η αντίστοιχη, καλύτερα προσαρμοσμένη κατά τετραγωνικό 

τρόπο, 2-D συνάρτηση Gabor. Στην τρίτη σειρά παρουσιάζεται το σφάλμα προσαρμογής για καθεμία 

περίπτωση. Η στατιστική ανάλυση έχει δείξει πως το σφάλμα προσαρμογής δεν είναι συστηματικό και 

συνεπώς δεν διακρίνεται από τα τυχαία σφάλματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
 

Οι εφαρμογές που αφορούν στην επεξεργασία εικόνας σε επίπεδο 

υφής, χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες ανάλογα με τον αντικειμενικό 

σκοπό κάθε εφαρμογής: α) Αναγνώριση ή ταξινόμηση υφής και β) 

Τμηματοποίηση εικόνων υφής. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αλγόριθμοι 

που έχουν σκοπό να αναγνωρίσουν και να ταυτοποιήσουν μία υφή που 

βρίσκεται σε μία εικόνα (ή ένα τμήμα μίας εικόνας) ή να ταξινομήσουν μία υφή 

σε μία ευρύτερη κατηγορία υφών. Οι αλγόριθμοι αυτής της κατηγορίας 

περιλαμβάνουν πάντοτε ένα αρχικό στάδιο εκπαίδευσης, κατά το οποίο 

εξάγεται ένα σύνολο χαρακτηριστικών για κάθε υφή. Με βάση αυτό το σύνολο 

χαρακτηριστικών γίνεται σύγκριση και ταξινόμηση κάθε υφής που εξετάζεται 

κατά το στάδιο λειτουργίας των αλγορίθμων. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 

αλγόριθμοι που έχουν στόχο να διαιρέσουν μία εικόνα που αποτελείται από 

διαφορετικές υφές σε ομογενείς περιοχές, τέτοιες ώστε σε κάθε περιοχή να 

βρίσκεται μονάχα μία υφή. Οι αλγόριθμοι αυτοί εξάγουν ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών από την εικόνα, που έχουν πάντα και τοπικό χαρακτήρα, και 

με τη χρήση τεχνικών ομαδοποίησης δεδομένων, έχουν στόχο να 

ταξινομήσουν σε ίδιες κλάσεις τα σημεία του χώρου των χαρακτηριστικών που 

προέρχονται από περιοχές της εικόνας όπου απεικονίζεται η ίδια υφή. 

Συνήθως σε αυτές τις εφαρμογές δεν περιλαμβάνεται στάδιο εκμάθησης, 

εκτός και αν η τμηματοποίηση της εικόνας προκύπτει σαν επακόλουθο 

τοπικής αναγνώρισης ή ταξινόμησης υφής. 

Ένας δεύτερος τρόπος περαιτέρω κατηγοριοποίησης των αλγορίθμων 

επεξεργασίας εικόνων υφής είναι το πεδίο από το οποίο εξάγονται τα 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία. Έτσι οι τρεις 

κατηγορίες αλγορίθμων, σύμφωνα με τη φύση των χαρακτηριστικών είναι: α) 

Τεχνικές επεξεργασίας στο χώρο των εντάσεων ή τον χρωματικό χώρο (Color 

ή Intensity domain techniques) της εικόνας, β) Τεχνικές επεξεργασίας στον 

Εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνες υφής
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φασματικό χώρο της εικόνας (Spectral domain techniques) και γ) Τεχνικές 

επεξεργασίας με συνδυασμό χαρακτηριστικών και από τα δύο πεδία 

(Combinational techniques). 

 

4.1 Χαρακτηριστικά υφής στο πεδίο των εντάσεων 

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνων υφής που εξάγουν 

χαρακτηριστικά από το πεδίο των εντάσεων (ή το χρωματικό χώρο σε 

έγχρωμες εικόνες) εκμεταλλεύονται τη ιδιότητα της εν γένει 

επαναληπτικότητας των υφών στον Ευκλείδειο χώρο. Σε φυσικές εικόνες υφής 

η επαναληπτικότητα μπορεί να μην διατηρείται αυστηρά σε απομακρυσμένες 

περιοχές, όμως διατηρείται με αρκετά μεγάλη ακρίβεια σε μικρές περιοχές. 

Έτσι, οι τιμές της έντασης των pixels που βρίσκονται εντός ενός παραθύρου 

(γειτονιάς) N N×  πολύ μικρότερων διαστάσεων από την εικόνα, με την 

κατάλληλη αναπαράσταση μπορούν να δώσουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό 

της υφής στην περιοχή αυτή. 

Μία απλή αναπαράσταση μίας έγχρωμης εικόνας μπορεί να είναι ένα 

σύνολο σημείων στον πολυδιάστατο χώρο 
23 N⋅ , όπου οι συντεταγμένες τους 

αποτελούνται από τις τιμές των χρωματικών συνιστωσών RGB κάθε pixel 

εντός ενός κυλιόμενου παραθύρου N N× . Έχει δειχθεί [11] πως για φυσικές 

εικόνες, τα σημεία αυτά κείνται επάνω σε ένα manifold τέτοιο ώστε, τα σημεία 

που προέρχονται από το ίδιο αντικείμενο βρίσκονται σε κοντινές περιοχές του 

manifold. Έτσι, με μεθόδους μη γραμμικής ελάττωσης διάστασης και 

ομαδοποίησης των δεδομένων, μπορεί να επιτευχθεί τμηματοποίηση 

φυσικών, έγχρωμων εικόνων. 

Το ιστόγραμμα μίας εικόνας υφής στο πεδίο των εντάσεων μπορεί 

επίσης να αποτελέσει μία πηγή εξαγωγής χαρακτηριστικών. Δύο εικόνες υφής 

μπορούν να έχουν ταυτόσημα ιστογράμματα με εντελώς διαφορετική χωρική 

κατανομή των εντάσεων, συνεπώς να απεικονίζουν διαφορετικές υφές. Το 

γεγονός αυτό, σε πρώτη προσέγγιση, καθιστά το ιστόγραμμα ένα μη 

αξιόπιστο χαρακτηριστικό ως προς τη διαχωρισιμότητα διαφορετικών υφών. Η 

χρησιμότητα όμως του ιστογράμματος είναι πως από αυτό μπορεί να 

υπολογιστεί μία οικογένεια μέτρων της γενικευμένης εντροπίας μίας εικόνας. 

Για παράδειγμα οι εντροπίες Tsallis, μπορούν να εκφραστούν ως: 



 
Εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνες υφής 

37 

1

0 1

qm
j j

q j
j

S h
q

υ υ−

=

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠
∑ , 

όπου 0 1 1, ,..., mυ υ υ −  είναι όλες οι πιθανές τιμές της έντασης (gray levels), jh  

είναι η πυκνότητα ιστογράμματος για την τιμή j  και q  μία συνεχής 

πραγματική μεταβλητή. Στο όριο 1q →  η γενικευμένη εντροπία Tsallis 

ταυτίζεται με την εντροπία Shannon. 

Έστω δύο εικόνες με πανομοιότυπα ιστογράμματα που απεικονίζουν 

δύο διαφορετικές υφές. Αν στις εικόνες αυτές εφαρμοστεί ένα σύνολο 

Gaussian φίλτρων με διαφορετική κάθε φορά τιμή της διασποράς σ, τότε τα 

αντίστοιχα ιστογράμματα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή κάθε φίλτρου 

διαφέρουν ανάμεσα στις δύο εικόνες (εικόνα 4.1). Η διαφοροποίηση αυτή 

μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά ως μεταβολή της γενικευμένης εντροπίας.  

 

 
Εικόνα 4.1: Δύο παραδείγματα αποσύνθεσης πολλαπλής ανάλυσης, και του τρόπου με τον οποίο 
μεταβάλλονται τα ιστογράμματα διαφορετικών εικόνων.  
 

Το αποτέλεσμα της συνέλιξη μίας εικόνας με μία Gaussian συνάρτηση 

μπορεί να θεωρηθεί ως μία νέα εκδοχή, χαμηλότερης ανάλυσης, της αρχικής 
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εικόνας. Στη βιβλιογραφία έχει προταθεί [12] η χρήση των ιστογραμμάτων 

μίας εικόνας σε πολλαπλές αναλύσεις (multi resolution histograms) σαν 

χαρακτηριστικό αναγνώρισης υφής. Σε αυτή την περίπτωση η Gaussian 

συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί ως 

( )
2 2

2 2

1 exp
2 2

x yG l
l lπ σ σ

⎛ ⎞+
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

όπου σ  η τυπική απόκλιση των φίλτρων (σταθερή για όλη την οικογένεια των 

φίλτρων ( )G l ) και l  ο συντελεστής υποβάθμισης της ανάλυσης. Έστω ένα 

διάνυσμα 
0 1 1

...
m

T

q q qS S S
−

⎡ ⎤= ⎣ ⎦S  που αποτελείται από m διαφορετικές εντροπίες 

Tsallis (για m διαφορετικές τιμές της παραμέτρου q). Η φιλτραρισμένη εικόνα 

έχει ιστόγραμμα ( )( )h I G l∗ , όπου I  η αρχική εικόνα. Ο ρυθμός μεταβολής 

του ιστογράμματος μπορεί να συσχετισθεί με το ρυθμό μεταβολής των μέτρων 

εντροπίας της εικόνας, με τη μεταβολή της ανάλυσης: 

( )( ) ( )( )
1

0 1

qm
j j

q j
j

d dS I G l h I G l
dl q dl

υ υ−

=

⎛ ⎞−
∗ = ∗⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

∑  

 
Εικόνα 4.2: Οι εναλλακτικές πορείες του μετασχηματισμού των 
ιστογραμμάτων πολλαπλών αναλύσεων σε γενικευμένες εντροπίες. 
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Ο ρυθμός μεταβολής του διανύσματος εντροπίας ( )( )d I G l
dl

∗S  μπορεί να 

αποτελέσει ένα αρκετά αξιόπιστο χαρακτηριστικό για την αναγνώριση υφής, 

με ικανοποιητική ανοχή σε Gaussian θόρυβο. 

Τέλος, διάφορα άλλα χαρακτηριστικά που έχουν προταθεί κατά 

καιρούς από το χώρο των εντάσεων είναι τοπικά ιστογράμματα, διανύσματα 

ανώτερων στατιστικών ροπών τοπικού χαρακτήρα, Random Markov Fields 

κ.α. 

 

4.2 Χαρακτηριστικά υφής στο φασματικό πεδίο 

Η επαναληπτικότητα στον Ευκλείδειο χώρο που χαρακτηρίζει γενικά τις 

εικόνες υφής, αντικατοπτρίζεται στον φασματικό χώρο με μέγιστα σε 

συγκεκριμένες χωρικές συχνότητες. Οι χωρικές συχνότητες αυτές είναι 

χαρακτηριστικές για κάθε υφή και μπορούν επομένως να διαχωρίσουν 

διαφορετικές υφές μεταξύ τους. Βέβαια, η κλιμάκωση (scaling) και η αλλαγή 

προσανατολισμού (orientation) μίας εικονιζόμενης υφής αλλάζει τις θέσεις των 

χαρακτηριστικών συχνοτήτων στον φασματικό χώρο, όμως εφόσον οι 

μετασχηματισμοί αυτοί είναι γραμμικοί, οι σχέσεις μεταξύ των συχνοτήτων 

παραμένουν σταθερές (εικόνα 4.3). Το γεγονός αυτό καθιστά ελκυστική την 

εξαγωγή χαρακτηριστικών από το φασματικό χώρο για διαδικασίες 

αναγνώρισης και τμηματοποίησης εικόνων υφής.  

Για τις εφαρμογές που δέχονται σαν είσοδο μία εικόνα (query image) 

που απεικονίζει μία και μοναδική υφή, και στοχεύουν σε αναγνώριση και 

ταυτοποίηση της μέσα από μία βάση δεδομένων εικόνων υφής, οι αλγόριθμοι 

είναι γενικά απλούστεροι. Τα φασματικά χαρακτηριστικά που εξάγονται είναι 

συνήθως καθολικά (global) και αφορούν στις χαρακτηριστικές συχνότητες 

κάθε υφής, τη φάση, και την τοπολογία αυτών στον συχνοτικό χώρο. Οι 

χαρακτηριστικές συχνότητες μπορούν να προκύψουν μέσω διαφόρων 

μετασχηματισμών από το πεδίο των εντάσεων στο φασματικό πεδίο όπως ο 

δυσδιάστατος μετασχηματισμός Fourier (στη διακριτή του μορφή 2-D FFT), ο 

διακριτός μετασχηματισμός συνημίτονου (Discrete Cosine Transform – DCT) 

κλπ. 

Στον αντίποδα, οι αλγόριθμοι τμηματοποίησης έχουν στόχο το 

διαμερισμό μίας εικόνας σε περιοχές ομογενούς υφής. Είναι σαφές λοιπόν, 
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πως στην περίπτωση αυτή ζητούμενο είναι ο εντοπισμός τοπικών ιδιοτήτων 

της εικόνας και όχι καθολικών χαρακτηριστικών. Μία προφανής λύση είναι η 

εφαρμογή των προηγούμενων μεθόδων (FFT, DCT κλπ) σε μία περιοχή 

N N×  γύρω από κάθε pixel της εικόνας ώστε να προκύψουν τα φασματικά 

χαρακτηριστικά της ‘γειτονιάς’ κάθε pixel. Από τα φασματικά χαρακτηριστικά 

(συντελεστές του DCT, μέτρο και φάση του FFT κλπ) κατασκευάζεται ένα 

χαρακτηριστικό διάνυσμα για κάθε pixel (ή για μία ομάδα pixels) που το 

αντιπροσωπεύει στον πολυδιάστατο χώρο των χαρακτηριστικών. Η 

τμηματοποίηση επιτυγχάνεται με κατάλληλη ομαδοποίηση των διανυσμάτων. 

 

   

   
(α) (β) (γ) 

Εικόνα 4.3: Παράδειγμα μίας εικόνας υφής σε διαφορετικές κλίμακες (β) και γωνίες περιστροφής (γ), 

και οι αντίστοιχες μεταβολές στο μέτρο του μετασχηματισμού Fourier της εικόνας.. 

 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης προκύπτει από την 

αρχή της αβεβαιότητας. Ο μετασχηματισμός ενός τμήματος (patch) μίας 

εικόνας διαστάσεων N N×  pixels από τον χώρο των εντάσεων στο συχνοτικό 

χώρο, με κάποια από τις προαναφερθείσες μεθόδους, αποκαλύπτει το πλήρες 

φασματικό περιεχόμενο του τμήματος αυτού. Δεν παρέχει όμως καμία 

επιπλέον χωρική πληροφορία. Συνεπώς σε μία διεργασία όπως η 

προηγούμενη, η φασματική πληροφορία από την οποία συνίστανται τα 

χαρακτηριστικά διανύσματα φέρει χωρική αβεβαιότητα ( )( )x y N NΔ Δ = × . 



 
Εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνες υφής 

41 

Αποτέλεσμα αυτής της ιδιότητας είναι να υποβαθμίζεται η απόδοση της 

διαδικασίας τμηματοποίησης που απαιτεί πολύ καλή χωρική ακρίβεια. Από 

την άλλη, αν ελαττωθούν οι διαστάσεις των patches ώστε να αυξηθεί η χωρική 

ακρίβεια, ελαττώνεται το συχνοτικό εύρος (αυξάνεται η τιμή της μικρότερης 

συχνότητας) που μπορεί να διακρίνει ο αλγόριθμος, με κίνδυνο κάποιες από 

τις χαρακτηριστικές συχνότητες κάθε υφής να μένουν εκτός της διαθέσιμης 

πληροφορίας. Τελικά αυτό οδηγεί σε αυξημένα σφάλματα κατά την 

ομαδοποίηση των διανυσμάτων. Σε κάθε περίπτωση το ιδανικό μέγεθος των 

patches που ικανοποιούν καλύτερα αυτό το trade-off, και θα 

βελτιστοποιήσουν την απόδοση του αλγορίθμου, εξαρτάται από τις 

χαρακτηριστικές συχνότητες των υφών που περιλαμβάνονται στην εικόνα. 

Μία εναλλακτική μέθοδος εξαγωγής φασματικών χαρακτηριστικών είναι 

το φιλτράρισμα της εικόνας με ένα σύνολο φίλτρων με συγκεκριμένες 

συχνοτικές αποκρίσεις (low pass, band pass, high pass κλπ), που ισοδυναμεί 

με φασματική αποσύνθεση της εικόνας σε διαφορετικές συχνοτικές μπάντες. 

Με αυτό τον τρόπο προκύπτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών εικόνων που 

εκφράζουν την ενέργεια της αρχικής εικόνας στη συχνοτική περιοχή 

(frequency band) που αποκρίνεται το αντίστοιχο φίλτρο. Επιπροσθέτως, εάν η 

κρουστική απόκριση των φίλτρων είναι χωρικά εντοπισμένη, οι έξοδοι των 

φίλτρων, δηλαδή οι χαρακτηριστικές εικόνες, έχουν και τοπικό χαρακτήρα. 

Συνεπώς από τις χαρακτηριστικές εικόνες μπορούν να κατασκευαστούν 

χαρακτηριστικά διανύσματα για κάθε pixel, με στόχο την τμηματοποίηση της 

αρχικής εικόνας. Στην πράξη, αυτή η μέθοδος είναι και η καθιερωμένη για την 

εξαγωγή φασματικών χαρακτηριστικών με τοπικό χαρακτήρα για ένα πλήθος 

εφαρμογών (αναγνώριση προσώπου, αναγνώριση δακτυλικών 

αποτυπωμάτων, ανάλυση υφής κλπ). Σαν φίλτρα χρησιμοποιούνται συνήθως 

διάφορα κυματίδια (wavelets) εξαιτίας του συνδυασμού καλού χωρικού 

εντοπισμού και ακριβούς φασματικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν.  

Τα κυρίαρχα φίλτρα εξαγωγής φασματικών χαρακτηριστικών από 

εικόνες υφής είναι τα φίλτρα Gabor. Ο λόγος είναι, όπως αναφέρεται και στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο, η βέλτιστη συμπεριφορά που παρουσιάζουν σε σχέση 

με τη συνδυασμένη αβεβαιότητα χωρικού και συχνοτικού πεδίου, αφού 

επιτυγχάνουν τη θεωρητική ελάχιστη τιμή για το γινόμενο αβεβαιότητας 
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( )( )( )( ) 21 16x y u υ πΔ Δ Δ Δ = . Τα φίλτρα Gabor λειτουργούν ως ζωνοπερατά 

(band-pass) φίλτρα. Μία πολύ κρίσιμη διαδικασία είναι η επιλογή των 

παραμέτρων των φίλτρων που θα χρησιμοποιηθούν όπως η κεντρική 

συχνότητα, το bandwidth, ο προσανατολισμός και ο λόγος γ των κυρίων 

αξόνων.  

Για την κατασκευή της κατάλληλης filter bank έχουν προταθεί στη 

βιβλιογραφία δύο διαφορετικές στρατηγικές. Στην πρώτη περίπτωση με 

διάφορες τεχνικές υπολογίζονται τα βέλτιστα φίλτρα για κάθε υφή μίας βάσης 

εικόνων υφής, με κριτήριο το βαθμό διαχωρισιμότητας κάθε υφής από όλες τις 

υπόλοιπες που περιλαμβάνονται στη βάση. Προφανώς τα βέλτιστα φίλτρα 

είναι αυτά που είναι συντονισμένα στις χαρακτηριστικές συχνότητες της κάθε 

υφής και όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένα από τις χαρακτηριστικές 

συχνότητες των υπολοίπων υφών της βάσης (εικόνα 4.4). Στη συνέχεια, για 

να κατασκευαστούν τα χαρακτηριστικά διανύσματα για τη διαδικασία 

τμηματοποίησης, χρησιμοποιείται το σύνολο των βέλτιστων φίλτρων όλων 

των υφών που περιλαμβάνονται στην εικόνα προς επεξεργασία, όπως αυτά 

έχουν υπολογισθεί κατά το στάδιο εκμάθησης. Η πληροφορία για το ποιες 

από τις υφές της βάσης περιλαμβάνονται στην εικόνα μπορεί είτε να δοθεί 

σαν επιπλέον είσοδος στον αλγόριθμο (supervised methods) είτε να 

ανιχνευθεί με άλλες τεχνικές (unsupervised methods). 

 

   
(α) (β) (γ) 

Εικόνα 4.4: Παράδειγμα του μέτρου της εξόδου ενός φίλτρου Gabor που δεν είναι 
συντονισμένο στις χαρακτηριστικές συχνότητες καμίας εκ των υφών της εικόνας (β), και ενός 
φίλτρου συντονισμένο στις χωρικές συχνότητες μίας εκ των υφών της εικόνας (γ).   

 

Για την ανεύρεση των βέλτιστων φίλτρων για κάθε υφή έχουν προταθεί 

πολλές τεχνικές και διάφορα μέτρα διαχωρισιμότητας. Μία ενδιαφέρουσα 

τεχνική [13] περιλαμβάνει τη χρήση δομής γενετικών αλγορίθμων, στην οποία 
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οι παράμετροι προς βελτιστοποίηση αποτελούν το χρωμόσωμα. Το 

χρωμόσωμα υφίσταται τη δράση γενετικών τελεστών (αναπαραγωγή, 

διασταύρωση, μετάλλαξη) με σκοπό τη σύγκλιση στο ολικό μέγιστο μίας 

αντικειμενικής συνάρτησης ή συνάρτησης επιτυχίας (fitness function). Στην 

περίπτωση της εύρεσης βέλτιστων φίλτρων, το χρωμόσωμα αποτελείται από 

τις παραμέτρους των φίλτρων Gabor (πίνακας 4.1): Η αντικειμενική 

συνάρτηση που καλείται να μεγιστοποιήσει ο αλγόριθμος είναι φυσικά ένα 

μέτρο διαχωρισιμότητας. Σαν μέτρο στη συγκεκριμένη περίπτωση προτείνεται 

ο λόγος της μέσης ενέργειας του πραγματικού μέρους του φίλτρου που 

εξετάζεται για μία συγκεκριμένη υφή, προς το άθροισμα της αντίστοιχης 

ενέργειας σε όλες τις υφές της βάσης. Δηλαδή 

( )
( )

R D
Fit

R II D

G T
F

G T
≠

=
∑

, 

όπου IT  η Ι-οστή υφή της βάσης, DT  η υφή που εξετάζεται και ( )R IG T  το 

αποτέλεσμα της συνέλιξης του πραγματικού μέρους του υπό εξέταση φίλτρου 

Gabor με την Ι-οστή εικόνα. 

 
Πίνακας 4.1: Χρωμόσωμα 

Κεντρική 
συχνότητα 

Διεύθυνση Λόγος κυρίων 
αξόνων 

Bandwidth 

f θ γ B 

. 

Για να αποφευχθεί η αναζήτηση των βέλτιστων φίλτρων για κάθε υφή 

που απαιτεί μία επίπονη διαδικασία εκμάθησης και περιορίζει τη λειτουργία 

του αλγορίθμου τμηματοποίησης στις υφές που περιλαμβάνονται στη βάση 

εκμάθησης, πρέπει να εφαρμοστεί μία διαφορετική προσέγγιση στην επιλογή 

των φίλτρων. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, το μέτρο του 

μετασχηματισμού Fourier μίας δυσδιάστατης συνάρτησης Gabor είναι μία 2-D 

Gaussian συνάρτηση με λόγο κυρίων αξόνων ίδιο με τον αντίστοιχο της 

Gaussian περιβάλλουσας της συνάρτησης στο χωρικό πεδίο. Συνεπώς με 

κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων ενός συνόλου φίλτρων μπορεί να 

καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος8 του φασματικού χώρου που ενδιαφέρει μία 

                                                 
8 Η πλήρης κάλυψη του φασματικού χώρου χωρίς αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των φίλτρων δεν είναι 
εφικτή λόγο της μη ορθογωνιότητας των συναρτήσεων Gabor. 
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εφαρμογή, με ελάχιστη φασματική επικάλυψη μεταξύ διαφορετικών φίλτρων. 

Με αυτό τον τρόπο είναι σχεδόν βέβαιο πως οι χαρακτηριστικές συχνότητες 

όλων των υφών που περιλαμβάνονται σε μία εικόνα, θα βρίσκονται εντός της 

ζώνης διέλευσης κάποιου από τα φίλτρα της filter bank.  

Έστω ότι η ζώνη διέλευσης ενός φίλτρου βρίσκεται στην περιοχή που 

το μέτρο της φασματικής απόκρισης είναι μεγαλύτερο του μισού της μέγιστης 

απόκρισης (-6 dB). Το μέγιστο του μέτρου της φασματικής απόκρισης για ένα 

φίλτρο Gabor είναι K ab . Συνεπώς οι συχνότητες αποκοπής του φίλτρου είναι 

το σύνολο των σημείων ( ),u υ  του χώρου των συχνοτήτων (Half-magnitude 

profile) για τα οποία ισχύει: 

( ) ( )2 2
0 0

2 2

1 exp
2

r r
u uK K

ab ab a b
υ υ

π
⎛ ⎞⎡ ⎤− −
⎜ ⎟⎢ ⎥= − +
⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

 

ή 
( ) ( )2 2

0 0
2 2log 2 r r

u u
a b

υ υ
π
⎡ ⎤− −
⎢ ⎥− = − + ⇒
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

( ) ( )2 2
0 0 1r r

u u
aC bC

υ υ⎡ ⎤ ⎡ ⎤− −
⇒ + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
     (4.1) 

όπου log 2 0.46971864 0.5C
π

= = ≈ . 

Η εξίσωση 4.1 του γεωμετρικού τόπου των συχνοτήτων αποκοπής του 

φίλτρου περιγράφει μία έλλειψη στον χώρο των συχνοτήτων, με κέντρο το 

σημείο ( )0 0,u υ  και διεύθυνση θ  ως προς τον άξονα u . Οι κύριοι άξονες της 

έλλειψης έχουν μήκος 2aC a≈  και 2bC b≈ . Κατά σύμβαση, a  θεωρείται ο 

άξονας που βρίσκεται κοντύτερα στη διεύθυνση 0ω  της ευθείας που συνδέει 

την αρχή των αξόνων με το κέντρο της έλλειψης, και b  ο κάθετος στον a  

άξονας (Εικόνα 4.5). Το bandwidth του φίλτρου είναι max minFB F F= − , όπου 

maxF  και minF  η μέγιστη και ελάχιστη συχνότητα που ορίζει η εξίσωση 4.1 

αντίστοιχα. Αν το bandwidth εκφρασθεί και σε octaves τότε  

( )2 max minlogfB F F=   (4.2) 

Το γωνιακό εύρος του φίλτρου (orientation bandwidth) είναι 

max minBω ω ω= − , όπου maxω  και minω  είναι η μέγιστη και η ελάχιστη γωνία που 
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σχηματίζει μία ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και εφάπτεται 

στην έλλειψη, με τον άξονα u . Αν για ένα Gabor φίλτρο ο κύριος άξονα της 

έλλειψης είναι παράλληλος9 με τη διεύθυνση 0ω , δηλαδή αν ισχύει 0 0θ ω≈  , 

τότε το bandwidth είναι προφανώς το μήκος του κύριου άξονα, δηλαδή 

2FB aC a= ≈    (4.3) 

και το orientation bandwidth του φίλτρου μπορεί να προσεγγιστεί από τη 

σχέση  

1

0

2 tan bCB
Fθ

− ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (4.4) 

όπου 0F  η κεντρική συχνότητα του φίλτρου. 

 

 
Εικόνα 4.5: Οι κύριες γωνίες που χαρακτηρίζουν την απόκριση ενός δυσδιάστατου 
φίλτρου Gabor στο φασματικό πεδίο. 
 

Για την κατασκευή μίας filter bank που παρέχει τη μέγιστη δυνατή 

κάλυψη στο συχνοτικό πεδίο απαιτείται καθορισμός των παραμέτρων των 

φίλτρων έτσι ώστε τα half-magnitude profiles  όλων των φίλτρων που την 

αποτελούν να εφάπτονται μεταξύ τους. Η σχεδίαση έχει τρεις βαθμούς 

ελευθερίας: κεντρική συχνότητα, bandwidth και orientation bandwidth. Το 

γεγονός αυτό οδηγεί σε δύο διαφορετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις. 
                                                 
9 Στο χώρο των εντάσεων αυτό ισοδυναμεί με την παραλληλία των διευθύνσεων του μιγαδικού 
εκθετικού και του κύριου άξονα της Gaussian περιβάλλουσας του φίλτρου. 
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Στην πρώτη περίπτωση [14], που στηρίζεται στη δομή των οπτικών 

νευρικών δικτυωμάτων των θηλαστικών,  το bandwidth εκπεφρασμένο σε 

octaves θεωρείται σταθερό για όλα τα φίλτρα. Επίσης επιλέγεται ο αριθμός K 

των διαφορετικών προσανατολισμών των φίλτρων και μέσω αυτού το 

orientation bandwidth προκύπτει radsB Nθ π=  (σημειώνεται πως για ευκολία 

από εδώ και στο εξής θεωρείται πως 0ω θ= )10. Με αυτούς τους περιορισμούς 

μπορούν πλέον να υπολογιστούν οι τιμές για τις κεντρικές συχνότητες των 

φίλτρων και οι παράμετροι a  και b . Από τις εξισώσεις 4.2 και 4.3 το 

bandwidth σε octaves μπορεί να γραφεί 

0
2

0

logf
F aCB
F aC
+

=
−

 

Έτσι το a  μπορεί να εκφραστεί ως 

0
aKa F

C
= , 

όπου 2 1
2 1

f

f

B

a BK −
=

+
. Από την εξίσωση 4.4 προκύπτει 

0
0

1tan
2

bKbCB b F
F Cθ

⎛ ⎞ = ⇒ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

όπου 1tan
2bK Bθ

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Έτσι, ο λόγος των αξόνων είναι a

b

Ka
b K

λ = = . Επίσης, 

από την εξίσωση 4.3 προκύπτει 0
1
2 F aB aC F K= = . 

Για να εφάπτονται τα half-magnitude intensity profiles των φίλτρων 

πρέπει η μέγιστη συχνότητα της ζώνης διέλευσης του i-οστού φίλτρου11 

(φίλτρου) να είναι ίση με την αντίστοιχη χαμηλότερη συχνότητα του i+1 

φίλτρου. Η μέγιστη συχνότητα της ζώνης διέλευσης του i-οστού φίλτρου είναι 

( )max 0 0 0 0
1 1
2

i i i i i i
F a aF F B F F K F K= + = + = +  

Αντίστοιχα, η ελάχιστη συχνότητα της ζώνης διέλευσης του i+1 φίλτρου είναι 

( )1 1 1 1 1 1
min 0 0 0 0

1 1
2

i i i i i i
F a aF F B F F K F K+ + + + + += − = − = −  

                                                 
10 Στην περίπτωση αυτή 1 2u xaσ πσ′ ′= =  και 1 2 ybυσ πσ′ ′= = . 
11 1, 2,...,i S=  όπου S ο αριθμός των scales της filter bank, με 1

0 0
i iF F +<  
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Τελικά η απαίτηση 1
max min
i iF F +=  δίνει 

1
0 0

1
1

i i a

a

KF F
K

+ +
=

−
 

Είναι εμφανές πως οι κεντρικές συχνότητες των φίλτρων δίνονται από τη 

γεωμετρική σειρά 1 1
0 0
i iF F R −=  με 1 2

1
fBa

a

KR
K

+
= =

−
.Σε αυτή τη σχεδίαση η 

φασματική περιοχή που καλύπτεται από τη filter bank προκύπτει από τον 

αριθμό των scales που περιλαμβάνει. 

Μία διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση [15] είναι η εκ των προτέρων 

επιλογή της συχνοτικής περιοχής που θα βρίσκονται οι κεντρικές συχνότητες 

όλων των φίλτρων. Σε αυτή την περίπτωση το bandwidth των φίλτρων 

υπολογίζεται με κριτήριο την απαίτηση 1
max min
i iF F += . Αν S  είναι ο αριθμός των 

scales που θα περιλαμβάνονται στη filter bank, HU  και LU  η μέγιστη και 

ελάχιστη κεντρική συχνότητα των φίλτρων, και K  ο αριθμός των 

διαφορετικών προσανατολισμών, τότε  
1

1S
H

L

UR
U

−⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

όπου 0
S

HU F=  και 1
0LU F= . Οι κεντρικές συχνότητες των υπόλοιπων φίλτρων 

προκύπτουν όπως και πριν από τη σχέση 1 1
0 0
i iF F R −= . Το bandwidth είναι 

προφανώς 2logfB R= . Αν τα φίλτρα της filter bank αναπαρίστανται με τους 

δείκτες 1,2,...,m S=  και 1,2,...,n K=  τότε παράμετροι των φίλτρων μπορούν 

να εκφραστούν ως εξής: 

( )
( )

0, 1
1 2ln 2

m
m n
u

R F
R

σ
−

=
+

, 

και         ( ) ( ) ( ) ( )
( )

1
2 22 2, ,

,
0 2

0 0

2 ln 2
tan 2ln 2 2ln 2

2

m n m n
u um n m

m m
F

K F F
υ

σ σπσ

−
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

⎛ ⎞ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − −⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

. 

Για να εξασφαλισθεί πως η ενέργεια του κάθε φίλτρου είναι ανεξάρτητη του m 

τα φίλτρα ( ), ,m ng x y  πρέπει να έχουν τη μορφή 

( ), , ( , )m
m ng x y R g x y− ′ ′= , 
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όπου   cos sinx x yθ θ′ = + , sin cosy x yθ θ′ = − +  , n
K
πθ =  και ( ),g x y  η 

δυσδιάστατη συνάρτηση Gabor. Η εικόνα 4.6 δείχνει την κάλυψη που παρέχει 

μία filter bank κατασκευασμένη με αυτή την τεχνική στο φασματικό πεδίο. 

Τυπικές τιμές των παραμέτρων για εφαρμογές τμηματοποίησης υφής είναι 

Bandwidth 0.8 1.4−∼  , Orientation Bandwidth 20 ,30 ,45o o o∼  και 4 8S −∼ . 

 
Εικόνα 4.6: Περιγράμματα που υποδεικνύουν το μισό της μέγιστης απόκρισης μέτρου (half magnitude 
profiles) για όλα τα φίλτρα μίας filter bank με 4 scales, 5 orientations, μέγιστη κεντρική συχνότητα 0.4 
και ελάχιστη 0.05, που έχει σχεδιαστεί με κριτήριο τη μέγιστη κάλυψη του φασματικού χώρου και την 
ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των φίλτρων. 

 

Η εξαγωγή των χαρακτηριστικών εικόνων γίνεται με τη συνέλιξη της 

αρχικής εικόνας με το πραγματικό και το φανταστικό μέρος όλων των φίλτρων 

που περιλαμβάνονται στη filter bank. Οι χαρακτηριστικές εικόνες 

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την κατασκευή των χαρακτηριστικών 

διανυσμάτων που αντιπροσωπεύουν κάθε pixel. Στη βιβλιογραφία έχουν 

προταθεί [16] διάφορες μέθοδοι για την εξαγωγή χαρακτηριστικών 

διανυσμάτων από εικόνες υφής με χρήση μίας Gabor filter bank. Μερικές από 

τις σημαντικότερες είναι: 

• Χρήση της απόκρισης μέτρου των φίλτρων (magnitude response). 

 Αν ( ),I x y  η αρχική εικόνα, το χαρακτηριστικό διάνυσμα για κάθε pixel 

της εικόνας είναι ( ) ( ) ( ), 1,1 1,2 ,, , ... ,x y m nV W x y W x y W x y⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , όπου 

( ) { } ( ) { } ( )
2 2

, , ,, Re , Im ,m n m n m nW x y g I x y g I x y⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ∗ + ∗⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 
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• Εφαρμογή φίλτρων λείανσης (spatial smoothing) στην αρχική εικόνα 

πριν την εφαρμογή των φίλτρων Gabor. 

 Στην αρχική εικόνα εφαρμόζεται Gaussian smoothing 

( ) ( ), ,sI x y G I x yσ= ∗  και τα χαρακτηριστικά διανύσματα εξάγονται με 

τον προηγούμενο τρόπο από την ( ),sI x y . 

• Χρήση μόνο του πραγματικού μέρους των φίλτρων Gabor. 

 Το χαρακτηριστικό διάνυσμα για κάθε pixel της εικόνας είναι 

( ) ( ) ( ), 1,1 1,2 ,, , ... ,x y m nV W x y W x y W x y⎡ ⎤= ⎣ ⎦ ,  

όπου ( ) { } ( ), ,, Re ,m n m nW x y g I x y= ∗ . 

• Χρήση πλήρως ανορθωμένων σημάτων. 

 Το χαρακτηριστικό διάνυσμα για κάθε pixel της εικόνας είναι 

( ) ( ) ( ), 1,1 1,2 ,, , ... ,x y m nV W x y W x y W x y⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , 

 όπου ( ) { } ( ) { } ( ), , ,, Re , Im ,m n m n m nW x y g I x y g I x y= ∗ + ∗ . 

• Χρήση sigmoidal function για τον κορεσμό της εξόδου των φίλτρων. 

 Η έξοδος κάθε φίλτρου υπόκειται στον μη γραμμικό μετασχηματισμό 

( ) ( )
( )

( )

,

,

2 ,

, , 2 ,

1, tanh ,
1

m n

m n

aW x y

m n m n aW x y

eW x y W x y
e

−

−

−′ ⎡ ⎤= =⎣ ⎦ +
, όπου a  σταθερά με 

εμπειρική τιμή 0.25a = . Τα χαρακτηριστικά διανύσματα κατασκευάζονται 

από τις χαρακτηριστικές εικόνες ( ), ,m nW x y′ . 

• Χρήση στατιστικών ροπών (γεωμετρικών και κεντρικών) των εξόδων 

των φίλτρων. 

 Αν 
,m nuω  και 

,m nυω  είναι οι συνιστώσες της κεντρικής συχνότητας του 

φίλτρου ,m ng  κατά τον άξονα u  και υ  αντίστοιχα, Τότε μπορούν να 

σχηματισθούν οι γεωμετρικές ροπές ( ) ( )
, ,

2
,

,

, ,
m n m n

p q
pq u m n

m n

m x y W x yυω ω=∑ , 

όπου ( ) { } ( ) { } ( ){ }
1

2 2 2

, , ,, Re , Im ,m n m n m nW x y g I x y g I x y⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ∗ + ∗⎣ ⎦ ⎣ ⎦ και 

,p q∈ . Ο όρος ( ) 2
, ,m nW x y εκφράζει την τοπική ισχύ του σήματος στη 

συχνοτική περιοχή που ορίζει το φίλτρο ,m ng , επομένως οι ροπές pqm  για 

ένα pixel είναι ροπές του τοπικού φάσματος ισχύος. Με κατάλληλη 
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επιλογή συνθήκης για τα ,p q  μπορεί ελαττωθούν οι διαστάσεις του χώρου 

των χαρακτηριστικών (π.χ. αν 5p q+ <  τότε από τις εξόδους 30 φίλτρων 

προκύπτουν 15 ροπές). Το χαρακτηριστικό διάνυσμα για κάθε pixel της 

εικόνα είναι ( ) ( ) ( ), 00 10 01, , , ...x yV m x y m x y m x y⎡ ⎤= ⎣ ⎦ . Αντί των 

pqm  μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κεντρικές ροπές 

( ) ( ) ( ) ( )
, ,

2
,

,
, ,

m n m n

p q

pq u x y m n
m n

x y W x yυμ ω ω ω ω= − −∑ , με 10 00x m mω =  

και 01 00y m mω = . 

Για την κατασκευή των χαρακτηριστικών διανυσμάτων με οποιαδήποτε 

μέθοδο συνήθως χρησιμοποιούνται όλες οι χαρακτηριστικές εικόνες που 

προκύπτουν από τα φίλτρα της Gabor filter bank [17]. Έχουν προταθεί όμως 

και τεχνικές [18] που χρησιμοποιούν μόνο τις χαρακτηριστικές εικόνες που 

περιέχουν μεγάλη ποσότητα πληροφορίας για τη δομή των υφών που 

περιλαμβάνονται στην εικόνα. Για την επιλογή των κατάλληλων εικόνων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μέτρα πληροφορίας. Ένα σχετικά 

απλό μέτρο είναι ο συντελεστής προσδιορισμού COD (Coefficient Of 

Determination) που εκφράζει το ποσοστό των μεταβολών της έντασης μίας 

εικόνας ( ),I x y  που περιλαμβάνονται σε μία ανακατασκευασμένη εικόνα 

( )ˆ ,I x y . Ο συντελεστής δίνεται από την έκφραση 2 1 SSEC
SSTOT

= − , όπου 

( ) ( )
2

,

ˆ , ,
x y

SSE I x y I x y⎡ ⎤= −⎣ ⎦∑  και ( ) 2

,

,
x y

SSTOT I x y⎡ ⎤= ⎣ ⎦∑ . Η ανακατασκευασμένη 

εικόνα δημιουργείται με άθροιση των εξόδων των επιλεγμένων φίλτρων 

(άθροισμα χαρακτηριστικών εικόνων). Το ζητούμενο είναι να επιλεγούν τα 

ελάχιστα δυνατά φίλτρα από τη filter bank, που θα μπορέσουν να 

ανασυνθέσουν την εικόνα με COD ίσο ή μεγαλύτερο μίας τιμής κατωφλίου (για 

εικόνες υφής απαιτείται συνήθως 2 0.95C ≥ ). Για τη βέλτιστη επιλογή 

απαιτείται ο υπολογισμός του COD για κάθε πιθανό υποσύνολο των φίλτρων, 

διαδικασία υπολογιστικά ασύμφορη. Όμως, αν η filter bank είναι 

κατασκευασμένη όπως έχει περιγραφεί νωρίτερα, με κριτήριο τη βέλτιστη 

κάλυψη του φασματικού πεδίου, τότε η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των φίλτρων 
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είναι πολύ μικρή. Συνεπώς η συνολική φασματική ενέργεια της εικόνας μπορεί 

να προσεγγιστεί από την έκφραση  

,
,

m n
m n

E E≈∑ ,   

όπου ( ) 2
, ,

,

,m n m n
x y

E W x y⎡ ⎤= ⎣ ⎦∑  η ενέργεια στην έξοδο κάθε φίλτρου. Έτσι, για ένα 

οποιοδήποτε υποσύνολο ℜ  των χαρακτηριστικών εικόνων ισχύει 

,,2 m nm n
E

C
E
∈ℜ≈

∑ . Τελικά η διαδικασία επιλογής των βέλτιστων φίλτρων 

μπορεί να επιταχυνθεί, ταξινομώντας τα φίλτρα με κριτήριο την ενέργεια στην 

έξοδό τους και επιλέγοντας όσα χρειάζονται ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή 

τιμή του COD. Με τις τεχνικές αυτές ελαττώνονται οι διαστάσεις του χώρου 

των χαρακτηριστικών, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η μεγαλύτερη δυνατή 

ποσότητα πληροφορίας,  

 

4.3 Συνδυασμένα χαρακτηριστικά υφής 

Στην τρίτη κατηγορία τεχνικών επεξεργασίας εικόνων υφής ανήκουν 

αλγόριθμοι που εξάγουν χαρακτηριστικά και από τα δύο πεδία (εντάσεων και 

φασματικό). Οι αλγόριθμοι αυτοί συνδυάζουν τεχνικές που υπάγονται και στις 

δύο προηγούμενες κατηγορίες. Έτσι, διευρύνοντας τον χώρο των 

χαρακτηριστικών μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει κάθε πεδίο ξεχωριστά στην αναπαράσταση των δεδομένων. Στο 

χαρακτηριστικό διάνυσμα κάθε pixel μπορούν να συνυπάρχουν δεδομένα από 

στατιστικές ροπές και ιστογράμματα των εντάσεων μαζί με δεδομένα από τη 

φασματική αποσύνθεση της εικόνας, μετασχηματισμούς κυματιδίων ή DFT 

(Discrete Fourier Transform). Η επιλογή των χαρακτηριστικών γίνεται και πάλι 

με κριτήριο τον αντικειμενικό σκοπό κάθε εφαρμογής (τμηματοποίηση, 

αναγνώριση κλπ) και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή διαχωρισιμότητα μεταξύ 

ανόμοιων υφών στο χώρο των χαρακτηριστικών. 

Μία αντιπροσωπευτική τεχνική αυτής της κατηγορίας, που 

χρησιμοποιεί συνδυασμένα χαρακτηριστικά για την τμηματοποίηση εικόνων 

υφής [19], προτείνει την αξιοποίηση των τοπικών κατανομών της έντασης και 

της ενέργειας από τη φασματική αποσύνθεση της εικόνας για την κατασκευή 

των χαρακτηριστικών διανυσμάτων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η φασματική 
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αποσύνθεση της εικόνας με χρήση ενός συνόλου φίλτρων Gabor ή Gaussian 

φίλτρων. Η Gabor filter bank, που σχεδιάζεται όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα 

με κριτήριο τη μέγιστη κάλυψη του φασματικού πεδίου,  χρησιμοποιείται για 

την εξαγωγή fN n m= ×   χαρακτηριστικών εικόνων μέσω της συνέλιξης της 

εικόνας με κάθε φίλτρο ξεχωριστά. Αν οι εικόνες αυτές αποτελούν το 

magnitude της εξόδου των φίλτρων, τότε έχουν χαρακτήρα ενέργειας στη 

συχνοτική ζώνη του κάθε φίλτρου. Στη συνέχεια για κάθε pixel υπολογίζεται το 

ιστόγραμμα μέσα σε ένα τετραγωνικό παράθυρο διαστάσεων W W×  με 

κέντρο το pixel, σε κάθε χαρακτηριστική εικόνα. Συνεπώς αν pN  είναι ο 

συνολικός αριθμός των pixels της αρχικής εικόνας, προκύπτουν p fN N×  

ιστογράμματα. Επιπλέον υπολογίζονται ομοίως pN  ιστογράμματα της 

έντασης στην αρχική εικόνα. Τελικά, το κάθε pixel χαρακτηρίζεται από 1fN +  

ιστογράμματα. Αν bN  είναι ο αριθμός των bins σε κάθε ιστόγραμμα, τότε οι 

διαστάσεις των χαρακτηριστικών διανυσμάτων είναι ( )1b fN N× + . Τελικά για 

την τμηματοποίηση της εικόνας εφαρμόζεται η τεχνική FCM για την 

ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών διανυσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

Η μέθοδος τμηματοποίησης υφής που προτείνεται στην παρούσα 

εργασία χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο μη γραμμικής ελάττωσης διάστασης 

Laplacian Eigenmaps για την αναπαράσταση χαρακτηριστικών διανυσμάτων 

από το φασματικό πεδίο μίας εικόνας υφών, σε χώρο χαμηλότερων 

διαστάσεων του αρχικού. Συγκεκριμένα, η μέθοδος συνίσταται από τέσσερα 

διαδοχικά στάδια επεξεργασίας: φασματική αποσύνθεση της εικόνας, 

κατασκευή χαρακτηριστικών διανυσμάτων, ελάττωση διάστασης και 

ομαδοποίηση των διανυσμάτων. Οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε 

στάδιο περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Η ιδέα της ελάττωσης των διαστάσεων του χώρου των 

χαρακτηριστικών δεν είναι καινούρια. Στη βιβλιογραφία έχει προταθεί η χρήση 

αρκετών γραμμικών τεχνικών για το σκοπό αυτό. Για παράδειγμα σε αρκετές 

εργασίες [13,20] γίνεται χρήση του αλγορίθμου PCA σε αντίστοιχες 

διαδικασίες τμηματοποίησης για την αποσυσχέτιση των χαρακτηριστικών 

διανυσμάτων και τη μείωση των διαστάσεών του προβλήματος. Το 

μειονέκτημα της μεθόδου PCA είναι πως αποσυσχετίζει μόνο τις εξαρτήσεις 

δεύτερης τάξης, αφού η νέα αναπαράσταση γίνεται με κριτήριο την 

ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού σφάλματος, γεγονός που μειώνει τη 

διαθέσιμη πληροφορία. Για την αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος έχει 

επίσης προταθεί [21] η αναπαράσταση με χρήση ICA (Independent 

Component Analysis). Η τεχνική ICA υπολογίζει τους άξονες της νέας 

αναπαράστασης με κριτήριο τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία τους, 

αξιοποιώντας στατιστική ανώτερων τάξεων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει 

να βελτιώσει τη διαθέσιμη πληροφορία στον ελαττωμένο χώρο σε σχέση με 

την PCA. 

Τμηματοποίηση υφής και μη γραμμική 
ελάττωση διάστασης 
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Στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται πως η χρήση μη γραμμικών 

τεχνικών ελάττωσης διάστασης μπορεί να προσφέρει μία αποδοτική 

αναπαράσταση φασματικών χαρακτηριστικών στο πρόβλημα της 

τμηματοποίησης υφής. Οι μη γραμμικές τεχνικές και συγκεκριμένα ο 

αλγόριθμος Laplacian Eigenmaps, ακολουθούν τοπικά γεωμετρικά κριτήρια 

για τον υπολογισμό του κάθε διανύσματος στον ελαττωμένο χώρο. 

Εκμεταλλεύονται δηλαδή την ενδογενή δομή των δεδομένων με αποτέλεσμα 

να επιτυγχάνουν καλύτερη αποσυσχέτιση και διατήρηση της πληροφορίας στη 

νέα αναπαράσταση. 

Για την αξιολόγηση της μεθόδου που προτείνεται έγινε μία σειρά 

δοκιμών σε ένα πλήθος τεχνητών εικόνων υφής. Οι εικόνες, για λόγους 

υπολογιστικού κόστους, έχουν μέγεθος 200 200×  pixels και για την κατασκευή 

τους χρησιμοποιήθηκε σαν βάση υφών το Brodatz album [22] (Παράρτημα Β), 

αφού πρώτα έγινε resize σε όλες τις εικόνες της βάσης σε μέγεθος 200 200×  

pixels. Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου και της 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

 

5.1 Φασματική αποσύνθεση 

Για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών από το συχνοτικό πεδίο της 

εικόνας χρησιμοποιείται η μέθοδος της φασματικής αποσύνθεσης με φίλτρα 

Gabor. Η εικόνα δηλαδή, φιλτράρεται με το σύνολο των band pass φίλτρων 

μίας Gabor filter bank, η σχεδίαση της οποίας γίνεται τον καθορισμό της 

μέγιστης και ελάχιστης κεντρικής συχνότητας των φίλτρων και τον υπολογισμό 

των υπολοίπων παραμέτρων όπως προτείνουν οι Manjunath και Ma [15]. Για 

τη φασματική αποσύνθεση εικόνων υφής, στη βιβλιογραφία προτείνεται [17] η 

χρήση ως κεντρικών συχνοτήτων των  

( ) cycles1 2,2 2,..., 4 2 image widthcN , 

όπου cN  η μεγαλύτερη διάσταση της εικόνας. Για μία εικόνα 200 200×  pixels η 

παραπάνω έκφραση συνεπάγεται πως οι κεντρικές συχνότητες των φίλτρων 

βρίσκονται στο διάστημα [ ]0.007 0.35 cycles
pixel  με συχνοτικό εύρος 1 

octave για κάθε φίλτρο. Στα πλαίσια της γενικότητας όμως, αντί των 

προηγούμενων τιμών επελέγη ένα τυχαίο διάστημα για τις κεντρικές 
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συχνότητες, με ελαφρώς μεγαλύτερη έμφαση στις υψηλότερες χωρικές 

συχνότητες λόγω του μικρού μεγέθους των εικόνων. Έτσι, η μέγιστη και 

ελάχιστη κεντρική συχνότητα ετέθη στα 0.36H
cyclesU pixel=  και 

0.045L
cyclesU pixel=  αντίστοιχα. Η Gabor filter bank που χρησιμοποιείται 

έχει την τυπική δομή για αυτού του είδους τις εφαρμογές, με φίλτρα σε 5 

scales και 6 orientations. Σύμφωνα με αυτό, το συχνοτικό εύρος των φίλτρων 

προκύπτει στα 0.75 octaves και το γωνιακό bandwidth στις 30ο. Επιπλέον, 

επελέγησαν κυκλικά φίλτρα (λόγος κυρίων αξόνων της Gaussian 

περιβάλουσσας 1λ = ) ώστε η filter bank να έχει την ιδιότητα της ανεξαρτησίας 

ως προς την περιστροφή (rotation invariant). 

 

 
Εικόνα 5.1: Η κάλυψη του φασματικού πεδίου που παρέχει η 
Gabor filter bank που χρησιμοποιήθηκε 

 

Σε ότι αφορά το αλγοριθμικό μέρος, το φιλτράρισμα των εικόνων 

εκτελείται στο χωρικό πεδίο (spatial domain). Για το σκοπό αυτό, με βάση τις 

φασματικές προδιαγραφές υπολογίζονται οι κρουστικές αποκρίσεις του 

πραγματικού και φανταστικού μέρους για κάθε φίλτρο, αφαιρούνται οι DC 

συνιστώσες, και στη συνέχεια υπολογίζεται η συνέλιξη της εικόνας με καθεμία 

από τις κρουστικές αποκρίσεις που περιέχονται στην filter bank. 

 

5.2 Κατασκευή χαρακτηριστικών διανυσμάτων 

Η διαδικασία εξαγωγής των χαρακτηριστικών διανυσμάτων βασίζεται 

στην κλασσική εργασία των Jain και Farrokhnia [18] και τις συστάσεις των 
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Clausi και Jernigan [16]. Αρχικά υπολογίζεται το μέτρο (magnitude) της 

εξόδου κάθε φίλτρου 

( ) { } ( ) { } ( )
2 2

, , ,, Re , Im ,m n m n m nW x y g I x y g I x y⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ∗ + ∗⎣ ⎦ ⎣ ⎦ , 

όπου ( ),I x y  η εικόνα και ,m ng  η κρουστική απόκριση του φίλτρου ,m n  της 

filter bank. Κατόπιν, στις χαρακτηριστικές εικόνες ( ), ,m nW x y  εφαρμόζεται 

Gaussian smoothing. Στη βιβλιογραφία προτείνεται το spatial domain του 

Gaussian φίλτρου να είναι μεγαλύτερο της Gaussian περιβάλλουσας του 

εκάστοτε Gabor φίλτρου κατά ένα παράγοντα 1.6 έως 2. Για τη μέθοδο που 

προτείνεται ο παράγων αυτός επελέγη στο 1.8, έτσι ( ), , 1.8,
G g

S
m n m nW x y W Gσ σ= ⋅= ∗ , 

όπου 
G

Gσ  είναι η δυσδιάστατη συνάρτηση Gauss με κέντρο το ( )0,0  και 

διασπορά Gσ , και gσ  η διασπορά της Gaussian περιβάλλουσας του εκάστοτε 

Gabor φίλτρου. Τέλος για το κάθε pixel της εικόνας κατασκευάζεται ένα 

χαρακτηριστικό διάνυσμα ,x yV  30 διαστάσεων (εικόνα 5.2) σύμφωνα με την 

έκφραση: 

( ) ( ) ( ), 1,1 1,2 ,, , ... ,S S S
x y m nV W x y W x y W x y⎡ ⎤= ⎣ ⎦ . 

 

 
Εικόνα 5.2: Η μέθοδος κατασκευής των χαρακτηριστικών διανυσμάτων από τις 
εξόδους των φίλτρων Gabor. 
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Σημείωση: 

Η διαδικασία Gaussian smoothing εφαρμόζεται διότι εξομαλύνει την 

έξοδο των φίλτρων τοπικά, στις περιοχές που απεικονίζεται κάθε υφή. Με 

γεωμετρικούς όρους, η διαδικασία αυτή προσβλέπει στον καλύτερο εντοπισμό 

(μικρότερη διασπορά) μέσα στο χώρο των χαρακτηριστικών, των διανυσμάτων 

που προέρχονται από περιοχές που απεικονίζεται η ίδια υφή, με συνέπεια την 

αποτελεσματικότερη τμηματοποίηση της εικόνας. 

Ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να γίνει σαφέστερος με το ακόλουθο 

παράδειγμα σε τρισδιάστατο χώρο χαρακτηριστικών. Έστω μία εικόνα δύο 

υφών (εικόνα 5.3(α)) και ένα σύνολο 3 φίλτρων. Στις εικόνες 5.3(β) έως 5.3(δ) 

φαίνονται οι χαρακτηριστικές εικόνες που προκύπτουν στις εξόδους των 

φίλτρων που χρησιμοποιούνται, και στις 5.3(ε) έως 5.3(ζ) οι αντίστοιχες 

εικόνες μετά την εφαρμογή της διαδικασίας Gaussian smoothing. Στην εικόνα 

5.4(α) φαίνονται τα σημεία που αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά 

διανύσματα της εικόνας στον τρισδιάστατο χώρο των χαρακτηριστικών, όταν 

κατασκευασθούν απευθείας από τις εξόδους των φίλτρων Gabor (χωρίς 

Gaussian smoothing). Αντιστοίχως, στην εικόνα 5.4(β) φαίνονται τα σημεία 

που προκύπτουν από την κατασκευή των χαρακτηριστικών διανυσμάτων με 

χρήση των smoothed χαρακτηριστικών εικόνων. 

 

  
(α) (β) (γ) (δ) 

 

 
 (ε) (στ) (ζ) 

Εικόνα 5.3: Παραδείγματα του μέτρου της εξόδου των φίλτρων Gabor χωρίς την εφαρμογή 
Gaussian filtering (β,γ,δ), και με εφαρμογή Gaussian filtering (ε,στ,ζ) όταν εφαρμοστούν στην 
εικόνα (α). 
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(α) (β) 
Εικόνα 5.4: Παράδειγμα της μείωσης της διασποράς των χαρακτηριστικών διανυσμάτων σε ένα 
τρισδιάστατο χώρο χαρακτηριστικών, όταν στις εξόδους των φίλτρων εφαρμοστεί Gaussian filtering. 
Τα χαρακτηριστικά διανύσματα έχουν κατασκευαστεί από τις αντίστοιχες χαρακτηριστικές εικόνες 5.3 

 

Είναι φανερό πως στη δεύτερη περίπτωση τα χαρακτηριστικά 

διανύσματα έχουν μικρότερη διασπορά μέσα στο χώρο των χαρακτηριστικών, 

και ταυτοχρόνως παρουσιάζεται καλύτερη διαχωρισιμότητα μεταξύ των δύο 

διανυσματικών κλάσεων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται καθαρά στην εικόνα 

5.5 όπου παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης των 

χαρακτηριστικών διανυσμάτων, με χρήση του αλγορίθμου K-means, και για τις 

δύο περιπτώσεις. Είναι προφανές πως η εφαρμογή της διαδικασίας Gaussian 

smoothing στις εξόδους των φίλτρων οδηγεί σε αποδοτικότερη 

τμηματοποίηση, διατηρώντας τη συνοχή των περιοχών. 

 

   
(α) (β) (γ) 

Εικόνα 5.5: α) Αποτελέσματα τμηματοποίησης με χρήση των διανυσμάτων της εικόνας 
5.4(α). β) Αποτελέσματα τμηματοποίησης με χρήση των διανυσμάτων της εικόνας 
5.4(β).   γ) Ground-truth τμηματοποίηση. 

 

Η διαδικασία κατασκευής των χαρακτηριστικών διανυσμάτων 

παρουσιάζεται συνοπτικά στην εικόνα 5.6. 
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Εικόνα 5.6: Η συνολική διαδικασία κατασκευής των χαρακτηριστικών διανυσμάτων. 

 

5.3 Ελάττωση διαστάσεων 

Για την αναπαράσταση των χαρακτηριστικών διανυσμάτων σε χώρο 

λιγότερων διαστάσεων του αρχικού, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος μη 

γραμμικής ελάττωσης διάστασης Laplacian Eigenmaps, όπως έχει περιγραφεί 

στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Οι παράμετροι που πρέπει να επιλεγούν για τη 

λειτουργία του αλγορίθμου είναι οι εξής τρεις: ο αριθμός k  των εγγύτερων 

γειτόνων για την κατασκευή του γράφου, η παράμετρος σ  της συνάρτησης 

Gaussian Heat Kernel από την οποία προκύπτουν οι συντελεστές βάρους του 

γράφου και τέλος ο αριθμός των επιθυμητών διαστάσεων της νέας 

αναπαράστασης. 

  Η επιλογή των παραμέτρων παραγωγής του γράφου μπορεί να 

επηρεάσει αρκετά το τελικό αποτέλεσμα της τμηματοποίησης, όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 5.7. Αν για παράδειγμα έχει επιλεγεί ένα μικρός αριθμός 

εγγύτερων γειτόνων τότε ο γράφος που προκύπτει είναι ασύνδετος, με 

αποτέλεσμα να χάνεται ένα μέρος της πληροφορίας για την τοπική δομή των 

δεδομένων, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερο αποτελεσματική αναπαράσταση ( 

εικόνα 5.7(γ) ). Στον αντίποδα, αν επιλεγεί μία μεγάλη τιμή της παραμέτρου k  

τότε οι κόμβοι του γράφου θα είναι πολύ πυκνά συνδεδεμένοι με αποτέλεσμα 
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η πληροφορία για την τοπική δομή των δεδομένων να συνυπάρχει με μεγάλη 

ποσότητα θορύβου. Συνέπεια είναι και πάλι μία λιγότερο αποδοτική 

αναπαράσταση ( εικόνα 5.7(δ) ).  

Η παράμετρος σ  καθορίζει ουσιαστικά το ρυθμό μείωσης του βάρους 

κάθε σύνδεσης (και συνεπώς της πληροφορίας που παρέχει) σε σχέση με την 

απόσταση των κόμβων. Η μεταβολή της τιμής του σ  επίσης επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα της νέας αναπαράστασης, και συνεπώς την τελική 

τμηματοποίηση, όμως σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με το k  ( εικόνες 

5.7(ε), 5.7(στ) ). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις οι τιμές που επελέγησαν για 

τις παραμέτρους παραγωγής του γράφου είναι 12k =  και 1σ = . 

Ο αριθμός των διαστάσεων της νέας αναπαράστασης είναι μία ακόμη 

κρίσιμη παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

τμηματοποίησης, όπως προκύπτει και από την εικόνα 5.8. Γενικά ισχύει πως 

για να επιτευχθεί η βέλτιστη αναπαράσταση, πρέπει οι διαστάσεις του νέου 

χώρου να είναι ίσες με τις ενδογενείς διαστάσεις των δεδομένων. Η εκτίμηση 

όμως των ενδογενών διαστάσεων του manifold, επάνω στο οποίο κείνται τα 

δεδομένα στο χώρο των χαρακτηριστικών δεν είναι εύκολη. Στη βιβλιογραφία 

έχουν προταθεί αρκετοί εκτιμητές ενδογενούς διάστασης που χωρίζονται σε 

δύο κύριες κατηγορίες: 

 

 Τοπικοί εκτιμητές (Local Estimators) 

Οι εκτιμητές αυτής της κατηγορίας στηρίζονται στην παρατήρηση πως ο 

αριθμός των σημείων που βρίσκονται εντός μίας υπερ-σφαίρας ακτίνας r  

μέσα στον πολυδιάστατο χώρο των χαρακτηριστικών, με κέντρο ένα άλλο 

σημείο (datapoint), είναι ανάλογος του dr , όπου d  ο αριθμός των 

ενδογενών διαστάσεων των δεδομένων. Έτσι, η εκτίμηση του d  μπορεί να 

γίνει απαριθμώντας τα σημεία που βρίσκονται εντός μίας υπερ-σφαίρας με 

αυξανόμενη ακτίνα r . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αλγόριθμοι όπως οι 

correlation dimension estimator, nearest neighbor estimator [23], 

maximum likelihood estimator [24] κ.α. 
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 Καθολικοί εκτιμητές (Global estimators) 

Σε αντίθεση με τους τοπικούς εκτιμητές που υπολογίζουν τις ενδογενείς 

διαστάσεις από το μέσο όρο πολλών τοπικών εκτιμήσεων της 

διαστατικότητας, οι καθολικοί εκτιμητές θεωρούν τα δεδομένα σαν μία 

ολότητα. Έτσι, στηρίζονται σε παρατηρήσεις όπως η εξάρτηση του μήκους 

του minimum spanning tree ή του ρυθμού μείωσης των ιδιοτιμών των 

κυρίων συνιστωσών που προκύπτου από PCA στα δεδομένα, από τον 

αριθμό των ενδογενών διαστάσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

αλγόριθμοι όπως οι eigenvalue-based estimator, packing numbers 

estimator [25], GMST estimator [26] κ.α. 

 

  

 (α) (β)  

  
(γ) (δ) (ε) (στ) 

Εικόνα 5.7: Επιρροή των παραμέτρων παραγωγής του γράφου των δεδομένων στο τελικό 
αποτέλεσμα της τμηματοποίησης της εικόνας (α). β) Βέλτιστη τμηματοποίηση με k=12 και 
σ=1. γ) k=4, σ=1 δ) k=22, σ=1 ε) k=12, σ=0.2 και στ) k=12, σ=10 

 

Στη διαδικασία τμηματοποίησης που προτείνεται, μπορεί να επιλεγεί ο 

αριθμός των διαστάσεων της νέας αναπαράστασης να είναι σταθερός, με τιμή 

που θα αποτελέσει μία παράμετρο προς διερεύνηση κατά το στάδιο της 

αξιολόγησης, και να μην γίνει χρήση κάποιου εκτιμητή διαστατικότητας. Ο 

λόγος είναι πως οι εκτιμητές επιβαρύνουν σημαντικά την όλη διαδικασία αφού 

περιλαμβάνουν υπολογιστικά απαιτητικές διαδικασίες όπως ο υπολογισμός 

GMST, ιδιοανάλυση, εξεύρεση εγγύτερων γειτόνων κλπ. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα της εκτίμησης δεν είναι πάντα έγκυρα, αλλά εξαρτώνται από τη 

μορφή των δεδομένων. Τέλος, προς διερεύνηση τίθεται και ο βέλτιστος 

αριθμός διαστάσεων για κάθε εικόνα. 
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(α) (β) (γ) 

   
(δ) (ε) (στ) 

Εικόνα 5.8: Επιρροή του αριθμού των διαστάσεων της αναπαράστασης των δεδομένων στο 
τελικό αποτέλεσμα της τμηματοποίησης της εικόνας (α). β) Ground-truth τμηματοποίηση. γ) 
Βέλτιστη παραγόμενη τμηματοποίηση για αναπαράσταση σε EmbDims=2 διαστάσεις. δ) 
Παραγόμενη τμηματοποίηση για EmbDims=3. ε) EmbDims=6 και στ) EmbDims=10. 

 

5.4 Ομαδοποίηση χαρακτηριστικών διανυσμάτων 

Για την ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών διανυσμάτων στον 

ελαττωμένων διαστάσεων χώρο της νέας αναπαράστασης χρησιμοποιούνται 

οι δύο γνωστότεροι αλγόριθμοι ομαδοποίησης δεδομένων FCM και K-means. 

Η μοναδική παράμετρος της διαδικασίας ομαδοποίησης είναι ο επιθυμητός 

αριθμός των κλάσεων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο αριθμός των 

διαφορετικών υφών που ενυπάρχουν στην εκάστοτε εικόνα. Το πρόβλημα της 

εξεύρεσης του αριθμού των κλάσεων σε μία αναπαράσταση ενός συνόλου 

δεδομένων είναι γνωστό σαν cluster validation problem και παραμένει γενικά 

άλυτο. Παρόλα αυτά έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές που προσεγγίζουν το 

πρόβλημα για γενικά σύνολα δεδομένων [27], είτε ειδικότερα στο πρόβλημα 

της εξεύρεσης του αριθμού των υφών σε αντίστοιχες εικόνες [28]. Η γενική 

ιδέα πίσω από αυτού του είδους τους αλγορίθμους είναι η πολλαπλή 

ομαδοποίηση των δεδομένων σε διαφορετικό αριθμό κλάσεων κάθε φορά και 

ο υπολογισμός κάποιου δείκτη εγκυρότητας της τμηματοποίησης. Η τελική 

επιλογή του κατάλληλου αριθμού κλάσεων γίνεται με γνώμονα τη 

βελτιστοποίηση του δείκτη αυτού. Ο δείκτης εγκυρότητας συνήθως 

υπολογίζεται από δεδομένα που επιστέφουν οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης 
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(π.χ. συντελεστές συμμετοχής στον FCM), είτε επαναληπτικά εντός της ίδιας 

της διαδικασίας ομαδοποίησης.  

Είναι εύκολα αντιληπτό πως αυτού του είδους οι διεργασίες είναι 

υπολογιστικά επιβαρυντικές λόγω της επαναληπτικότητας, και ιδιαίτερα σε 

μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων. Έτσι λοιπόν, στην προτεινόμενη μέθοδο 

τμηματοποίησης επελέγη ο αριθμός των υφών που περιλαμβάνονται στην 

εκάστοτε εικόνα να αποτελεί ένα επιπλέον δεδομένο εισόδου, γεγονός που 

χαρακτηρίζει τη διαδικασία σαν επιβλεπόμενη (supervised). Είναι σαφές πως 

με την ενσωμάτωση αλγορίθμων για την εκτίμηση της διαστατικότητας και του 

αριθμού των υφών η διαδικασία που προτείνεται στην παρούσα εργασία 

μπορεί να μετατραπεί σε μία πλήρως μη επιβλεπόμενη (fully unsupervised) 

μέθοδο τμηματοποίησης εικόνων υφής. 

 

5.5 Διαδικασία αξιολόγησης της μεθόδου 

Για την αξιολόγηση μίας τεχνικής τμηματοποίησης εικόνας πρέπει 

αρχικά να επιλεγεί ένα κατάλληλο μέτρο ομοιότητας μεταξύ της 

τμηματοποίησης που επιτυγχάνεται και της ground-truth τμηματοποίησης. Στη 

βιβλιογραφία έχει προταθεί [29] ένα πλήθος μέτρων αξιολόγησης αλγορίθμων 

τμηματοποίησης. Η επιλογή ενός κατάλληλου μέτρου γίνεται με άξονα την 

καλύτερη ποσοτική αναπαράσταση της επιτυχίας ή μη κάθε τμηματοποίησης, 

ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής κάθε μεθόδου (δορυφορικές εικόνες, φυσικές 

εικόνες, εικόνες υφής κλπ). Έτσι, υπάρχουν μέτρα για εικόνες με 

περισσότερες της μίας ground-truth τμηματοποιήσεις, μέτρα που δίνουν 

έμφαση σε ειδικά χαρακτηριστικά του διαμερισμού όπως τη σωστή ανίχνευση 

των ορίων κάθε περιοχής, τον συμπαγή χαρακτήρα κάθε περιοχής κλπ.  

Για την προτεινόμενη μέθοδο επελέγη σαν μέτρο αξιολόγησης ο 

δείκτης Rand Index [30]. Η διαδικασία υπολογισμού του δείκτη Rand index 

είναι ένα μη παραμετρικό test, που εξετάζει τη σχέση των ετικετών για όλα τα 

πιθανά ζεύγη pixels και στις δύο τμηματοποιήσεις (έξοδος αλγορίθμου και 

ground-truth). Συγκεκριμένα, έστω δύο σύνολα ανάθεσης { }iS l=  και { }iS l′ ′=  

με ετικέτες για τα Ν σημεία { }, 1,...,iX x i N= = . Ο δείκτης Rand index 

υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού των ζευγών σημείων που έχουν την ίδια 

σχέση ανάθεσης στα S  και S ′ . Δηλαδή 
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 ο αριθμός όλων των πιθανών 

μοναδικών ζευγών κατά μήκος των Ν σημείων. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει 

περιορισμός για τον αριθμό των μοναδικών ετικετών, συνεπώς μπορούν να 

συγκριθούν και τμηματοποιήσεις με διαφορετικό αριθμό κλάσεων (για 

διαδικασίες μη επιβλεπόμενης τμηματοποίησης). 

Με την αξιοποίηση του παραπάνω μέτρου σαν δείκτη της 

αποτελεσματικότητας της παραγόμενης τμηματοποίησης, αναπτύχθηκε μία 

εφαρμογή σε MATLAB (ο κώδικας της εφαρμογής δίδεται στο παράρτημα Α) 

με στόχο την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου και την ταυτόχρονη 

διερεύνηση του προβλήματος του αριθμού των διαστάσεων για την 

αναπαράσταση των χαρακτηριστικών διανυσμάτων, όπως έχει περιγραφεί 

παραπάνω. Η διαδικασία ξεκινά με την επιλογή του αριθμού των εικόνων στις 

οποίες θα εφαρμοσθεί η διαδικασία τμηματοποίησης, και την αρχικοποίηση 

μίας σειράς παραμέτρων που αφορούν στην κατασκευή της Gabor filter bank 

που θα χρησιμοποιηθεί, στον αριθμό των διαφορετικών υφών που υπάρχουν 

στις εικόνες, και τη διαδρομή των αρχείων καταγραφής (log files), της βάσης 

εικόνων υφής και της ground-truth εικόνας. Στη συνέχεια κατασκευάζεται μία 

τυχαία διάταξη των εικόνων της βάσης και ένας αριθμός τυχαίων σημείων 

εκκίνησης επάνω στη διάταξη. Οι εικόνες επάνω στις οποίες θα δοκιμασθεί ο 

αλγόριθμος τμηματοποίησης κατασκευάζονται από τις εικόνες της βάσης με 

μάσκα την ground-truth εικόνα (εικόνα 5.9). Οι υφές που θα αποτελούν κάθε 

εικόνα προκύπτουν κάθε φορά από ένα εκ των σημείων εκκίνησης και 

επιλέγοντας διαδοχικά από την τυχαία διάταξη των εικόνων της βάσης όσες 

απαιτούνται, ανάλογα με τον επιθυμητό αριθμό υφών. 
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Εικόνα 5.9: Απεικόνιση του τρόπου κατασκευής των εικόνων υφής με χρήση μάσκας. 

 

Αφού λοιπόν κατασκευαστεί η εικόνα, ακολούθως ξεκινά η διαδικασία 

τμηματοποίησης με την κατασκευή των χαρακτηριστικών διανυσμάτων και τον 

υπολογισμό του γράφου των δεδομένων, καθώς και των πινάκων L και D. Στη 

συνέχεια ακολουθεί ο υπολογισμός της αναπαράστασης των χαρακτηριστικών 

διανυσμάτων, αρχικά σε χώρο δύο διαστάσεων, και η ομαδοποίησή τους. 

Κατά την ομαδοποίηση των διανυσμάτων οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης 

εκτελούνται 10 φορές και επιλέγεται η καλύτερη τμηματοποίηση με βάση την 

τιμή του Rand index, ώστε να αντιμετωπιστεί το εγγενές πρόβλημα της 

σύγκλισης σε τοπικό ελάχιστο. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο ανάλογο 

log file, οι διαστάσεις της αναπαράστασης αυξάνονται κατά 1 και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν βρεθούν τρεις συνεχείς 

αναπαραστάσεις που προσφέρουν χειρότερη τμηματοποίηση από την 

βέλτιστη για κάθε εικόνα. Στην εικόνα 5.10 φαίνεται μία τυπική καμπύλη της 

μεταβολής του Rand index με τον αριθμό των διαστάσεων αναπαράστασης. 

Είναι φανερό πως αν για τρεις συνεχείς φορές η νέα αναπαράσταση 

προσφέρει χειρότερη τμηματοποίηση της μέχρι στιγμής καλύτερης, τότε η 

τελευταία είναι και η βέλτιστη για την τρέχουσα εικόνα. Τότε, καταγράφονται οι 

διαστάσεις της βέλτιστης αναπαράστασης, οι εικόνες της βέλτιστης 

τμηματοποίησης, και ο αλγόριθμος προχωρά στην κατασκευή και 
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επεξεργασία της επόμενης εικόνας. Το διάγραμμα ροής (flowchart) της 

εφαρμογής φαίνεται στην εικόνα 5.11. 

Για λόγους σύγκρισης πραγματοποιήθηκε επίσης μία σειρά 

πειραμάτων τμηματοποίησης, χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία 

κατασκευής των εικόνων, απ’ ευθείας στον 30-διάστατο χώρο των 

χαρακτηριστικών. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τα παραπάνω, με την 

προφανή διαφοροποίηση ως προς την απουσία διαδικασίας υπολογισμού 

νέας αναπαράστασης των χαρακτηριστικών διανυσμάτων σε ελαττωμένων 

διαστάσεων χώρο. Ο κώδικας της αντίστοιχης εφαρμογής δίδεται στο τέλος 

του παραρτήματος Α. 

 

 

 
 

Εικόνα 5.10: Ένα τυπικό παράδειγμα της μεταβολής του δείκτη Rand index της παραγόμενης 
τμηματοποίησης, σε σχέση με τον αριθμό των διαστάσεων της αναπαράστασης των δεδομένων. Η 
βέλτιστη τμηματοποίηση της εικόνας (αριστερά) προκύπτει για αναπαράσταση σε χώρο 5 διαστάσεων. 
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Εικόνα 5.11: Διάγραμμα ροής της εφαρμογής αξιολόγησης της προτεινόμενης μεθόδου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης η προτεινόμενη μέθοδος 

τμηματοποίησης εφαρμόστηκε σε έξι κατηγορίες τεχνητών εικόνων υφής που 

κατασκευάσθηκαν με τον τρόπο που έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Οι μάσκες κατασκευής, που αποτελούν και την ground-truth 

τμηματοποίηση για κάθε κατηγορία εικόνων, δίνονται στην εικόνα 6.1 μαζί με 

το αντιπροσωπευτικό όνομα κάθε κατηγορίας. Οι πρώτες τρεις κατηγορίες 

αφορούν σε εικόνες δύο υφών. Ακολουθούν τρεις κατηγορίες εικόνων τριών 

υφών και τέλος κατηγορίες τεσσάρων, πέντε και έξι υφών αντίστοιχα. Ο 

αριθμός στο όνομα κάθε κατηγορίας υποδηλώνει τον αριθμό των 

διαφορετικών υφών που περιλαμβάνονται στις εικόνες της αντίστοιχης 

κατηγορίας. Η μέθοδος τμηματοποίησης εφαρμόσθηκε σε 200 περίπου 

εικόνες από κάθε κατηγορία. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως οι εικόνες της 

βάσης υφών που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των τεχνητών εικόνων 

(παράρτημα Β), έχουν υποστεί εξίσωση ιστογράμματος κατά το στάδιο προ-

επεξεργασίας. 

 

   
2t_a 2t_b 2t_c 3t_a 3t_b 

  

 

3t_c 4t 5t 6t  
Εικόνα 6.1: Μάσκες κατασκευής για όλες τις κατηγορίες εικόνων που μελετήθηκαν. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης – Συμπεράσματα
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.Ο μέσος όρος του δείκτη Rand index για τις βέλτιστες τμηματοποιήσεις 

όλων των εικόνων, για κάθε κατηγορία, δίνεται στο διάγραμμα 6.1. Όπως  

είναι εμφανές, παρατίθενται ξεχωριστά τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

ανάλογα με τον αλγόριθμο ομαδοποίησης. Ο μέσος όρος των διαστάσεων της 

βέλτιστης αναπαράστασης για κάθε κατηγορία δίδεται στο διάγραμμα 6.2. 

Επίσης, στο διάγραμμα 6.3 παρουσιάζονται τα κανονικοποιημένα 

ιστογράμματα που περιγράφουν την κατανομή των βέλτιστων διαστάσεων 

αναπαράστασης για κάθε κατηγορία εικόνων. Τέλος, στην εικόνα 6.2 

παρατίθενται μία σειρά από παραδείγματα τμηματοποίησης για όλες τις 

κατηγορίες εικόνων, μαζί με την τιμή του δείκτη Rand index για καθεμία 

περίπτωση. 
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Διάγραμμα 6.1: Η μέση τιμή του δείκτη Rand index για όλες τις κατηγορίες εικόνων 
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Διάγραμμα 6.2: Μέση τιμή των βέλτιστων διαστάσεων αναπαράστασης για όλες τις κατηγορίες 
εικόνων. 
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Για την αμεσότερη σύγκριση των επιδόσεων της προτεινόμενης 

μεθόδου, παρατίθενται στο διάγραμμα 6.4 τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

τμηματοποίησης απ’ ευθείας στον 30-διάστατο χώρο των χαρακτηριστικών 

(με το χαρακτηριστικό NR), και αντιπαραβάλλονται με τις αντίστοιχες τιμές του 

Rand index από το διάγραμμα 6.1, για όλες τις κατηγορίες των εικόνων. Τα 

αποτελέσματα απεικονίζονται και πάλι ξεχωριστά για κάθε αλγόριθμο 

ομαδοποίησης, και παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 6.1. 

 

 
Διάγραμμα 6.3: Κανονικοποιημένα ιστογράμματα της κατανομής των βέλτιστων διατάσεων 
αναπαράστασης, για όλες τις κατηγορίες εικόνων. 
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Διάγραμμα 6.4: Σύγκριση της μέσης τιμής του δείκτη Rand index της παραγόμενης τμηματοποίησης 
με ελάττωση διαστάσεων και χωρίς ελάττωση διαστάσεων (NR), για όλες τις κατηγορίες εικόνων. 
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Πίνακας 6.1: Αναλυτικά αποτελέσματα για τη μέση τιμή του δείκτη Rand index της 
παραγόμενης τμηματοποίησης, με ελάττωση διαστάσεων και χωρίς ελάττωση διαστάσεων 
(NR), ξεχωριστά για κάθε αλγόριθμο ομαδοποίησης και για όλες τις κατηγορίες εικόνων. 

 
Κατηγορία 
Εικόνων FCM NR K-means NR FCM K-means 

2t_a 0.824 0.823 0.935 0.874 
2t_b 0.804 0.837 0.790 0.731 
2t_c 0.852 0.852 0.745 0.788 
3t_a 0.858 0.860 0.932 0.915 
3t_b 0.848 0.854 0.866 0.861 
3t_c 0.831 0.828 0.734 0.738 
4t 0.848 0.850 0.929 0.934 
5t 0.862 0.865 0.904 0.941 
6t 0.866 0.876 0.910 0.946 

 

Αν επιλεγεί η λειτουργία της μεθόδου τμηματοποίησης χωρίς τη χρήση 

εκτιμητή διαστατικότητας, τότε ο αριθμός των διαστάσεων της 

αναπαράστασης των χαρακτηριστικών διανυσμάτων θα πρέπει να τεθεί σε μία 

σταθερή τιμή είτε καθολική, είτε σχετιζόμενη με τον αριθμό των υφών που 

περιλαμβάνονται στην εκάστοτε εικόνα. Είναι χρήσιμη λοιπόν η γνώση της 

απόδοσης της διαδικασίας σε όλες τις κατηγορίες εικόνων, σε σχέση με τις 

διαστάσεις της αναπαράστασης. 

 

Image FCM K-means Rand index 
(FCM) 

Rand index 
(K-means) 

   

0.988 0.981 

   

0.980 0.982 

   

0.965 0.962 

   

0.987 0.986 
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0.985 0.986 

   

0.957 0.936 

   

0.979 0.983 

   

0.974 0.985 

   

0.923 0.988 

Εικόνα 6.2: Μερικά χαρακτηριστικά αποτελέσματα από όλες τις κατηγορίες εικόνων, μαζί με την τιμή 
του Rand index για κάθε τμηματοποίηση. 

 

Στο διάγραμμα 6.5 παρουσιάζεται η εν λόγω μεταβολή του δείκτη Rand 

index για όλες τις εικόνες δύο υφών. Στο διάγραμμα 6.6 παρουσιάζεται η 

αντίστοιχη μεταβολή για εικόνες τριών υφών, και στο διάγραμμα 6.7 για 

εικόνες τεσσάρων, πέντε και έξι υφών. 
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Διάγραμμα 6.5: Μέση τιμή του Rand index για καθορισμένο αριθμό διαστάσεων 
αναπαράστασης, για όλες τις κατηγορίες εικόνων δύο υφών. 

 



 
Κεφάλαιο 6 

76 

0.500

0.550

0.600

0.650

0.700

0.750

0.800

0.850

0.900

0.950

1.000

2 3 4 5 6 7

Embedding Dimensions

R
an

d 
in

de
x

3t_a

3t_b

3t_c

 
Διάγραμμα 6.6: Μέση τιμή του Rand index για καθορισμένο αριθμό διαστάσεων 
αναπαράστασης, για όλες τις κατηγορίες εικόνων τριών υφών. 
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Διάγραμμα 6.7: Μέση τιμή του Rand index για καθορισμένο αριθμό διαστάσεων 
αναπαράστασης, για εικόνες τεσσάρων, πέντε και έξι υφών. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, είναι εύκολα αντιληπτό, 

ιδιαίτερα από το διάγραμμα 6.4, πως η χρήση του αλγορίθμου Laplacian 

eigenmaps παρέχει μία αποδοτική αναπαράσταση των δεδομένων που 

εξάγονται από τις εικόνες, γεγονός που οδηγεί σε αποτελεσματικότερη 

τμηματοποίηση σε σχέση με τον αρχικό χώρο των χαρακτηριστικών στις 

περισσότερες των περιπτώσεων. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως στην  

προτεινόμενη μέθοδο δεν έχει συμπεριληφθεί κανενός είδους διαδικασία post-

filtering (μορφολογικές διαδικασίες, pixel adjacency information κλπ) που θα 

μπορούσε να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα της παραγόμενης 

τμηματοποίησης, παρόλο που αυτού του είδους οι διαδικασίες αποτελούν 

κοινή πρακτική για τις περισσότερες τεχνικές παρόμοιου χαρακτήρα.  Η 

επιλογή αυτή έγινε διότι ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση 
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επί της αρχής της αξιοποίησης αλγορίθμων μη γραμμικής ελάττωσης 

διάστασης στη διαδικασία τμηματοποίησης εικόνων υφής, και προς τούτο 

έγινε προσπάθεια ώστε οι παράμετροι που υπεισέρχονται στη συνολική 

διαδικασία και επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, να είναι όσο το δυνατόν 

λιγότερες και θεμελιώδεις. 

Ένα χαρακτηριστικό που προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα, είναι 

η έντονη διαφοροποίηση της απόδοσης της διαδικασίας τμηματοποίησης όταν 

η ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών διανυσμάτων λαμβάνει χώρα στην 

ελαττωμένων διαστάσεων αναπαράσταση, σε αντιδιαστολή με τη σταθερότητα 

της απόδοσης της τμηματοποίησης στον αρχικό χώρο των χαρακτηριστικών. 

Αυτή η παρατήρηση οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που αφορά την 

εξάρτηση της αποτελεσματικότητας από την πολυπλοκότητα της χωρικής 

κατανομής των υφών στην εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως το σφάλμα 

της παραγόμενης τμηματοποίησης αυξάνεται, όσο αυξάνεται το ποσοστό των 

pixels που ορίζουν τη συνοριακή περιοχή μεταξύ γειτονικών υφών σε μία 

εικόνα. Για να γίνει σαφέστερος αυτός ο ισχυρισμός πρέπει να σημειωθεί πως 

η σειρά ονοματοδοσίας της κάθε κατηγορίας εικόνων, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες κατηγορίες με ίδιο αριθμό υφών, είναι κατά αύξουσα τιμή του 

ποσοστού των συνοριακών pixels. Οι τιμές αυτές δίνονται στον πίνακα 6.2.  

Η αιτιολόγηση αυτής της εξάρτησης έχει μία σχετικά απλή βάση. Η τιμή 

της εξόδου οποιουδήποτε φίλτρου Gabor σε ένα σημείο, που αντιπροσωπεύει 

την ενέργεια που διέρχεται του φίλτρου, καθορίζεται από την ύπαρξη ή μη 

χωρικών συχνοτήτων που βρίσκονται στη ζώνη διέλευσης του φίλτρου, στη 

γειτονιά του σημείου αυτού. Συνεπώς, για ένα συνοριακό pixel η απόκριση 

των φίλτρων Gabor αντιπροσωπεύει την ενέργεια των εκάστοτε χωρικών 

συχνοτήτων σε περισσότερες από μία υφές, αφού στη γειτονιά ενός τέτοιου 

σημείου συμπεριλαμβάνονται (σε διαφορετικά ποσοστά) περιοχές στις οποίες 

απεικονίζονται διαφορετικές υφές. Στο χώρο των χαρακτηριστικών το 

φαινόμενο αυτό προκαλεί τη μετατόπιση των διανυσμάτων που 

αντιπροσωπεύουν αυτά τα pixels, σε περιοχές εκτός των manifolds στα οποία 

κείνται τα χαρακτηριστικά διανύσματα από τις ομογενείς περιοχές των 

εκάστοτε υφών που αποτελούν εικόνα, δημιουργώντας έτσι περισσότερο 

πολύπλοκες γεωμετρικές δομές επάνω στις οποίες εδράζεται το σύνολο των 

διανυσμάτων. Εφόσον όμως ο αλγόριθμος LE στηρίζεται σε αυτή ακριβώς τη 
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γεωμετρική δομή των δεδομένων μέσα στον πολυδιάστατο χώρο των 

χαρακτηριστικών για τον υπολογισμό της νέας αναπαράστασης, απαιτούνται 

περισσότερες διαστάσεις για να επιτευχθεί η βέλτιστη αναπαράσταση, όπως 

φαίνεται καθαρά και στα διαγράμματα 6.2 και 6.3. Η αύξηση όμως αυτή των 

διαστάσεων, προσθέτει επιπλέον θόρυβο στη νέα αναπαράσταση, αφού οι 

ενδογενείς διαστάσεις του manifold των υπολοίπων διανυσμάτων είναι 

λιγότερες. Αν παρόλα αυτά η αναπαράσταση γίνει σε χαμηλές διαστάσεις, 

τότε η επιπλέον πληροφορία από τις παραπάνω παραμορφώσεις διαχέεται 

στη νέα αναπαράσταση και πάλι ως θόρυβος. Τελικά, το αποτέλεσμα της 

παραμόρφωσης της γεωμετρικής δομής των δεδομένων  είναι η αύξηση του 

σφάλματος αναπαράστασης που οδηγεί σε αυξημένο σφάλμα στην τελική 

τμηματοποίηση.  

 
Πίνακας 6.2: Ποσοστό συνοριακών pixels (επί του 
συνόλου των pixels) για κάθε κατηγορία εικόνων. 

 
Κατηγορία 
Εικόνων 

Ποσοστό συνοριακών 
pixels (%) 

2t_a 0.50 
2t_b 0.79 
2t_c 1.50 
3t_a 0.72 
3t_b 1.00 
3t_c 1.50 
4t 1.00 
5t 1.19 
6t 1.50 

 

Η παραμόρφωση αυτή όμως δεν επηρεάζει σημαντικά τις εικόνες στις 

οποίες περιλαμβάνονται περισσότερες υφές, αφού εκεί η γεωμετρική δομή 

των δεδομένων είναι έτσι κι αλλιώς πολυπλοκότερη, γεγονός που απαιτεί την 

αναπαράσταση  σε περισσότερων διαστάσεων χώρους σε σχέση με τις 

απλούστερες εικόνες.  

 Ένα ακόμη στοιχείο της συμπεριφοράς της προτεινόμενης μεθόδου 

τμηματοποίησης  προκύπτει από τα  διαγράμματα 6.5 έως 6.7, όπου 

απεικονίζεται η ακρίβεια της παραγόμενης τμηματοποίησης για καθορισμένων 

διαστάσεων αναπαράσταση σε όλες τις κατηγορίες εικόνων. Στα διαγράμματα 

αυτά φαίνεται πως υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ του αριθμού των 

διαστάσεων της αναπαράστασης που προσφέρει την (κατά μέσο όρο) 
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καλύτερη δυνατή τμηματοποίηση, και του αριθμού των υφών που 

περιλαμβάνονται σε μία εικόνα. Συγκεκριμένα, όπως ήταν αναμενόμενο 

σύμφωνα και με τα προηγούμενα, όσο περισσότερες υφές εμπεριέχονται σε 

μία εικόνα, τόσο μεγαλύτερος σε διαστάσεις πρέπει να είναι ο χώρος της νέας 

αναπαράστασης ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη τμηματοποίηση. Φυσικά, η 

επιρροή της προαναφερθείσας εξάρτησης της ακρίβειας της παραγόμενης 

τμηματοποίησης από το ποσοστό των συνοριακών pixels κάθε εικόνας είναι 

ολοφάνερη και στα διαγράμματα 6.5 και 6.6. Η συνδυασμένη μεταβολή της 

μέσης τιμής του δείκτη Rand index με τις διαστάσεις αναπαράστασης και το 

ποσοστό συνοριακών pixels, για εικόνες δύο και τριών υφών δίνεται στα 3-D 

διαγράμματα 6.8(α) και 6.8(β) αντίστοιχα. 

 

 
(α) (β) 

Διάγραμμα 6.8: Συνδυασμένη μεταβολή της μέσης τιμής του Rand index σε σχέση με τον αριθμό των 
διαστάσεων αναπαράστασης και το ποσοστό συνοριακών pixels για α) εικόνες δύο υφών και β) εικόνες 
τριών υφών. 

 

Από τα προηγούμενα, προκύπτει πως η προτεινόμενη μέθοδος 

τμηματοποίησης μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μη επιβλεπόμενη 

διαδικασία, με αρκούντως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αρκεί η ενσωμάτωση 

ενός αλγορίθμου εκτίμησης του αριθμού των υφών που περιλαμβάνονται στην 

εικόνα που πρόκειται να επεξεργαστεί. Ανάλογα με τον αριθμό των υφών, οι 

διαστάσεις της αναπαράστασης των χαρακτηριστικών διανυσμάτων που θα 

κληθεί να υπολογίσει ο αλγόριθμος LE, προκύπτει από τα μέγιστα που 

παρουσιάζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες στα διαγράμματα 6.5 έως 6.7. 

Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό που εξετάστηκε είναι η συμπεριφορά της 

μεθόδου σε δεδομένα που παρουσιάζουν έντονη συσχέτιση. Για το σκοπό 
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αυτό έγιναν πειράματα σε αρκετές από τις εικόνες που κατασκευάστηκαν, με 

τροποποιημένη filter bank έτσι ώστε τα διάφορα φίλτρα να παρουσιάζουν 

έντονη αλληλοεπικάλυψη στο φασματικό πεδίο. Παρόλο που η συγκεκριμένη 

παράμετρος δεν μελετήθηκε διεξοδικά λόγω μεγάλου υπολογιστικού φόρτου, 

τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μεταβολή της μέσης τιμής του δείκτη Rand 

index είναι μικρότερη του 1% συγκριτικά με μία filter bank που σχεδιάζεται 

σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα του αλγορίθμου LE να παράγει μία 

αποδοτική αναπαράσταση των δεδομένων, ακόμα και όταν αυτά 

παρουσιάζουν πολύ μεγάλη συσχέτιση στον αρχικό χώρο των 

χαρακτηριστικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 

 
 

 
Συνάρτηση Lbl_mask Τύπος m - file 

Περιγραφή Η συνάρτηση αναθέτει ετικέτες ομάδας σε όλα τα pixels μίας 
εικόνας με κριτήριο το gray level 

Τόπος κλήσης [GT_c]=Lbl_mask(GT) 

Είσοδος  GT: Gray scale εικόνα  
Έξοδος GT_c: Πίνακας με τις ετικέτες των pixels  
 
function [GT_c]=Lbl_mask(GT) 
[imh imw]=size(GT); 
GT=reshape(GT,imh*imw,1); 
  
a=find(imhist(GT))-1; % Find all the different gray levels of GT 
for i=1:imh*imw 
    GT_c(i)=find(a==(GT(i))); % Label assignment 
end 
 
 
 
 
Συνάρτηση FcmClust Τύπος m - file 

Περιγραφή 
Η συνάρτηση εκτελεί FCM clustering σε ένα σύνολο 
διανυσμάτων και αναθέτει στο κάθε διάνυσμα την ετικέτα της 
κλάσης στην οποία έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά 

Τόπος κλήσης [Idx]=FcmClust(mappedX,Nclusters) 

Είσοδος 
mappedX: Πίνακας με τα διανύσματα προς ομαδοποίηση 
Nclusters: Ο αριθμός των επιθυμητών κλάσεων  

Έξοδος Idx: Πίνακας με τις ετικέτες των διανυσμάτων  
 
function [Idx]=FcmClust(mappedX,Nclusters) 
[center,U,odj]=fcm(mappedX,Nclusters); % Compute membership grades 
clear obj center 
sz=size(mappedX,1); 
for i=1:sz 
    Idx(i)=find(U(:,i)==max(U(:,i))); % Label Assignment 
end 
 

Κώδικας MATLAB
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Συνάρτηση Randomize_Imgs Τύπος m - file 

Περιγραφή 
Η συνάρτηση δημιουργεί μία τυχαία διάταξη των εικόνων μίας 
βάσης και έναν επιθυμητό αριθμό τυχαίων σημείων έναρξης 
επάνω σε αυτή τη διάταξη. 

Τόπος κλήσης [ImPerm,RandPoints]=Randomize_Imgs(DBpath,Ntexts,NoRI) 

Είσοδος 

 DBpath: Η διαδρομή του φακέλου της βάσης εικόνων 
Ntexts: Ο αριθμός των διαφορετικών εικόνων που θα 

επιλέγονται διαδοχικά κάθε φορά από την 
τυχαία διάταξη  

NoRI: Ο συνολικός αριθμός των τυχαίων εικόνων 
που πρέπει να δημιουργηθούν με βάση την 
τυχαία διάταξη  

Έξοδος 
ImPerm: Ο πίνακας με την τυχαία διάταξη των 

περιεχομένων της βάσης 
RandPoints: Ο πίνακας με τα τυχαία σημεία εκκίνησης  

 
function [ImPerm,RandPoints]=Randomize_Imgs(DBpath,Ntexts,NoRI) 
cd(DBpath) 
Imgs=dir; 
NumOfImgs=max(size(Imgs))-2; 
  
% Ensure that permutation is long enough 
n=ceil(NoRI/(NumOfImgs-Ntexts)); 
for i=1:n 
    ImPerm(((i-1)*NumOfImgs+1):(i*NumOfImgs))=randperm(NumOfImgs); 
end 
% Select random starting points 
temp=randperm((n*NumOfImgs)-Ntexts); 
RandPoints=temp(1:NoRI); 
     
cd .. 
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Συνάρτηση RandImgGen Τύπος m - file 

Περιγραφή 
Η συνάρτηση κατασκευάζει μία εικόνα υφών από την τυχαία 
διάταξη μίας βάσης εικόνων υφής, με πρότυπο μία μάσκα και 
δείκτη Indx. 

Τόπος κλήσης [ImOut,DirIndx]=RandImgGen(DBpath,ImPerm,RandPoints, 
GT_c, Indx,imh,imw) 

Είσοδος 

 DBpath: Η διαδρομή του φακέλου της βάσης εικόνων 
ImPerm: Ο πίνακας με την τυχαία διάταξη των 

περιεχομένων της βάσης 

RandPoints: Ο πίνακας με τα τυχαία σημεία εκκίνησης 
GT_c: Πίνακας με τις ετικέτες των pixels της μάσκας 

κατασκευής της εικόνας 
Indx: Δείκτης του σημείου εκκίνησης της τυχαίας 

διάταξης για την επιλογή των εικόνων υφής 
imh: Ύψος της εικόνας (pixels) 
imw: Πλάτος της εικόνας (pixels)  

Έξοδος 
ImOut: Η εικόνα που κατασκευάστηκε 
DirIndx: Πίνακας με τους δείκτες των υφών της βάσης 

που περιέχονται στην εικόνα που 
κατασκευάστηκε  

 
function [ImOut,DirIndx]=RandImgGen(DBpath,ImPerm,RandPoints,GT_c,...
                                                        Indx,imh,imw)
Ntexts=max(GT_c); 
cd(DBpath); 
Imgs=dir; 
  
for i=1:Ntexts 
    a=ImPerm(RandPoints(Indx)+(i-1))+2; 
    DirIndx(i)=a; 
    RandImgs(i,:)=reshape(imread(Imgs(a).name),imw*imh,1); 
end 
  
for i=1:imw*imh 
    ImOut(i)=RandImgs(GT_c(i),i); 
end 
  
ImOut=reshape(ImOut,imh,imw); 
  
cd .. 
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Συνάρτηση Gabor Τύπος m - file 

Περιγραφή 

Η συνάρτηση παράγει το πραγματικό και φανταστικό μέρος 
ενός φίλτρου που επιλέγεται μέσα από μία filter bank με 
παραμέτρους τον συνολικό αριθμό scales και orientations και τη 
μέγιστη και ελάχιστη κεντρική συχνότητα, και καθορίζεται από 
τους δείκτες s και n 

Τόπος κλήσης [Gr,Gi,Xvar] = Gabor(N,index,freq,partition,flag) 

Είσοδος 

 N: Το μέγεθος του τετραγωνικού παραθύρου στο 
οποίο περιλαμβάνεται το φίλτρο 
 

index: [s,n] Καθορίζει ποιο φίλτρο επιλέγεται από τη 
filter bank 
 

freq: [Ul,Uh] Ελάχιστη και μέγιστη κεντρική 
συχνότητα των φίλτρων της filer bank 

partition: [stage,orientation] Καθορίζει το συνολικό αριθμό 
scales και orientations της filter bank 
 

flag: Αν έχει την τιμή 1 αφαιρείται η DC συνιστώσα  

Έξοδος 
Gr: Το πραγματικό μέρος του φίλτρου 
Gi: Το φανταστικό μέρος του φίλτρου 
Xvar: Η τιμή της διασποράς σ της Gaussian 

περιβάλλουσας του φίλτρου  
 
function [Gr,Gi,Xvar] = Gabor(N,index,freq,partition,flag) 
  
% get parameters 
  
s = index(1); 
n = index(2); 
  
Ul = freq(1); 
Uh = freq(2); 
  
stage = partition(1); 
orientation = partition(2); 
  
% computer ratio a for generating wavelets 
  
base = Uh/Ul; 
C = zeros(1,stage); 
C(1) = 1; 
C(stage) = -base; 
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P = abs(roots(C)); 
a = P(1); 
  
% computer best variance of Gaussian envelope 
  
u0 = Uh/(a^(stage-s)); 
Uvar = ((a-1)*u0)/((a+1)*sqrt(2*log(2))); 
  
z = -2*log(2)*Uvar^2/u0; 
Vvar = tan(pi/(2*orientation))*(u0+z)/sqrt(2*log(2)-z*z/(Uvar^2)); 
  
% generate the spatial domain of Gabor wavelets 
  
j = sqrt(-1); 
  
if (rem(N,2) == 0) 
    side = N/2-0.5; 
else 
    side = fix(N/2); 
end; 
  
x = -side:1:side; 
l = length(x); 
y = x'; 
X = ones(l,1)*x; 
Y = y*ones(1,l); 
  
t1 = cos(pi/orientation*(n-1)); 
t2 = sin(pi/orientation*(n-1)); 
  
XX = X*t1+Y*t2; 
YY = -X*t2+Y*t1; 
  
Xvar = 1/(2*pi*Uvar); 
Yvar = 1/(2*pi*Vvar); 
Xvar=Yvar; 
  
coef = 1/(2*pi*Xvar*Yvar); 
  
Gr = a^(stage-s)*coef*exp(-0.5*((XX.*XX)./(Xvar^2)+... 
    (YY.*YY)./(Yvar^2))).*cos(2*pi*u0*XX); 
Gi = a^(stage-s)*coef*exp(-0.5*((XX.*XX)./(Xvar^2)+... 
    (YY.*YY)./(Yvar^2))).*sin(2*pi*u0*XX); 
  
% remove the real part mean if flag is 1 
  
if (flag == 1) 
   m = sum(sum(Gr))/sum(sum(abs(Gr))); 
   Gr = Gr-m*abs(Gr); 
end; 
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Συνάρτηση GaborFilt Τύπος m - file 

Περιγραφή 

Η συνάρτηση εκτελεί φιλτράρισμα της εικόνας με μία Gabor 
filter bank, εφαρμόζει Gaussian smoothing στην έξοδο κάθε 
φίλτρου και κατασκευάζει τα χαρακτηριστικά διανύσματα της 
εικόνας 

Τόπος κλήσης [ImgVectors]=GaborFilt(GaborWind,Nfreqs,Orients,FBand,         
PostFiltWind,PostFiltSigma,Img) 

Είσοδος 

 GaborWind: Το μέγεθος του τετραγωνικού παραθύρου 
των φίλτρων Gabor 
 

Nfreqs: Ο συνολικός αριθμός των scales (ή 
κεντρικών συχνοτήτων) της Gabor filter 
bank 

Orients: Ο συνολικός αριθμός των διαφορετικών 
προσανατολισμών της Gabor filter bank 

FBand: [Ul,Uh] Ελάχιστη και μέγιστη κεντρική 
συχνότητα των φίλτρων της Gabor filter 
bank 

PostFiltWind: Το μέγεθος του τετραγωνικού παραθύρου 
των Gaussian φίλτρων 

PostFiltSigma: Ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας της 
διασποράς σ της διαδικασίας Gaussian 
smoothing 

Img: Η προς επεξεργασία εικόνα  

Έξοδος ImgVectors: Ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά 
διανύσματα της εικόνας  

 
function [ImgVectors]=GaborFilt(GaborWind,Nfreqs,Orients,FBand,... 
                                      PostFiltWind,PostFiltSigma,Img)
  
[imh imw]=size(Img); 
for s=1:Nfreqs 
    for n=1:Orients 
        [Gr,Gi,Xvar]=Gabor(GaborWind,[s,n],FBand,[Nfreqs,Orients],1);
        ImgVectors(:,:,Orients*(s-1)+n)=sqrt(conv2(double(Img),Gr,...
            'same').^2+conv2(double(Img),Gi,'same').^2); 
        % Gaussian Smoothing 
        ImgVectors(:,:,Orients*(s-1)+n)=imfilter(ImgVectors(:,:,... 
            Orients*(s-1)+n),fspecial('gaussian',PostFiltWind,... 
            PostFiltSigma*Xvar)); 
    end 
end 
% Vectors Construction 
ImgVectors=reshape(ImgVectors,imw*imh,Nfreqs*Orients); 
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Συνάρτηση laplacian_eigen_LD Τύπος m - file 

Περιγραφή 
Η συνάρτηση12 κατασκευάζει το γράφο των δεδομένων με τη 
μέθοδο k-nearest neighbors και υπολογίζει τη μήτρα της 
Laplacian του γράφου L και τη μήτρα D 

Τόπος κλήσης [L,D] = laplacian_eigen_LD(X, k, sigma) 

Είσοδος 

X: Τα σημεία στο χώρο των χαρακτηριστικών 
k: Ο αριθμός των εγγύτερων γειτόνων για την 

κατασκευή του γράφου (προεπιλογή 12) 
sigma: Η παράμετρος σ για τον υπολογισμό των βαρών 

του γράφου με τη μέθοδο heat kernel  
(προεπιλογή 1)  

Έξοδος L: Η Laplacian μήτρα του γράφου 
D: Η μήτρα D του γράφου  

 
function [L,D] = laplacian_eigen_LD(X, k, sigma) 
  
    if ~exist('k', 'var') 
        k = 12; 
    end 
    if ~exist('sigma', 'var') 
        sigma = 1; 
    end 
        
    % Construct neighbourhood graph 
    disp('Constructing neighborhood graph...'); 
    if size(X, 1) < 4000 
        G = squareform(pdist(X, 'euclidean')); 
        % Compute neighbourhood graph 
        [tmp, ind] = sort(G);  
        for i=1:size(G, 1) 
            G(i, ind((2 + k):end, i)) = 0;  
        end 
        G = sparse(double(G)); 
        G = max(G, G');      % Make sure distance matrix is symmetric
    else 
        G = find_nn(X, k); 
    end 
    G = G .^ 2; 
    G = G ./ max(max(G)); 
     
    % Compute weights (W = G) 
    disp('Computing weight matrices...'); 
     
    % Compute Gaussian kernel (heat kernel-based weights) 
    G(G ~= 0) = exp(-G(G ~= 0) / (2 * sigma ^ 2)); 
         
    % Construct diagonal weight matrix 

                                                 
12 Οι συναρτήσεις laplacian_eigen_LD, laplacian_eigen_Emb και find_nn που χρησιμοποιούνται για 
τη μη γραμμική ελάττωση διάστασης με τη μέθοδο Laplacian Eigenmaps, αποτελούν τροποποιήσεις 
αντίστοιχων συναρτήσεων που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη Matlab Toolbox for Dimensionality 
Reduction v0.4b, Maastricht University 2007 από τον Laurens van der Maaten. 
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    D = diag(sum(G, 2)); 
     
    % Compute Laplacian 
    L = D - G; 
    L(isnan(L)) = 0; D(isnan(D)) = 0; 
    L(isinf(L)) = 0; D(isinf(D)) = 0; 
 
 
 
 
 
 
 
Συνάρτηση laplacian_eigen_Emb Τύπος m - file 

Περιγραφή 
Η συνάρτηση εκτελεί ιδιοανάλυση με δεδομένες τις L και D 
μήτρες και υπολογίζει την τελική αναπαράσταση των 
δεδομένων σε χώρο των επιθυμητών διαστάσεων 

Τόπος κλήσης [mappedX] = laplacian_eigen_Emb(L,D,no_dims) 

Είσοδος 

L: Η Laplacian μήτρα του γράφου 
D: Η μήτρα D του γράφου 
No_dims: Οι επιθυμητές διαστάσεις του χώρου της νέας 

αναπαράστασης  

Έξοδος mappedX: Ο πίνακας με τις συντεταγμένες των σημείων 
στον ελαττωμένο χώρο  

 
function [mappedX] = laplacian_eigen_Emb(L,D,no_dims) 
  
if ~exist('no_dims', 'var') 
        no_dims = 2; 
end 
  
% Construct eigenmaps (solve Ly = labda*Dy) 
disp('Constructing Eigenmaps...'); 
tol = 0; 
options.disp = 0; 
options.isreal = 1; 
options.issym = 1; 
% only need bottom (no_dims + 1) eigenvectors 
[mappedX, lambda] = eigs(L, D, no_dims + 1, tol, options);           
       
lambda = diag(lambda); 
[lambda, ind] = sort(lambda, 'ascend'); 
     
% Final embedding 
mappedX = mappedX(:,ind(2:no_dims + 1)); 
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Συνάρτηση find_nn Τύπος m - file 

Περιγραφή 
Η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει έναν sparse distance 
matrix με τις τιμές μόνο των k εγγύτερων γειτόνων κάθε 
σημείου για εξοικονόμηση μνήμης. 

Τόπος κλήσης D = find_nn(X, k) 

Είσοδος 
X: Τα σημεία στο χώρο των χαρακτηριστικών 
k: Ο αριθμός των εγγύτερων γειτόνων  

(προεπιλογή 12)  
Έξοδος D: Sparse distance matrix  
 
function D = find_nn(X, k) 
  
if ~exist('k', 'var') 
    k = 12; 
end 
     
% Memory conservative implementation 
if size(X, 1) > 2000 
    X = X'; 
    n = size(X, 2); 
    D = zeros(n, k); 
    XX = sum(X .^ 2, 1); 
    onez = ones(1,n); 
    for i=1:n 
        p = X(:,i); 
        xx = sum(p .^ 2); 
        xX = p' * X; 
        d = xx * onez + XX - 2 * xX; 
        [d, ind] = sort(d); 
        d = sqrt(d(1:k)); 
        ind = ind(1:k); 
        d(d == 0) = 1e-7; 
        D(i,:) = d; 
        ni(i,:) = ind; 
    end 
    D = sparse(repmat((1:size(ni, 1))', [1 size(ni, 2)]),... 
    double(ni(:)), double(D(:)), size(ni, 1), size(ni, 1)); 
  
% Faster implementation 
else 
    n = size(X, 1); 
    D = L2_distance(X', X'); 
    [foo, ind] = sort(D, 2); 
    flat = repmat((1:n)', 1, n - k) + n * ind(:,k+1:end) - n; 
    D(flat(:)) = 0; 
    D(1:n+1:end) = 1e-7; 
    D = sparse(double(D)); 
end     
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Συνάρτηση InitParamLog Τύπος m - file 

Περιγραφή 
Η συνάρτηση καταγράφει στο αντίστοιχο αρχείο τις 
παραμέτρους της συνεδρίας που ξεκινά και αρχικοποιεί τα 
υπόλοιπα αρχεία καταγραφής 

Τόπος κλήσης 
InitParamLog(Flog,SDlog,Detlog,NoRI,Nclusters,GaborWind, 
Nfreqs,Orients,FBand,PostFiltWind,PostFiltSigma,imh,imw, 
ImPerm,RandPoints) 

Είσοδος 

Flog,SDlog,Detlog Αναγνωριστικά των 
αρχείων καταγραφής 

Nclusters,GaborWind,Nfreqs,
Orients,FBand,PostFiltWind,

PostFiltSigma,imh,imw,ImPerm,
RandPoints

Παράμετροι προς 
καταγραφή 

 
Έξοδος - 
 
function InitParamLog(Flog,SDlog,Detlog,NoRI,Nclusters,GaborWind,... 
    Nfreqs,Orients,FBand,PostFiltWind,PostFiltSigma,... 
    imh,imw,ImPerm,RandPoints) 
  
fprintf(Flog,['Session Started at ',mat2str(fix(clock)),' \r\n']); 
fprintf(Flog,'\r\nSession Parameters\r\n'); 
fprintf(Flog,'------------------\r\n'); 
fprintf(Flog,['\r\nNumber of Clusters: ',mat2str(Nclusters),'\r\n']);
fprintf(Flog,['Number of Random Images: ',mat2str(NoRI),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Image width, Image Height: ',mat2str(imw),', ',... 
                                               mat2str(imh),'\r\n']);
  
fprintf(Flog,['\r\nGabor Window: ',mat2str(GaborWind),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Nfreqs: ',mat2str(Nfreqs),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Orientations: ',mat2str(Orients),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Frequency Band: ',mat2str(FBand),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Post Filtering Window: 
',mat2str(PostFiltWind),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Post Filtering Sigma: ',mat2str(PostFiltSigma),... 
                                                       '*Xvar\r\n']);
  
fprintf(Flog,['\r\nImage permutation: ','\r\n']); 
fprintf(Flog,[mat2str(ImPerm),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Random Points: ','\r\n']); 
fprintf(Flog,[mat2str(RandPoints),'\r\n']); 
  
fprintf(SDlog,... 
  'IIndex\t\t DirIndex\t\t RImax FCM\t RImax KMNS\t Optimum 
Dims\r\n'); 
fprintf(SDlog,... 
  '-----------------------------------------------------------\r\n');
  
fprintf(Detlog,... 
  'IIndex\t\t max(RIF)\t\t max(RIK)\t EmbedDim\r\n'); 
fprintf(Detlog,... 
  '-----------------------------------------------------------\r\n'); 
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Συνάρτηση DetaiLog Τύπος m - file 

Περιγραφή Η συνάρτηση καταγράφει στο αντίστοιχο αρχείο τα στοιχεία της 
τρέχουσας τμηματοποίησης για κάθε εικόνα 

Τόπος κλήσης DetaiLog(Detlog,IIndex,maxRIF,maxRIK,EmbDim) 

Είσοδος 
Detlog Αναγνωριστικό του 

αρχείου καταγραφής 

IIndex,maxRIF,maxRIK,EmbDim Παράμετροι προς 
καταγραφή  

Έξοδος - 
 
function DetaiLog(Detlog,IIndex,maxRIF,maxRIK,EmbDim) 
  
fprintf(Detlog,[mat2str(IIndex),'\t\t ',mat2str(maxRIF),'\t\t ',... 
    mat2str(maxRIK),'\t ',mat2str(EmbDim),'\r\n']); 
 
 
 
 
 
 
 
Συνάρτηση SumDataLog Τύπος m - file 

Περιγραφή Η συνάρτηση καταγράφει στο αντίστοιχο αρχείο τα στοιχεία της 
βέλτιστης τμηματοποίησης για κάθε εικόνα 

Τόπος κλήσης SumDataLog(Flog,IIndex,DirIndx,RIFmax,RIKmax,OptimDim) 

Είσοδος 
Flog Αναγνωριστικό του 

αρχείου καταγραφής 

IIndex,DirIndx,RIFmax,RIKmax,
OptimDim

Παράμετροι προς 
καταγραφή  

Έξοδος - 
 
function SumDataLog(Flog,IIndex,DirIndx,RIFmax,RIKmax,OptimDim) 
  
fprintf(Flog,[mat2str(IIndex),'\t\t ',mat2str(DirIndx),'\t\t ',... 
mat2str(RIFmax),'\t ',mat2str(RIKmax),'\t ',mat2str(OptimDim),... 
                                                           '\r\n']); 
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Συνάρτηση RI_kern Τύπος C MEX file 

Περιγραφή Η συνάρτηση υπολογίζει το μέτρο ομοιότητας Rand Index 
μεταξύ δύο ομαδοποιημένων συνόλων δεδομένων 

Τόπος κλήσης RI=RI_kern(IdxG,IdxS) 

Είσοδος IdxG,IdxS: Οι πίνακες (column vectors) με τις ετικέτες των 
δεδομένων προς σύγκριση  

Έξοδος RI: Η τιμή του μέτρου Rand Index  
 
include "mex.h" 
 
void RandI(double *x, double *y, double *z, int npix) 
{ 
  int i,j=0; 
  double npairs=0; 
  *z=0; 
  for (i = 0; i < npix; i++){ 
    for (j = i; j < npix; j++){ 
       if((*(x+i)==*(x+j)&&*(y+i)==*(y+j))\ 
                                 ||(*(x+i)!=*(x+j)&&*(y+i)!=*(y+j))){ 
    *z=(*z)+1;} 
    } 
  } 
  npairs=(npix*(npix-1))/2; 
  *z=((*z)-npix)/npairs; 
} 
 
/* The gateway routine */ 
void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], 
                 int nrhs, const mxArray *prhs[]) 
{ 
  double *x, *y, *z; 
  int status,npix; 
   
  /* Check input & output arguments */ 
  if (nrhs != 2)  
    mexErrMsgTxt("Two inputs required."); 
  if (nlhs != 1)  
    mexErrMsgTxt("One output required."); 
   
  if (mxGetN(prhs[0])!=1||mxGetN(prhs[1])!=1) { 
    mexErrMsgTxt("Input indexes must be column vectors N by 1."); 
  } 
  if (mxGetM(prhs[0])!=mxGetM(prhs[1])) { 
    mexErrMsgTxt("Input indexes must have same size."); 
  } 
   
  /* Get the scalar input x. */ 
  x = mxGetPr(prhs[0]); 
   
  /* Create a pointer to the input matrix y. */ 
  y = mxGetPr(prhs[1]); 
   
  /* Get the dimensions of the matrix input y. */ 
  npix = mxGetM(prhs[0]); 
     
  /* Set the output pointer to the output matrix. */ 
  plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(1,1, mxREAL); 
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  /* Create a C pointer to a copy of the output matrix. */ 
  z = mxGetPr(plhs[0]); 
   
  /* Call the C subroutine. */ 
  RandI(x,y,z,npix); 
} 
 
 
 
 
 
 
Αρχείο Test.m Τύπος m - file 

Περιγραφή 

Πρόκειται για τον κυρίως κώδικα της εφαρμογής, που 
αναλαμβάνει την κατασκευή τυχαίων εικόνων με χρήση μίας 
βάσης εικόνων υφής και της εικόνας ground truth που 
λειτουργεί ταυτόχρονα και ως μάσκα. Κατόπιν, με χρήση 
αναπαράστασης των χαρακτηριστικών διανυσμάτων, που 
προκύπτουν από φασματική αποσύνθεση των εικόνων με χρήση 
φίλτρων Gabor, σε ελαττωμένων διαστάσεων χώρο μέσω του 
αλγορίθμου Laplacian Eigenmaps, εκτελεί τμηματοποίηση των 
τυχαίων εικόνων. Ταυτόχρονα γίνεται διερεύνηση των 
βέλτιστων διαστάσεων του χώρου αναπαράστασης και 
καταγραφή των αποτελεσμάτων.  

Παράμετροι  

DBpath: Η διαδρομή του φακέλου που 
περιέχονται οι εικόνες υφής της βάσης 

OutFolder: Η διαδρομή του φακέλου 
αποτελεσμάτων 

GT: Το αρχείο της ground truth εικόνας 
Intlog: Το αρχείο καταγραφής παραμέτρων 
SDlog: Το αρχείο συνοπτικής καταγραφής 

αποτελεσμάτων 
Detlog: Το αρχείο λεπτομερούς καταγραφής 

αποτελεσμάτων 

NoRI: Αριθμός τυχαίων εικόνων προς 
επεξεργασία 

Nclusters: Αριθμός των κλάσεων-υφών που θα 
περιέχει κάθε τυχαία εικόνα 

GaborWind, Nfreqs, 
Orients, FBand 

Παράμετροι της Gabor filter bank που 
θα χρησιμοποιηθεί 

PostFiltWind, 
PostFiltSigma 

Παράμετροι του Gaussian smoothing 
στις εξόδους των φίλτρων Gabor  

 
disp('Starting Session...') 
disp('Initialization...') 
% Parameters Initialization 
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DBpath='Brodatz_Texts_Equ'; 
OutFolder='Output'; 
GT=imread('GT.tif');  % Ground Truth image 
Intlog=fopen('Output\Intial_log.txt','a'); 
SDlog=fopen('Output\SumData_log.txt','a'); 
Detlog=fopen('Output\DetailData_log.txt','a'); 
NoRI=200;     % Number of random images to process 
Nclusters=4;  % Number of textures - clusters 
 
% Gagor filter bank parameters 
GaborWind=128; 
Nfreqs=5; 
Orients=6; 
FBand=[0.045,0.36]; 
PostFiltWind=132;    % Gaussian smoothing parameters 
PostFiltSigma=1.8; 
  
[imh imw]=size(GT); 
% Create random permutation & starting points of base textures 
[ImPerm,RandPoints]=Randomize_Imgs(DBpath,Nclusters,NoRI); 
% Store session initial parameters to log file 
InitParamLog(Intlog,SDlog,Detlog,NoRI,Nclusters,GaborWind,Nfreqs,... 
Orients,FBand,PostFiltWind,PostFiltSigma,imh,imw,ImPerm,RandPoints); 
GT_c=Lbl_Mask(GT); % Assign pixel labels to Ground Truth image 
clear GT 
for IIndx=1:NoRI  % For every image 
    disp(['Starting Experiment ',mat2str(IIndx),' of ',... 
        mat2str(NoRI),'...']); 
  
    [Img,DirIndx]=RandImgGen(DBpath,ImPerm,RandPoints,GT_c,IIndx,... 
        imh,imw);  % Generate IIndx-th image 
    % Construct feature vectors 
    ImgVectors=GaborFilt(GaborWind,Nfreqs,Orients,FBand,... 
        PostFiltWind,PostFiltSigma,Img);  
    % Store current image to output folder 
    imwrite(Img,[OutFolder,'\',int2str(IIndx),'.bmp'],'bmp'); 
    clear Img 
    % Compute Laplacian matrix operator 
    [L,D] = laplacian_eigen_LD(ImgVectors); 
    clear ImgVectors 
  
    NegRateCount=0;  
    OptimumDim=2; 
    RIFmax=0;   % Maximum Rand Index for FCM clustering 
    RIKmax=0;   % Maximum Rand Index for K-means clustering 
    EmbDims=2; 
  
    while (NegRateCount<3)&(EmbDims<Nfreqs*Orients) 
        disp(['Reduction to ',mat2str(EmbDims),' Dimensions ',... 
        '(Experiment ',mat2str(IIndx),' of ',mat2str(NoRI),')...']); 
        % Compute final embedding in EmbDims dimensions 
        mappedX = laplacian_eigen_Emb(L,D,EmbDims); 
        % Repeat clustering 10 times to achieve optimum solution 
        for Cn=1:10   
            disp(['Clustering trial No ',mat2str(Cn),' ',... 
              '(Experiment ',mat2str(IIndx),' of ',mat2str(NoRI),... 
              ' at ',mat2str(EmbDims),' Dimensions)...']); 
  
            IdxFCM(Cn,:)=FcmClust(mappedX,Nclusters); 
            IdxKMNS(Cn,:)=kmeans(mappedX,Nclusters,... 
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                'emptyaction','singleton'); 
            % Compute Rand Index for the current segmentation 
            RIF(Cn)=RI_kern(IdxFCM(Cn,:)',GT_c'); 
            RIK(Cn)=RI_kern(IdxKMNS(Cn,:)',GT_c'); 
  
        end 
        % Check if current solution (the best between the 10  
        % clustering trials) is the best and update parameters or 
        % stop procedure if the past 3 solutions are worse 
        if max(RIF)>RIFmax 
            OptimumDim=EmbDims; 
            RIFmax=max(RIF); 
            IdxF=IdxFCM(min(find(RIF==max(RIF))),:); 
            NegRateCount=0; 
        else 
            NegRateCount=NegRateCount+1; 
        end 
  
        if max(RIK)>RIKmax 
            OptimumDim=EmbDims; 
            RIKmax=max(RIK); 
            IdxK=IdxKMNS(min(find(RIK==max(RIK))),:); 
            NegRateCount=0; 
        elseif NegRateCount==3 
            break 
        end 
        % Store current solution parameters into detailed log file 
        DetaiLog(Detlog,IIndx,max(RIF),max(RIK),EmbDims) 
        EmbDims=EmbDims+1; % Increase embedding dimensions 
    end 
  
    % Store best solution images to output folder & parameters to 
    % summary log file 
    IdxF=reshape(IdxF,imh,imw); 
    IdxK=reshape(IdxK,imh,imw); 
    imwrite(ind2rgb(IdxF,lines),[OutFolder,'\',int2str(IIndx),... 
        '_outFCM','.bmp'],'bmp'); 
    imwrite(ind2rgb(IdxK,lines),[OutFolder,'\',int2str(IIndx),... 
        '_outKMNS','.bmp'],'bmp'); 
     
    SumDataLog(SDlog,IIndx,DirIndx,RIFmax,RIKmax,OptimumDim) 
end 
% Store session final parameters to log file & close log files 
clk=fix(clock); 
disp([mat2str(clk(3)),'-',mat2str(clk(2)),'-',mat2str(clk(1)),... 
    ' ',mat2str(clk(4)),':',mat2str(clk(5)),':',... 
    mat2str(clk(3)),' Session Closed...']) 
fprintf(Intlog,['\r\nSession Closed at ',mat2str(clk),'\r\n']); 
fprintf(SDlog,['\r\nSession Closed at ',mat2str(clk),'\r\n']); 
fprintf(Detlog,['\r\nSession Closed at ',mat2str(clk),'\r\n']); 
fclose(Intlog); 
fclose(SDlog); 
fclose(Detlog); 
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Αρχείο Test_NR.m Τύπος m - file 

Περιγραφή 

Κυρίως κώδικας της εφαρμογής που αναλαμβάνει την 
κατασκευή τυχαίων εικόνων με χρήση μίας βάσης εικόνων υφής 
και της εικόνας ground truth που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως 
μάσκα. Κατόπιν, με χρήση χαρακτηριστικών διανυσμάτων που 
προκύπτουν από φασματική αποσύνθεση των εικόνων με χρήση 
φίλτρων Gabor, εκτελεί τμηματοποίηση των τυχαίων εικόνων 
απευθείας στο χώρο των χαρακτηριστικών και καταγραφή των 
αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις ίδιες 
συναρτήσεις όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, με μία 
διαφοροποίηση στην InitParamLog (παρατίθεται στη συνέχεια) 
λόγω της απουσίας αρχείου λεπτομερούς καταγραφής 
αποτελεσμάτων 

Παράμετροι  

DBpath: Η διαδρομή του φακέλου που 
περιέχονται οι εικόνες υφής της βάσης 

OutFolder: Η διαδρομή του φακέλου 
αποτελεσμάτων 

GT: Το αρχείο της ground truth εικόνας 
Intlog: Το αρχείο καταγραφής παραμέτρων 
SDlog: Το αρχείο συνοπτικής καταγραφής 

αποτελεσμάτων 
NoRI: Αριθμός τυχαίων εικόνων προς 

επεξεργασία 
Nclusters: Αριθμός των κλάσεων-υφών που θα 

περιέχει κάθε τυχαία εικόνα 

GaborWind, Nfreqs, 
Orients, FBand 

Παράμετροι της Gabor filter bank που 
θα χρησιμοποιηθεί 

PostFiltWind, 
PostFiltSigma 

Παράμετροι του Gaussian smoothing 
στις εξόδους των φίλτρων Gabor  

 
disp('Starting Session...') 
disp('Initialization...') 
% Parameters Initialization 
DBpath='Brodatz_Texts_Equ'; 
OutFolder='Output'; 
GT=imread('GT.tif');  % Ground Truth image 
Intlog=fopen('Output\Intial_log.txt','a'); 
SDlog=fopen('Output\SumData_log.txt','a'); 
NoRI=100;       % Number of random images to process 
Nclusters=3;    % Number of textures - clusters 
  
% Gagor filter bank parameters 
GaborWind=128; 
Nfreqs=5; 
Orients=6; 
FBand=[0.045,0.36]; 
PostFiltWind=132;    % Gaussian smoothing parameters 
PostFiltSigma=1.8; 
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OptimumDim=Nfreqs*Orients;  % Feature space remains unchangeable 
EmbDims=Nfreqs*Orients;     % to Nfreqs*Orients dimensions 
[imh imw]=size(GT); 
% Create random permutation & starting points of base textures 
[ImPerm,RandPoints]=Randomize_Imgs(DBpath,Nclusters,NoRI); 
% Store session initial parameters to log file 
InitParamLog(Intlog,SDlog,NoRI,Nclusters,GaborWind,Nfreqs,... 
Orients,FBand,PostFiltWind,PostFiltSigma,imh,imw,ImPerm,RandPoints); 
GT_c=Clust_Mask(GT);  % Assign pixel labels to Ground Truth image 
clear GT 
for IIndx=1:NoRI   % For every image 
    disp(['Starting Experiment ',mat2str(IIndx),' of ',... 
                                              mat2str(NoRI),'...']); 
    [Img,DirIndx]=RandImgGen(DBpath,ImPerm,RandPoints,GT_c,... 
           IIndx,imh,imw);  % Generate IIndx-th image 
    % Construct feature vectors 
    ImgVectors=GaborFilt(GaborWind,Nfreqs,Orients,FBand,... 
                                    PostFiltWind,PostFiltSigma,Img); 
    % Store current image to output folder 
    imwrite(Img,[OutFolder,'\',int2str(IIndx),'.bmp'],'bmp'); 
    clear Img 
  
    RIFmax=0;   % Maximum Rand Index for FCM clustering 
    RIKmax=0;   % Maximum Rand Index for K-means clustering 
         
    % Repeat clustering 10 times to achieve optimum solution 
    for Cn=1:10 
        disp(['Clustering trial No ',mat2str(Cn),' ', 
        '(Experiment ',mat2str(IIndx),' of ',mat2str(NoRI),... 
                    ' at ',mat2str(EmbDims),' Dimensions)...']); 
  
        IdxFCM(Cn,:)=FcmClust(ImgVectors,Nclusters,imh,imw); 
        IdxKMNS(Cn,:)=kmeans(ImgVectors,Nclusters,... 
                                     'emptyaction','singleton'); 
        % Compute Rand Index for the current segmentation 
        RIF(Cn)=RI_kern(IdxFCM(Cn,:)',GT_c'); 
        RIK(Cn)=RI_kern(IdxKMNS(Cn,:)',GT_c'); 
  
    end 
    % Select the best solution between the 10 clustering trials 
    RIFmax=max(RIF); 
    IdxF=IdxFCM(min(find(RIF==max(RIF))),:); 
     
    RIKmax=max(RIK); 
    IdxK=IdxKMNS(min(find(RIK==max(RIK))),:); 
     
    % Store best solution images to output folder & parameters to 
    % summary log file            
    IdxF=reshape(IdxF,imh,imw); 
    IdxK=reshape(IdxK,imh,imw); 
    imwrite(ind2rgb(IdxF,lines),[OutFolder,'\',int2str(IIndx),... 
                                          '_outFCM','.bmp'],'bmp'); 
    imwrite(ind2rgb(IdxK,lines),[OutFolder,'\',int2str(IIndx),... 
                                         '_outKMNS','.bmp'],'bmp'); 
     
    SumDataLog(SDlog,IIndx,DirIndx,RIFmax,RIKmax,OptimumDim) 
end 
% Store session final parameters to log file & close log files 
clk=fix(clock); 
disp([mat2str(clk(3)),'-',mat2str(clk(2)),'-',mat2str(clk(1)),... 
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    ' ',mat2str(clk(4)),':',mat2str(clk(5)),':',mat2str(clk(3)),... 
                                             ' Session Closed...']) 
fprintf(Intlog,['\r\nSession Closed at ',mat2str(clk),'\r\n']); 
fprintf(SDlog,['\r\nSession Closed at ',mat2str(clk),'\r\n']); 
fclose(Intlog); 
fclose(SDlog); 
 
 
 
Συνάρτηση InitParamLog (Test_NR) Τύπος m - file 

Περιγραφή 
Η συνάρτηση καταγράφει στο αντίστοιχο αρχείο τις 
παραμέτρους της συνεδρίας που ξεκινά και αρχικοποιεί τα 
υπόλοιπα αρχεία καταγραφής 

Τόπος κλήσης 
InitParamLog(Flog,SDlog, NoRI,Nclusters,GaborWind, 
Nfreqs,Orients,FBand,PostFiltWind,PostFiltSigma,imh,imw, 
ImPerm,RandPoints) 

Είσοδος 

Flog,SDlog Αναγνωριστικά των 
αρχείων καταγραφής 

Nclusters,GaborWind,Nfreqs,
Orients,FBand,PostFiltWind,

PostFiltSigma,imh,imw,ImPerm,
RandPoints

Παράμετροι προς 
καταγραφή 

 
Έξοδος - 
 
function InitParamLog(Flog,SDlog,NoRI,Nclusters,GaborWind,... 
    Nfreqs,Orients,FBand,PostFiltWind,PostFiltSigma,... 
    imh,imw,ImPerm,RandPoints) 
  
fprintf(Flog,['Session Started at ',mat2str(fix(clock)),' \r\n']); 
fprintf(Flog,'\r\nSession Parameters\r\n'); 
fprintf(Flog,'------------------\r\n'); 
fprintf(Flog,['\r\nNumber of Clusters: ',mat2str(Nclusters),'\r\n']);
fprintf(Flog,['Number of Random Images: ',mat2str(NoRI),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Image width, Image Height: ',mat2str(imw),', ',... 
                                               mat2str(imh),'\r\n']);
fprintf(Flog,['\r\nGabor Window: ',mat2str(GaborWind),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Nfreqs: ',mat2str(Nfreqs),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Orientations: ',mat2str(Orients),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Frequency Band: ',mat2str(FBand),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Post Filtering Window: 
',mat2str(PostFiltWind),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Post Filtering Sigma: ',mat2str(PostFiltSigma),... 
                                                       '*Xvar\r\n']);
 fprintf(Flog,['\r\nImage permutation: ','\r\n']); 
fprintf(Flog,[mat2str(ImPerm),'\r\n']); 
fprintf(Flog,['Random Points: ','\r\n']); 
fprintf(Flog,[mat2str(RandPoints),'\r\n']); 
fprintf(SDlog,... 
  'IIndex\t\t DirIndex\t\t RImax FCM\t RImax KMNS\t Optimum 
Dims\r\n'); 
fprintf(SDlog,... 
  '-----------------------------------------------------------\r\n');
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