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Περίληψη 

Τα δεδομένα εικόνων που προκύπτουν από την χρήση βιο-ιατρικών μηχανημάτων είναι 
από την φύση τους ασαφή, χάρη σε μια σειρά από παράγοντες ανάμεσα στους οποίους οι 
περιορισμοί στον χώρο, τον χρόνο, οι παραμετρικές αναλύσεις καθώς και οι φυσικοί 
περιορισμοί που επιβάλλει το εκάστοτε μηχάνημα. Όταν το αντικείμενο ενδιαφέροντος σε 
μια τέτοια εικόνα έχει κάποιο μοτίβο φωτεινότητας ευκρινώς διαφορετικό από τα μοτίβα 
των υπόλοιπων αντικειμένων που εμφανίζονται, είναι εφικτή η κατάτμηση της εικόνας με 
έναν απόλυτο, δυαδικό τρόπο που να εκφράζει επαρκώς τα όρια των αντικειμένων. Συχνά 
ωστόσο σε τέτοιες εικόνες υπεισέρχονται παράγοντες όπως η ανομοιογένεια των υλικών 
που απεικονίζονται, θόλωμα, θόρυβος ή και μεταβολές στο υπόβαθρο που εισάγονται από 
την συσκευή απεικόνισης με αποτέλεσμα οι εντάσεις φωτεινότητας σε μια τέτοια εικόνα να 
εμφανίζονται με έναν ασαφή, βαθμωτό, «μη-δυαδικό» τρόπο.  

Μια πρωτοπόρα τάση στην σχετική βιβλιογραφία είναι η αξιοποίηση της ασαφούς 
σύνθεσης των αντικειμένων μιας τέτοιας εικόνας, με τρόπο ώστε η ασάφεια να αποτελεί 
γνώρισμα του εκάστοτε αντικειμένου αντί για ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό: αντλώντας από 
την θεωρία ασαφών συνόλων, τέτοιες προσεγγίσεις κατατμούν μια εικόνα με βαθμωτό, μη-
δυαδικό τρόπο αποφεύγοντας τον μονοσήμαντο καθορισμό ορίων μεταξύ των 
αντικειμένων. Μια τέτοια προσέγγιση καταφέρνει να αποτυπώσει με μαθηματικούς όρους 
την ασάφεια της θολής εικόνας, μετατρέποντάς την σε χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης στα 
χέρια ενός ειδικού. Από την άλλη, το μέγεθος της ασάφειας που παρατηρείται σε τέτοιες 
εικόνες είναι τέτοιο ώστε πολλές φορές να ωθεί τους ειδικούς σε διαφορετικές ή και 
αντικρουόμενες κατατμήσεις, ακόμη και από το ίδιο ανθρώπινο χέρι. Επιπλέον, το 
παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση βάσεων δεδομένων στις οποίες για μια 
εικόνα αποθηκεύονται πολλαπλές κατατμήσεις, δυαδικές και μη.  

Μπορούμε με βάση μια κατάτμηση εικόνας να ανακτήσουμε άλλες, παρόμοιες τέτοιες 
εικόνες των οποίων τα δεδομένα έχουν προέλθει από αναλύσεις ειδικών, χωρίς σε κάποιο 
βήμα να υποβαθμίζουμε την ασαφή φύση των αντικειμένων που απεικονίζονται; Πως 
επιχειρείται η ανάκτηση σε μια βάση δεδομένων στην οποία έχουν αποθηκευτεί οι 
παραπάνω πολλαπλές κατατμήσεις για κάθε εικόνα; Αποτελεί κριτήριο ομοιότητας μεταξύ 
εικόνων το πόσο συχνά θα επέλεγε ένας ειδικός να οριοθετήσει ένα εικονοστοιχείο μιας 
τέτοιας εικόνας εντός ή εκτός ενός τέτοιου θολού αντικειμένου;  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προσπαθούμε να απαντήσουμε στα παραπάνω 
ερωτήματα, μελετώντας διεξοδικά την διαδικασία ανάκτησης τέτοιων εικόνων. 
Προσεγγίζουμε το πρόβλημα θεωρώντας ότι για κάθε εικόνα αποθηκεύονται στην βάση 
μας περισσότερες της μίας κατατμήσεις, τόσο δυαδικής φύσης από ειδικούς όσο και από 
ασαφείς από αυτόματους αλγορίθμους. Επιδιώκουμε εκμεταλλευόμενοι το χαρακτηριστικό 
της ασάφειας να ενοποιήσουμε την διαδικασία της ανάκτησης και για τις δυο παραπάνω 
περιπτώσεις, προσεγγίζοντας την συχνότητα με την οποία ένας ειδικός θα οριοθετούσε το 
εκάστοτε ασαφές αντικείμενο με συγκεκριμένο τρόπο καθώς και τα ενδογενή 
χαρακτηριστικά ενός ασαφούς αντικειμένου που έχει εξαχθεί από αυτόματο αλγόριθμο. 
Προτείνουμε κατάλληλο μηχανισμό ανάκτησης ο οποίος αναλαμβάνει την μετάβαση από 
τον χώρο της αναποφασιστικότητας και του ασαφούς στον χώρο της πιθανοτικής 
αναπαράστασης, διατηρώντας παράλληλα όλους τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί 
στα δεδομένα από την πρωταρχική ανάλυσή τους. Στην συνέχεια αξιολογούμε την 
διαδικασία της ανάκτησης, εφαρμόζοντας την νέα μέθοδο σε ήδη υπάρχον σύνολο 
δεδομένων από το οποίο και εξάγουμε συμπεράσματα για τα αποτελέσματά της. 
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Abstract 

Image data acquired through the use of bio-medical scanners are by nature fuzzy, thanks to 
a series of factors including limitations in spatial, temporal and parametric resolutions other 
than the physical limitations of the device. When the object of interest in such an image 
displays intensity patterns that are distinct from the patterns of other objects appearing 
together, a segmentation of the image in a hard, binary manner that clearly defines the 
borders between objects is feasible. It is frequent though that in such images factors like the 
lack of homogeneity between materials depicted, blurring, noise or deviations in the 
background pose difficulties in the above process. Intensity values in such an image appear 
in a fuzzy, gradient, “non-binary” manner.  

An innovative trend in the field of study is to make use of the fuzzy composition of objects in 
such an image, in a way in which fuzziness becomes a characteristic feature of the object 
instead of an undesirable trait: deriving from the theory of fuzzy sets, such approaches 
segment an image in a gradient, non-binary manner, therefore avoiding to set up a clear 
boundary between depicted objects. Such approaches are successful in capturing the 
fuzziness of the blurry image in mathematical terms, transforming the quality into a 
powerful tool of analysis in the hands of an expert. On the other hand, the scale of fuzziness 
observed in such images often leads experts towards different or contradictory 
segmentations, even drawn by the same human hand. What is more, the aforementioned 
case results in the compilation of image data bases consisting of multiple segmentations for 
each image, both binary and fuzzy.  

Are we able, by segmenting an image, to retrieve other similar such images whose 
segmented data have been acquired by experts, without downgrading the importance of the 
fuzziness of the objects depicted in any step involved? How exactly are images in such a 
database storing multiple segmentations of each retrieved? Is the frequency with which an 
expert would choose to either include or exclude from a fuzzy object a pixel of an image, a 
criterion of semblance between objects depicted in images? Finally, how able are we to 
tackle the feature of fuzziness in a probabilistic manner, thus providing a valuable tool in 
bridging the gap between automatic segmentation algorithms and segmentations coming 
from field experts?  

In the context of this thesis, we tackle the aforementioned problems studying thoroughly 
the process of image retrieval in a fuzzy context. We consider the case in which a database 
consists of images for which exist more than one segmentations, both crisp, derived by 
experts’ analysis, and fuzzy, generated by segmentation algorithms. We attempt to unify the 
retrieval process for both cases by taking advantage of the feature of fuzziness, and by 
approximating the frequency with which an expert would confine the boundaries of the 
fuzzy object in a uniform manner, along with the intrinsic features of a fuzzy, algorithm-
generated object. We propose a suitable retrieval mechanism that undertakes the transition 
from the field of indecisiveness to that of a probabilistic representation, at the same time 
preserving all the limitations imposed on the data by their initial analysis. Next, we evaluate 
the retrieval process, by implementing the new method on an already existing data-set and 
draw conclusions on the effectiveness of the proposed scheme. 
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Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 

1.1 Κίνητρο 

Οι εικόνες είναι από την φύση τους ασαφείς. Η διάκριση των ορίων μεταξύ των 

αντικειμένων σε μια εικόνα, όταν τα αντικείμενα εμφανίζουν μεγάλη ανομοιομορφία στις 

φωτεινότητες των εικονοστοιχείων καθίσταται δύσκολη, χάρη στην ενδογενή ετερογένεια 

των φυσικών υλικών των αντικειμένων που απεικονίζονται, είτε χάρη σε παράγοντες όπως 

θόλωση, θόρυβος ή διακυμάνσεις στο υπόβαθρο που εισάγονται από την συσκευή 

απεικόνισης. Το παραπάνω είναι κατά κύριο λόγο αληθές σε πλαίσια βιοιατρικών 

εφαρμογών για την απεικόνιση εσωτερικών οργάνων από ζωντανούς οργανισμούς. Παρά 

την ανομοιογένεια, ο ανθρώπινος νους είναι σε θέση να αντιληφθεί από τα όρια των 

αντικειμένων ξεχωριστά σχήματα και κατά συνέπεια αντικείμενα. 

Το συνδυασμένο αποτέλεσμα των παραγόντων που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι ότι οι 

διαφορετικές περιοχές των απεικονιζόμενων αντικειμένων εμφανίζονται με μια 

ετερογένεια ως προς τις τιμές φωτεινότητας στις αντίστοιχες εικόνες. Η κυρίαρχη λογική 

πίσω από την χρήση προσεγγίσεων που εκμεταλλεύονται στην έννοια της ασάφειας με 

μαθηματικούς όρους  είναι το να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την αβεβαιότητα 

και τις διαβαθμίσεις στην φωτεινότητα που αδιαμφισβήτητα υπάρχουν στις εικόνες, όσο 

πιο ρεαλιστικά γίνεται. Ένα τέτοιο μαθηματικό πλαίσιο είναι αυτό του Fuzzy Connectedness 

[1] [2], το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ιδιότητα των εικονοστοιχείων να 

«παρευρίσκονται μαζί» στον χώρο παρά την διαφορά στις φωτεινότητές τους. Το 

παραπάνω πλαίσιο έχει βρει εφαρμογή σε αρκετές ιατρικές εφαρμογές, σε περιοχές όπως η 

Σκλήρυνση κατά Πλάκας του εγκεφάλου, αγγειογραφία από μαγνητικό τομογράφο (MR) ή 

αξονικό τομογράφο (CT), εγκεφαλικούς όγκους, μαστογραφία, διαταραχές της άνω 

αναπνευστικής οδού σε παιδιά, καθώς και στην κολονοσκόπηση. 

 

    
Αρχική Εικόνα Δυαδική Κατάτμηση Θολή Κατάτμηση Θολή, μη-συμπαγής 

κατάτμηση 
Εικόνα 1 : Παράδειγμα εικόνας (a) και τριών τύπων κατατμήσεων: (b) Δυαδική Κατάτμηση (c) Θολή 

Κατάτμηση (d) Θολή, μη-συμπαγής κατάτμηση 

 

Μια τέτοια προσέγγιση καταφέρνει να αποτυπώσει με μαθηματικούς όρους την ασάφεια 

της θολής εικόνας, μετατρέποντάς την σε χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης στα χέρια ενός 

ειδικού [1]. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση βάσεων δεδομένων στις 

οποίες για μια εικόνα αποθηκεύονται πολλαπλές κατατμήσεις, δυαδικές και μη. Τα 

δεδομένα των βάσεων αυτών χρίζουν κατάλληλης μεταχείρισης, η οποία και οφείλει να 
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σέβεται την ασαφή φύση των απεικονίσεων και να επιτρέπει ανάκτηση ομοίων, δυαδικών 

και μη, χωρίς σε κάποιο βήμα να υποβαθμίζεται ο βαθμός ασάφειας της φύσης των 

αντικειμένων που απεικονίζονται. Συνεπώς, η μελέτη και η ανακάλυψη αλγορίθμων 

ανάκτησης, οι οποίοι έχουν ως στόχο το γεφύρωμα μεταξύ διαφορετικών περιπτώσεων 

απεικόνισης ασαφών αντικειμένων, συμβάλλει στην περαιτέρω επέκταση των ιατρικών 

διαγνωστικών εργαλείων, και υποβοηθά το ιατρικό έργο προσφέροντας νέες μεθοδολογίες 

και κριτήρια για την ανεύρεση παρόμοιων ιατρικών περιπτώσεων, σε περιπτώσεις όπου θα 

χρησιμοποιούνταν παραδοσιακή ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο. 

1.2 Σκοπός 

Σε αυτήν την εργασία, πραγματοποιούμε τις ακόλουθες βασικές ερευνητικές 

δραστηριότητες: 

1. Εξερευνούμε ένα νέο μοντέλο περιγραφής ενός ασαφούς αντικειμένου 

(κατάτμησης), το οποίο θα επιτυγχάνει την μετάβαση από τον χώρο των 2-D 

εικόνων σε αυτό των χρονοσειρών, με ταυτόχρονη υποστήριξη διαφόρων ιδιοτήτων 

με τις οποίες θα συλλαμβάνουμε παρόμοια αντικείμενα παρά τους όποιους 

χωρικούς μετασχηματισμούς μπορεί να έχουν υποστεί. 

2. Αναπτύσσουμε εργαλεία, τα οποία με βάση το παραπάνω μοντέλο περιγραφής, 

πραγματοποιούν ανάκτηση παρόμοιων αντικειμένων (κατατμήσεων) από εικόνες. 

Εξερεύνηση των ιδιοτήτων της μεθόδου, μετρικών αποστάσεων και διαφορετικών 

περιπτώσεων προ-επεξεργασίας των χρονοσειρών. 

3. Υπολογίζουμε την επίδοση των προτεινόμενων μοντέλων μέσω της 

πραγματοποίησης μεγάλης κλίμακας πειραμάτων χρησιμοποιώντας πραγματικά 

δεδομένα και dataset από χειροκίνητες κατατμήσεις ειδικών για τις οποίες ήδη 

προ-υπάρχει διαχωρισμός σε όμοιες ή ανά κλάση. 

4. Διερευνούμε περαιτέρω ανοιχτά προβλήματα ή ζητήματα υπολογισμών που 

προκύπτουν. Προτείνουμε θέματα για περαιτέρω διερεύνηση. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει ως στόχο την εφαρμογή της σε δεδομένα που 

προέρχονται από ιατρικές εφαρμογές, ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη ιατρικά 

πεδία. Το κυρίως αντικείμενο και ζητούμενο είναι η ανάκτηση παρόμοιων κατατμήσεων, 

είτε πρόκειται για συμπαγείς (crisp) κατατμήσεις, είτε θολές κατά το περίγραμμα, είτε 

θολές στο εσωτερικό. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική 

προέρχεται από κατατμήσεις που έχουν γίνει με το χέρι, πάνω σε εικόνες ποικίλλου 

περιεχομένου (μη-ιατρικού) [3]. 

1.3 Σημαντικότητα και εφαρμογές 

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να έχει γίνει εμφανές ότι ο στόχος της μεθόδου που θα 

παρουσιαστεί στην συνέχεια είναι το να λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς κάποιο 

πλαίσιο κατάτμησης εικόνας που να κάνει χρήση κάποιου μαθηματικού υποβάθρου 

έκφρασης ασάφειας, όπως το Fuzzy Connectedness [1] που προαναφέρθηκε.  

Η σημασία της μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 

συμπαγών και θολών κατατμήσεων κατά την διαδικασία της ανάκτησης, κατά συνέπεια θα 
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μπορούσε να αποτελέσει το δεύτερο βήμα σε μια εφαρμογή στην οποία το πρώτο βήμα θα 

ήταν αυτό της αυτόματης κατάτμησης. Ωστόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και 

ανεξάρτητα, στην περίπτωση κατά την οποία οι κατατμήσεις παρέχονται από ειδικούς. Σε 

αυτή την περίπτωση η μέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτημά της, δηλαδή το γεφύρωμα 

μεταξύ συμπαγών και θολών κατατμήσεων, έναντι των παραδοσιακών μεθόδων ανάκτησης 

με βάση το περιεχόμενο ή το σχήμα της κατάτμησης, μόνο εφόσον παρέχονται πολλαπλές 

κατατμήσεις ανά αντικείμενο. 

Συμπερασματικά η γκάμα εφαρμογών στις οποίες απαντά η μέθοδος είναι παρόμοια με 

αυτή που υποστηρίζει ένα οποιοδήποτε υπολογιστικό πλαίσιο κατάτμησης που βασίζεται 

στην θεωρία ασαφών συνόλων ή ένα οποιοδήποτε πλαίσιο αποδίδει αντικείμενο με 

διαφορετικό βαθμό συμμετοχής του κάθε στοιχείου σε αυτό. Τέτοιου είδους ιατρικές 

εφαρμογές, όπως οι απεικονίσεις από αξονικό τομογράφο, έχουν αναφερθεί συνοπτικά 

στην Ενότητα 1.1. Ωστόσο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι η μέθοδος απαντά μόνο σε 

εφαρμογές ιατρικού περιεχομένου, αλλά σε οποιαδήποτε εφαρμογή περίπτωσης 

κατάτμησης εικόνων και ανεύρεσης ομοίων. 

1.4 Συνεισφορά 

Η εργασία συνεισφέρει στην πρωταρχική εξερεύνηση ενός προβλήματος για το οποίο ως 

τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια ολοκληρωμένη ή εξειδικευμένη απάντηση, όπως θα δούμε 

στο κεφάλαιο Ανασκόπησης της Βιβλιογραφίας. Το πρόβλημα ουσιαστικά οριοθετείται από 

την εύρεση κατάλληλου μηχανισμού ανάκτησης εικόνας (κατατμήσεων) ο οποίος θα μπορεί 

να επενεργήσει σε μεικτή βάση, αποτελούμενη τόσο από συμπαγείς όσο και από ασαφείς 

κατατμήσεις, επιστρέφοντας όμοιες εικόνες από οποιαδήποτε από τις δυο κατηγορίες.  

Από την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στα ακόλουθα κεφάλαια, παρέχεται μηχανισμός ο 

οποίος: 

 Επιτυγχάνει ανάκτηση, στην οποία ο χρήστης στην είσοδο παρέχει μια κατάτμηση 

οποιουδήποτε τύπου στην είσοδο, και λαμβάνει όμοιες, δυαδικές ή θολές, 

κατατμήσεις στην έξοδο. 

 Παρουσιάζει ιδιαίτερη συμπεριφορά κατά την ανάκτηση ομοίων, στην οποία οι 

όμοιες κατατμήσεις διαφορετικού τύπου προτιμώνται σε σχέση με όμοιες 

κατατμήσεις ίδιου τύπου (π.χ. χρησιμοποιώντας δυαδική κατάτμηση ως 

επερώτηση, προτιμάται όμοια θολή από όμοια δυαδική στην επιστροφή 

αποτελεσμάτων). 

 Λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς κάποιο πλαίσιο αυτόματης κατάτμησης το 

οποίο υλοποιεί εκδοχή της ασαφούς λογικής, όπως το  [1]. Υπό αυτή την έννοια, 

μπορεί να αποτελέσει ενναίο μηχανισμό ή δεύτερο βήμα σε μηχανισμό αυτόματης 

κατάτμησης εικόνας και ανάκτησης ομοίων από κατάλληλη βάση δεδομένων. 

 Προσφέρει τα παραπάνω αποτελέσματα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς χρόνους 

ανάκτησης, και με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος υπολογισμών. 

 

 



18 
 

Κεφάλαιο 2 : Θεωρητικό υπόβαθρο 

2.1 Θεωρία Ασαφών Συνόλων 
Για να κατανοήσουμε την έννοια του ασαφούς αντικειμένου, με βάσην την οποία 

οικοδομείται το αντικείμενο της επερώτησης για την διαδικασία της ανάκτησης, θα πρέπει 

να παραθέσουμε κάποιες εισαγωγικές έννοιες από την θεωρία των "Fuzzy Subsets" - 

Ασαφών Υποσυνόλων.  

2.1.1.  Ασαφές Υποσύνολο – Συνάρτηση Μέλους 

Έστω Χ οποιοδήποτε σύνολο αναφορών. Ένα Ασαφές Υποσύνολο (Fuzzy Subset) [1] [4] [5] 

[6] A του Χ είναι ένα σύνολο από διατεταγμένα ζεύγη 

                     

όπου: 

           

είναι η συνάρτηση μέλους (membership function) του Α στο Χ. Θεωρούμε ότι το Α είναι μη-

άδειο αν υπάρχει       τέτοιο ώστε        . Το άδειο ασαφές υποσύνολο του Χ, το 

οποίο ονομάζουμε Φ, ικανοποιεί         για όλα τα      . 

Τα παραπάνω που αφορούν την θεωρία ασαφών υποσυνόλων στην περίπτωση μας 

αφορούν για δισδιάστατες εικόνες με εικονοστοιχεία (pixels). Τέτοιου είδους εικόνες έχουν 

τα εξής χαρακτηριστικά: πρώτον, τα αντικείμενα έχουν βαθμωτή σύνθεση. Για παράδειγμα, 

σε μια εικόνα αξονικού τομογράφου από το γόνατο ασθενούς, το αντικείμενο που 

συλλαμβάνει ο ανθρώπινος νους ως "κόκκαλο" συντίθεται τόσο από τους σκληρούς 

εξωτερικούς ιστούς οι οποίοι έχουν μεγάλη φωτεινότητα σαν περιοχές, όσο και με τους πιο 

μαλακούς σπογγώδεις ιστούς στο εσωτερικό οι οποίοι αποτελούνται από περιοχές 

περιορισμένης φωτεινότητας κοντά στις προγούμενες. Κατά δεύτερον, τα στοιχεία της 

εικόνας που αποτελούν ένα εννιαίο αντικείμενο, βρίσκονται τοποθετημένα με 

συγκεκριμένο τρόπο μεταξύ τους.  

 

Εικόνα 2 : Παράδειγμα CT Απεικόνισης των μαλακών ιστών του γονάτου Ασθενούς [2] 

Οι διαφορετικές περιοχές φωτεινότητας μπορεί να απέχουν λίγο μεταξύ τους ως προς τις 

τιμές της φωτεινότητας των pixels, ωστόσο τα pixels να συναποτελούν ξεχωριστά 

αντικείμενα στην εικόνα. Τόσο η βαθμωτή σύνθεση, όσο και η συνάθροιση των pixels είναι 
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«ασαφείς» ιδιότητες, ως προς τον τρόπο με τον οποίο συντίθεται η έννοια ενός "ασαφούς 

αντικειμένου". 

2.1.2. Ασαφές Αντικείμενο 

Για να καθορίσουμε την έννοια του ασαφούς αντικειμένου, λαμβάνουμε υπ’όψιν την ισχύ 

της συνδεσιμότητας μεταξύ όλων των πιθανών ζευγών από σημεία του πλέγματος (της 

εικόνας). Θεωρούμε για τα ψηφιακά σημεία στο πλέγμα ότι όσο πιο κοντά είναι μεταξύ 

τους, τόσο πιο γειτονικά θα θεωρούνται. Αυτό θέλουμε να είναι ένα "τοπικό" φαινόμενο, 

με τον βαθμό της τοπικότητας να εξαρτάται από τα μηχανήματα που συλλαμβάνουν την 

εικόνα στον πραγματικό χρόνο. Η δεύτερη ιδιότητα, της συνάθροισης των στοιχείων σε 

αντικείμενα, βασίζεται στην έννοια της συγγένειας (affinity) [1] [4] [5], η οποία λαμβάνει 

υπ'όψιν της την γειτνίαση των σημείων του πλέγματος καθώς και την ομοιότητα των 

βαθμών φωτεινότητάς τους. Όσο πιο κοντά είναι τα σημεία και όσο περισσότερο 

παρόμοιες είναι οι τιμές φωτεινότητάς τους, τόσο μεγαλύτερη η συγγένεια μεταξύ τους. 

Ακολουθώντας την παραπάνω λογική, για τον ορισμό ενός ασαφούς αντικειμένου σε μια 

εικόνα απαιτείται ο μαθηματικός ορισμός της συνάρτησης μέλους (membership function), η 

οποία αποδίδει σε κάθε pixel που συμμετέχει στο αντικείμενο έναν βαθμό στο [0,1].  

Ορίζουμε μαθηματικά το ασαφές αντικείμενο [1] ως εξής: για οποιαδήποτε σκηνή μέλους 

        πάνω σε οποιονδήποτε ψηφιακό χώρο (Zn, α) και για οποιοδήποτε βαθμό 

συγγένειας κ στο β, για οποιοδήποτε         , και για οποιοδήποτε pixel ο   , το 

ασαφές αντικείμενο    -object        που περιέχει το o δίνεται από την συνάρτηση 

μέλους: 

             
     αν  ο          

  αλλ ώ 
  

Όπου C είναι ο χώρος των pixels, ως        ορίζουμε ένα ειδικό υποσύνολο του C ορισμένο 

ως                             ,   είναι η συνάρτηση μέλους και    είναι η ισχύς 

συνδεσιμότητας, δηλαδή ένα ελάχιστο απαιτούμενο κατώφλι για να θεωρήσουμε ότι δυο 

pixels συνδέονται μεταξύ τους.  

Η διαισθητική παρατήρηση πάνω στον παραπάνω ορισμό είναι ότι ως ασαφές αντικείμενο 

σε μια εικόνα μπορούμε να ορίσουμε ένα σύνολο από pixels, τα οποία είναι συγγενικά και 

γειτνιάζοντα μεταξύ τους (όπως αναλύθηκαν οι έννοιες πιο πάνω), ενώ η συμμετοχή του 

καθενός στο αντικείμενο πληροί ένα ορισμένο κατώφλι συνδεσιμότητας με τα υπόλοιπα. Το 

κάθε pixel συμμετέχει με διαφορετικό βαθμό στο αντικείμενο, ο οποίος εκφράζει εμμέσως 

την ασάφεια με σχετικά με το αν το pixel θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο 

ή όχι. 

Δεν θα επιχειρήσουμε να μπούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το 

εκάστοτε υπολογιστικό πλαίσιο θα μπορούσε να συλλάβει καλύτερα τον βαθμό 

συμμετοχής των pixels σε ένα ασαφές αντικείμενο. 

2.1.3. Τα εξαγόμενα του Fuzzy Connectedness 

Εστιάζουμε στην περίπτωση του Fuzzy Connectedness [1]. Στην βιβλιογραφία προτείνονται 

αρκετοί αλγόριθμοι, εκ των οποίων οι:               [1]. καθώς και οι προσαρμοστικές 
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(adaptive) [7], επαναληπτικές (iterative) [2], σχετικές (relative) [8] και πολλαπλών αρχικών 

σημείων (multi-seed) [2] παραλλαγές τους. 

Οι αλγόριθμοι δέχονται ως είσοδο μια εικόνα καθώς και ένα σύνολο από αρχικά σημεία (ή 

μόνο ένα), εννοίοτε και ένα κατωφλι   . Η παραπάνω είσοδος μπορεί να αφορά ένα ή 

περισσότερα αντικείμενα (π.χ. αντικείμενο και υπόβαθρο), τα οποία θα ανταγωνιστούν 

μεταξύ τους για την κατοχή των pixels. Ανάλογα την περίπτωση χρήσης, η έξοδος μπορεί να 

είναι είτε ένα συμπαγές αντικείμενο με αυστηρά ορισμένα όρια όπου όλα τα στοιχεία 

συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό, είτε ένα ασαφές αντικείμενο στο οποίο τα στοιχεία 

συμμετέχουν με βαθμούς στο [θχ 1]. 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα Λειτουργίας του Αλγορίθμου Fuzzy Connectedness: a) ορισμός ενός seed pixel, b) 
αυτόματη κατάτμηση c) αποκοπή υποβάθρου και εξαγωγή του ασαφούς αντικειμένου [5] 

Για την πρώτη περίπτωση θα πρέπει να θεωρείται ως αντίστοιχο η απόλυτη, δυαδική 

κατάτμηση με το χέρι από έναν ειδικό, ενώ για την δεύτερη περίπτωση το αντίστοιχο θα 

ήταν ο συμψηφισμός πολλαπλών κατατμήσεων που παρέχονται από ειδικούς, σε μια 

κατάτμηση. 

2.2 Τεχνικές Ανάκτησης Εικόνας με βάση το περιεχόμενο 
Το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα εκτενές και έχει αναλυθεί αρκετά στην βιβλιογραφία, για την 

οποία παρατηρεί κανείς ότι οι προτεινόμενες τεχνικές είναι εξαιρετικά πολλές [9]. 

Κατηγοριοποιούνται ωστόσο με βάση το κριτήριο και την εφαρμογή. Η δική μας 

μεθοδολογία σχετίζεται άμεσα και υπάγεται θεματολογικά στο πεδίο της Ανάκτησης 

Εικόνας με βάση το Περιεχόμενο (Content-Based Image Retrieval), το οποίο χρησιμοποιεί ως 

κριτήριο χαρακτηριστικά στοιχεία του περιεχομένου της εικόνας.  

Πρόκειται για την εφαρμογή μιας σειράς τεχνικών από το πεδίο της υπολογιστικής όρασης 

στο πρόβλημα της ανάκτησης παρομοίων εικόνων, δηλαδή  στο πρόβλημα της αναζήτησης 

για ψηφιακές εικόνες σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Η βάση της αναζήτησης ως προς το 

περιεχόμενο έρχεται σε αντιδιαστολή με εννοιολογικές προσεγγίσεις (βλ. concept-based 

image indexing). Η αναζήτηση σε αυτή την περίπτωση αναλύει το περιεχόμενο της εικόνας 

αντί για μεταδεδομένα όπως λέξεις-κλειδιά, ετικέτες, ή περιγραφές που σχετίζονται με την 

εικόνα. Ο όρος «περιεχόμενο» μπορεί να αναφέρεται σε χρώματα, σχήματα, υφές ή 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να απορρέει από την ίδια την εικόνα. 
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Εικόνα 4: Σχήμα ανάκτησης Εικόνας με βάση την CBIR 

 

2.2.1  Κατηγοριοποίηση Μεθόδων Ανάκτησης Εικόνων με βάση το Περιεχόμενο 

(CBIR) 

Πριν προχωρήσουμε στην διατύπωση της μεθόδου η οποία  επιδιώκει να δώσει ταυτόχρονη 

απάντηση στο πρόβλημα της αντιστοίχισης ασαφών και δυαδικών σχημάτων, σκόπιμο είναι 

να διερευνήσουμε το πώς κατηγοριοποιούνται οι μέθοδοι οι οποίες εξετάζουν την ανάλυση 

αυστηρά δυαδικών σχημάτων. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται διαφορετικές 

κατηγοριοποιήσεις σχετικά με τις τεχνικής ανάλυσης τέτοιων σχημάτων. 

Ανάλογα με το αν χρησιμοποιούμε μόνο τα σημεία που βρίσκονται στα όρια του 

αντικειμένου, ή και όλο το εσωτερικό του σχήματος, οι δυο κατηγορίες χωρίζονται σε 

εξωτερικές/βασιζόμενες-στο-περίγραμμα και εσωτερικές/βασιζόμενες-σε-περιοχές [10]. 

Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται αλγόριθμοι που εξετάζουν το σχήμα του περιγράμματος 

ή και διάφορους μετασχηματισμούς Fourier πάνω σε αυτό. Στην δεύτερη κατηγορία 

υπάγονται τεχνικές όπως moment-based προσεγγίσεις, μέθοδοι αποσύνθεσης του 

σχήματος σε πρωτόγονα τμήματά του ή συμμετρικοί μετασχηματισμοί ως προς άξονα. 

Διακρίνεται το εξής σχήμα κατηγοριοποίησης για τις μεθόδους ανάλυσης σχημάτων: 

 Αριθμητικές Μέθοδοι βασιζόμενες στο σχήμα: μέθοδοι οι οποίες χτίζουν μια 

αριθμητική αναπαράσταση με βάση τα σημεία που βρίσκονται στο περίγραμμα του 

σχήματος. Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων χτίζουν πάνω στην περίμετρο, ή 

δημιουργούν μια μονο-διάστατη αναπαράσταση από το δισδιάστατο περίγραμμα, 

η οποία αποκαλείται signature. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται 

μετασχηματισμοί όπως ο Μετασχηματισμός Fourier σαν shape descriptor. 

 Μη-αριθμητικές Μέθοδοι βασιζόμενες στο σχήμα: λαμβάνουν το περίγραμμα του 

σχήματος σαν είσοδο και παράγουν το αποτέλεσμα με την μορφή γράφου. 

Similarity Matching 

Retrieved Images 

Query Image 

Features 

Query Image 

Feature 

Extraction 

Image 

Collection 
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Extraction 
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Παραδείγματα είναι προσεγγίσεις πάνω στο περίγραμμα από πολύγωνα ή splines, 

καθώς και η αποσύνθεση περιγράμματος. 

 Αριθμητικές Μέθοδοι βασιζόμενες σε περιοχές: υπολογίζουν το βαθμωτό 

αποτέλεσμα με βάση το συνολικό σχήμα. Οι moment-based μέθοδοι είναι 

δημοφιλείς σε αυτή την περιοχή. Μετρικές με βάση την περιοχή ή το πόσο 

συμπαγές είναι το σχήμα χρησιμοποιούνται επίσης συχνά, παρ’ όλο που δεν 

διατηρούν την πληροφορία. 

 Μη-αριθμητικές Μέθοδοι βασιζόμενες σε περιοχές: έχουν ως αποτέλεσμα μια 

χωρική αναπαράσταση ενός σχήματος με βάση το σύνολο του σχήματος. Οι πιο 

δημοφιλείς μέθοδοι σε αυτή την κατηγορία είναι medial axis transforms και οι 

βασιζόμενες στην αποσύνθεση σχήματος.  

Ο στόχος της διαδικασίας της περιγραφής ενός σχήματος είναι ο μονοσήμαντος και 

μοναδικός χαρακτηρισμός του σχήματος. 

 

2.2.2  Διερεύνηση Κριτηρίων Σύγκρισης Ομοιότητας μεταξύ Fuzzy Objects 

Ο κύριος όγκος της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στην ανάλυση με βάση το σχήμα, 

εδραιώνοντας ένα ολόκληρο πεδίο, αυτό της ανάλυσης ασαφών σχημάτων. Η εστίαση είναι 

σε σχήματα τα οποία απορρέουν από κάποια τεχνική κατάτμησης, και η οποία αναθέτει στα 

pixels κάποιας εικόνας membership values ανάλογα με την εφαρμογή, σχηματίζοντας έτσι 

ένα fuzzy object. 

Οι τεχνικές ανάλυσης ασαφών σχημάτων [11] που αναπτύσσονται στην βιβλιογραφία, 

βασίζονται στα εξής κριτήρια: 

1. Συνδεσιμότητα και περιβάλλον 

2. Κοντινότητα 

3. Κυρτότητα και αστεροειδές της μορφής 

4. Περίμετρος, συμπαγές, και περιοχή 

5. Έκταση και διάμετρος 

6. Μεγέθυνση και σμίκρυνση, άξονες, επεκτασιμότητα και εκλέπτυνση. 

7. Ιδιότητες που έχουν να κάνουν με τα επίπεδα του γκρι χρώματος, κατάτμηση 

και σύντμηση. 

Από τις παραπάνω ιδιότητες, επιδιώκουμε να αναπτύξουμε κατάλληλη μέθοδο σύγκρισης 

μεταξύ ασαφών αντικειμένων η οποία θα είναι ανεξάρτητη από παράγοντες όπως η 

διαφορετική κλίμακα μεταξύ των αντικειμένων και του περιβαλλοντός τους (υπόβαθρο). 

Επίσης, προτιμώτερη φαίνεται κάποια εκδοχή που να βασίζεται στο σχήμα παρά στις 

χρωματικές αποχρώσεις, καθώς πολλά αντικείμενα προέρχονται από διαφορετικές πηγές 

που αποτυπώνουν με διαφορετικό τρόπο την χρωματική σύνθεση των αντικειμένων. 
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2.3 Προτεινόμενο κριτήριο σύγκρισης ομοιότητας – η περίπτωση 

των Motion Descriptors 
Οι Motion Descriptors που αναπτύσσονται από τους (Gauthier et al., 1991) [12] έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την αναγνώριση αντικειμένων μέσα σε μια εικόνα, με 

στόχο την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας της οποίας τα αποτελέσματα απαιτούνται 

να είναι ανεξάρτητα από: 

 Αλλαγές στην θέση (translations) 

 Αλλαγές στον προσανατολισμό (rotations) 

 Αλλαγές στο μέγεθος (scaling) 

 Ανακλάσεις / reflexions. 

Ο συγγραφέας του [13] οριοθετεί το πρόβλημα της διάκρισης μεταξύ αντικειμένων για την 

περίπτωση των gray-scale εικόνων, στις οποίες οι παραδοσιακοί Fourier Descriptors που 

δουλεύουν πάνω στο σαφές περίγραμμα δεν είναι επαρκείς. Διερευνά τους Motion 

Descriptors, μια οικογένεια από invariants τα οποία δεν επηρρεάζονται από αλλαγές στην 

κίνηση των αντικειμένων σε δισδιάστατες gray-level εικόνες. Με βάση αυτούς αναπτύσσει 

την έννοια των Similarity Descriptors, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω τέσσερις 

προϋποθέσεις, και επιτυγχάνουν τις απαιτούμενες invariances. Ο συγγραφέας του [14] 

επεκτείνει τους Similarity Descriptors στον 3-D gray-scale χώρο εικόνων, υιοθετώντας τις 

ίδιες υποθέσεις. 

2.3.1  Υπολογισμός του Motion Descriptor ενός αντικειμένου 

Έστω f μια συνάρτηση η οποία ανήκει στον l2 χώρο, και   
  o Μετασχηματισμός Fourier της: 

  
                    

 

  

 

Όπου με       δηλώνεται το βαθμωτό γινόμενο στον R2. Αν (λ,θ) είναι πολικές 

συντεταγμένες στο σημείο ξ, με   
  
 λ    δηλώνουμε τον Μετασχηματισμό Fourier του f στο 

σημείο (λ,θ). Καθορίζουμε μια αντιστοίχιση Df από το    στο    με: 

   λ      
  
 λ    

 
  

  

 

 

   καλείται ο Motion Descriptor (MD) της f. 

Ιδιότητες: Έστω f και g δυο square summable συναρτήσεις στον l2 χώρο. 

1. Αν M είναι μια κίνηση (motion) τέτοια ώστε                 για οποιοδήποτε x 

στον R2, τότε:  

   λ     λ  λ     

2. Αν k είναι πραγματική σταθερά τέτοια ώστε             για οποιοδήποτε x στον 

R2, τότε: 

   λ  
 

  
   

λ

 
  λ     
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3. Αν υπάρχει ανάκλαση R τέτοια ώστε                 για οποιοδήποτε x στον R2, 

τότε: 

   λ     λ  λ     

Οι ιδιότητες 3 και 4 δείχνουν ότι οι MD είναι invariant σε κινήσεις και ανακλάσεις 

αντικειμένων.  

Motion Descriptor τάξης α: Έστω f ένα αντικείμενο, και α   1. Καθορίζουμε την 

αντιστοίχιση   
  από το   στο    ως: 

  
  λ      

  
 λ    

 
  

  

 

 

 

Εικόνα 5: Αναπαράσταση Motion Descriptors Διαφορετικής Τάξης 

Normalized Motion Descriptor τάξης α: Έστω       και α ένας θετικός πραγματικός 

αριθμός. Καθορίζουμε την αντιστοίχιση   
  από το   στο    ως: 

  
  λ  

 

     
   

  λ  

  
  είναι ο Normalized Motion Descriptor τάξης α του f. Το παραπάνω γίνεται για να 

αποφύγουμε το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της f με βαθμωτό πάνω στον 

descriptor. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο μηχανισμός των Motion Descriptors δεν επενεργεί 

πάνω στο boundary του αντικειμένου όπως ένας Fourier Descriptor, αλλά στο σύνολο όλων 

των σημείων που το αποτελούν. Η μέθοδος εφαρμόζεται στο σύνολο του αντικειμένου, αντί 

για μόνο τα όρια του, ενώ μικρές διαβαθμίσεις στις τιμές των pixels προκαλούν αντίστοιχα 

και μικρές αλλαγες στον χαρακτηριστικό descriptor. 
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Κεφάλαιο 3 : Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

3.1 Ανάκτηση Εικόνας με Βάση το Περιεχόμενο - CBIR 
Η ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο (CBIR), όπως την βλέπουμε σήμερα, είναι 

οποιαδήποτε τεχνολογία η οποία κατά κανόνα βοηθά στο να οργανώσουμε κάποιο 

ψηφιακό αρχείο εικόνων με βάση το οπτικό περιεχόμενό τους [10]. Από τον παραπάνω 

ορισμό, οτιδήποτε από μια απλή συνάρτηση ομοιότητας εικόνας μέχρι κάποια ευέλικτη 

μηχανή σήμανσης εικόνων υπάγεται στην κατηγορία του CBIR. 

3.1.1 Ανασκόπηση πρότερης δουλειάς πάνω σε Μεθόδους του CBIR 

Τρέχοντα CBIR συστήματα όπως το QBIC της IBM [15] [16], επιτρέπουν αυτόματη ανάκτηση 

με βάση απλά χαρακτηριστικά, την κατανομή των χρωμάτων, το σχήμα και την υφή. Αλλά 

δεν εξετάζουν χωρικές και δομικές σχέσεις. Αποτυγχάνουν στο να συλλάβουν το νοηματικό 

περιεχόμενο της εικόνας σαν σύνολο. Επιπλέον η αναγνώριση αντικειμένων είναι ημι-

αυτόματη. Το Chabot project [17] ενσωματώνει μια σχεσιακή βάση με ανάκτηση βάσει 

χρωματικής ανάλυσης. Χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα κειμένου μαζί με χρωματικά 

ιστογράμματα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της κάθε εικόνας. Το VisualSEEK [18] 

επιτρέπει επερωτήσεις με χρώμα και χωρική διάταξη των χρωματικών περιοχών. 

Παρέχονται εργαλεία που βασίζονται σε κείμενα για τον χαρακτηριστικό εικόνων και για 

την αναζήτηση. Μια νέα αναπαράσταση εικόνας η οποία χρησιμοποιεί την έννοια των 

τοπικών συνεκτικών περιοχών σε χρώμα και υφή, παρουσιάζεται από τους Carson et al. 

[19]. 

Για μια εκτενή αναφορά των τεχνικών που έχουν χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες ο 

αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στα [20] [21] [22] [23] [24] [25] [9]. 

Μερικές από τις δημοφιλείς μεθόδους για τον χαρακτηρισμό πληροφορίας σχετικά με 

χρώμα είναι τα χρωματικά ιστογράμματα [26] [27],  χρωματικά στιγμιότυπα [28] και 

correlograms [29]. Επιπλέον μέθοδοι που έχουν προταθεί είναι η χρήση της SVD [27], η 

προσέγγιση των κυρίαρχων περιοχών [30], [31] και η συσταδοποίηση χρωμάτων [32]. Το 

σχήμα είναι επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στην αναγνώριση αντικειμένων στην 

κατηγοριοποίηση των εικόνων, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην CBIR και σε συνδυασμό 

με το χρώμα και άλλα χαρακτηριστικά για ταξινόμηση και ανάκτηση.  

Η περιγραφή σχημάτων ή η αναπαράσταση είναι ένα σημαντικό θέμα τόσο στην 

αναγνώριση αντικειμένων και στην κατηγοριοποίηση. Πολλές τεχνικές, όπως το chain code, 

πολυγωνικές προσεγγίσεις, κυρτότητα, και οι fourier και moment descriptors έχουν 

προταθεί και χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές [33]. Προσφάτως, τεχνικές οι οποίες 

χρησιμοποιούν κάποια μετρική του σχήματος σαν το σημαντικότερο χαρακτηριστικό έχουν 

χρησιμοποιηθεί για CBIR. Χαρακτηριστικά όπως τα moment invariants και το εύρος της 

περιοχής έχουν χρησιμοποιηθεί στο [15], [34] αλλά δεν δίνουν κάποια ομοιότητα σχήματος 

με βάση την αντίληψη. Οι Cortelazzo et. Al [35] χρησιμοποίησαν chain codes για 

χαρακτηριστική περιγραφή σχήματος εικόνας, ενώ οι Jain και Vailaya [36] πρότειναν μια 

αναπαράσταση σχήματος βασισμένη στην χρήση ενός ιστογράμματος από κατευθύνσεις 

ακμών. Οι Mehotra και Gary [37] χρησιμοποίησαν συντεταγμένες από σημαντικά σημεία 

πάνω στα όρια του σχήματος σαν περιγραφή, ενώ ο Jagadish [38] πρότεινε μια αποσύνθεση 
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σχήματος σε έναν αριθμό ορθογωνίων και δυο ζεύγη από συντεταγμένες για κάθε 

ορθογώνιο τα οποία χρησιμοποιούνται για να απαραστήσουν το σχήμα. Τέλος, ένα σχήμα 

αναπαράστασης και ανάκτησης βασιζόμενο σε περιοχές, το οποίο είναι ανεξάρτητο από 

μετακινήσεις, περιστροφές και σμικρύνσεις έχει προταθεί από τους Lu και Sajjanhar [39]. 

3.2 Σχετικές Εργασίες για Ανάκτηση Εικόνας βάσει Αντικειμένου  
Όπως έχει γίνει εμφανές από τα παραπάνω, το πεδίο είναι αχανές και ο αριθμός εργασιών 

που θα μπορούσε να έχει εφαρμογή είναι πολύ μεγάλος, ειδικά αν άρουμε τον περιορισμό 

της ανάκτησης με βάση την έννοια του αντικειμένου και αντιμετωπίσουμε την επερώτηση 

σαν εικόνα. Ωστόσο στο πρόβλημα που εξετάζουμε η απαίτηση για ανάκτηση με βάση τόσο 

το περίγραμμα όσο και το περιεχόμενό του είναι σημαντική, και η οποιαδήποτε μέθοδος 

εφαρμόζεται θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα. Αναφέρουμε ενδεικτικά 

μόνο μερικές εργασίες οι οποίες φαίνονται να ανταποκρίνονται καλύτερα στο παραπάνω. 

3.2.1  Ανάκτηση Εικόνας με χρήση του Correlogram 

Στην εργασία [40] οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα νέο σχήμα ανάκτησης με βάση την 

έννοια του αντικειμένου. Η ανάλυση ξεκινά χρησιμοποιώντας ένα, βασιζόμενο σε 

ανθρώπινες εκτιμήσεις, σχήμα κβάντισης χρωμάτων καθώς και το χρωματικό correlogram. 

Το χρωματικό correlogram         μετράει την ετερο-συσχέτιση των pixels με χρώμα i και j 

στην δοθείσα απόσταση d. Η απόσταση d προσδιορίζεται σε πολικές συντεταγμένες (d,α) 

με διακριτό μήκος και προσανατολισμό. Στην πράξη το α παίρνει τιμές 0 ο, 45 ο, 90 ο, 135 ο, 

180 ο, 225 ο, 270 ο και 315ο. Το χρωματικό correlogram στην συνέχεια ορίζεται ως: 

                                               

όπου Pr είναι η πιθανότητα και   και    είναι θέσεις στην χρωματική εικόνα I.  

H έξοδος του σχήματος κβάντισης χρωμάτων καθώς και του χρωματικού correlogram 

εξυπηρετεί ως είσοδο για αλγόριθμο κατάτμησης εικόνας: ιεραρχικές συντμήσεις, οι οποίες 

επεκτείνονται σε εικόνες με χρώμα. Από τα ογκώδη τμήματα που προκύπτουν εξάγονται τα 

όρια χρησιμοποιώντας κατηγοριοποίηση ανά εικονοστοιχείο, τα οποία και στην συνέχεια 

εξομαλύνονται χρησιμοποιώντας τελεστές διάβρωσης και διαστολής. 

Στην συνέχεια τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τα εξαγόμενα σχήματα 

συμπληρώνουν τα δεδομένα σε ένα διάνυσμα που περιέχει στοιχεία για χρώμα, υφή και 

σχήμα. Σε συνδυασμό με την μετρική απόστασης διασταύρωσης (intersection), αυτό το 

διάνυσμα χρησιμοποιείται για ανάκτηση εικόνας βάσει αντικειμένων, όπως και τα τμήματα 

που το αποτελούν. Παρ’ όλο που το ταίριασμα σχήματος από μόνο του παρέχει καλά 

αποτελέσματα, το συνολικό διάνυσμα παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα ανάκτησης απ’ 

ότι τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν. Συνολικά αυτό που παρουσιάζει η εργασία 

είναι ένα σχήμα ανάκτησης το οποίο βασίζεται στην ανθρώπινη αντίληψη. 

3.2.2 Ανάκτηση Ιατρικών Εικόνων με χρήση του Wavelet Μετασχηματισμού 

Ένα framework ανάκτησης ιατρικών εικόνων το οποίο στηρίζεται στον wavelet 

μετασχηματισμό προτείνεται από τους συγγραφείς του [41]. Δοθείσης μιας εικόνας 

επερώτησης, δημιουργείται αρχικά ένα υποσύνολο από εικόνες χρησιμοποιώντας τον 

wavelet μετασχηματισμό. Στην συνέχεια, η αναζήτηση ομοιότητας εικόνας περιορίζεται στο 
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να επενεργεί πάνω σε μόνο αυτό το υποσύνολο. Με βάση την συνάρτηση απόστασης που 

έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά της εικόνας, επιστρέφονται στις 

πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων οι πιο όμοιες εικόνες. 

 

Εικόνα 6: μια fMRI εικόνα (2-D slice) και η ανακατασκευή 6 επιπέδων της χρησιμοποιώντας τον Wavelet 
Μετασχηματισμό [41] 

Με κατάλληλη προεπεξεργασία του συνόλου δεδομένων – εικόνων ώστε να απομονωθεί 

κατάλληλα το αντικείμενο ενδιαφέροντος από το υπόβαθρο, το παραπάνω framework 

αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα στο πρόβλημα που εξετάζουμε.  

3.2.3 Ανάκτηση εικόνων βασιζόμενη στο επικρατές χρώμα 

Οι συγγραφείς των [42] [43] παρουσιάζουν μια νέα μέθοδο που στηρίζεται στην έννοια της 

ασάφειας, καθώς και την περιγραφή «κυρίαρχων χρωμάτων» μιας εικόνας, πάνω στα οποία 

οικοδομείται ένα ολόκληρο σύστημα ανάκτησης δεδομένων. Σύμφωνα με τους συγγραφείς 

[42] [43], το σύστημα είναι κατάλληλο για τις περιπτώσεις στις οποίες οι εικόνες 

χαρακτηρίζονται από ασαφή δεδομένα. Η συνέργεια των χαρακτηριστικών της μεθόδου 

αποδεικνύεται αποδοτική στην αποτελεσματική περιγραφή εικόνων, και στην επερώτηση 

σε διαφορετική ανάλυση πάνω στα αποτελέσματα. 

Η μέθοδος εκμεταλλεύεται την θεωρία ασαφών συνόλων για να αντιμετωπίσει την έννοια 

της αβεβαιότητας πάνω στις περιγραφές χρωμάτων. Περιγράφει τα «κυρίαρχα» χρώματα 

μιας εικόνας σαν «ασαφή» χρώματα, και αναθέτει στο καθένα έναν βαθμό κυριαρχίας. Το 

ασαφές χρώμα στην συνέχεια μπορεί να ειδωθεί σαν μια τριπλέτα, με το κάθε στοιχείο της 

τριπλέτας να αναπαριστά μια τιμή πάνω στα χαρακτηριστικά της απόχρωσης, κορεσμού και 

φωτεινότητας αντίστοιχα. Το σύνολο κυρίαρχων χρωμάτων περιγράφεται ως: 

                     

όπου                 είναι ένα κυρίαρχο χρώμα που αναπαρίσταται στον HSI χρωματικό 

χώρο. Ένα σαφές HSI χρώμα C στην συνέχεια ορίζεται σαν τριπλέτα             όπου 

αντίστοιχα τα   ,    και    είναι ασαφής απόχρωση, ασαφής κορεσμός και ασαφής 

φωτεινότητα. Από αυτές οικοδομείται ένας descriptor για την κάθε εικόνα, και οι 
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επερωτήσεις γίνονται χρησιμοποιώντας τελεστές που είναι σε θέση να περιγράψουν τις 

επιθυμητές ιδιότητες των επιδιωκώμενων αποτελεσμάτων της  ανάκτησης. 

Το παραπάνω θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στο πρόβλημα που εξετάζουμε, αν αυτό που 

μας ενδιαφέρει από την επερώτησή μας είναι να ανασύρουμε αντικείμενα που θεωρούνται 

παρόμοια ως προς τις ασαφείς ιδιότητές τους, θεωρώντας την μετρική ασάφειας ως 

ιδιότητα παρόμοια με το χρώμα, και όχι ως προς το σχήμα.  

3.2.4 Ανάκτηση Εικόνων βασιζόμενη στις Allen relations 

Η εργασία [44] αντιμετωπίζει την διαδικασία της ανάκτησης με λογική παρόμοια με την 

παρούσα εργασία. Το ζητούμενο εδώ είναι ανάκτηση η οποία να λαμβάνει υπ’όψιν την 

σχετική θέση των αντικειμένων σε εικόνες, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το αντικείμενο με το 

οποίο γίνεται η επερώτηση να δίνει παρόμοια αποτελέσματα παρ’ολές τις διακυμάνσεις σε 

σχήμα ή μέγεθος που μπορεί να υποστεί από την διαδικασία της σύλληψης. Οι ασαφείς 

μέθοδοι χρησιμοποιούνται εδώ καθώς έχουν την ιδιότητα να αποδίδουν παρά τις μη-

ακριβείς πληροφορίες και την θολότητα. 

 

Εικόνα 7: a) επικαλυπτόμενα αντικείμενα β) μη-κανονικοποιημένο fuzzy ιστόγραμμα των Allen Relations γ) 
Αντίστοιχο κανονικοποιημένο fuzzy ιστόγραμμα των Allen Relations [44] 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται ασαφή ιστογράμματα των σχέσεων Allen για 

ανάκτηση αντικειμένων. Τα ιστογράμματα που προαναφέρθηκαν είναι η ποσοτική 

αναπαράσταση της σχετικής θέσης του αντικειμένου, ενώ οι σχέσεις allen θεωρούνται 

ευαίσθητες σε σχήμα, μέγεθος και προσανατολισμό αντικειμένου. Χρησιμοποιείται ο 

αλγόριθμος του Matsakis [45] για μετατροπή των γραμμών-ορίων του αντικειμένου στο 

πεδίο του ασαφούς, και η επερώτηση στην συνέχεια απαντά με κριτήριο μόνο την σχετική 

απόσταση μεταξύ αντικειμένων. 

3.2.5 Ανάκτηση Εικόνων με χρήση ευρετηρίου χρώματος, σχήματος και θέσης 

Στο [46] παρουσιάζεται μια νέα τεχνική για την ανάκτηση εικόνων με βάση το ταίριασμα 

περιοχών, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από χρώμα, σχήμα και περιοχή, στα πλαίσια του 
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MPEG-7. Οι κυρίαρχες περιοχές μέσα σε κάθε εικόνα ευρετηριάζονται χρησιμοποιώντας 

ενσωματωμένα χαρακτηριστικά χρώματος, σχήματος και τοποθεσίας. Επιπλέον 

τοποθετούνται στο ευρετήριο και δυνατοί συνδυασμοί από περιοχές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου κατάτμησης και επιλογής περιοχής για μέθοδο ανάκτησης με χρήση 
ευρετηρίου σχήματος και θέσης [46] 

Οι εγγραφές του ευρετηρίου μαζί με τα σχετιζόμενα μεταδεδομένα τοποθετούνται σε μια 

Hash δομή, όπου παρόμοιες εικόνες τείνουν να σχηματίζουν συστάδες. Με βάση την 

διαδικασία ανάκτησης που προκύπτει οι εικόνες μπορούν να ανακτώνται με κριτήρια το 

χρώμα, το σχήμα και την τοποθεσία καθώς και με βάση έναν συνδυασμό των παραπάνω. 

 3.2.5 Ανάκτηση Εικόνων με κριτήριο την στατιστική δομή του αντικειμένου 

Στην εργασία [47] παρουσιάζεται μια Bayesian προσέγγιση ως προς την διαδικασία της 

ανάκτησης εικόνας βάση αντικειμένου. 

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις που βασίζονται πάνω στην ανάκτηση περιοχής απαιτούν 

κατάτμηση της εικόνας. Αντ’ αυτού οι συγγραφείς του [47] κατασκευάζουν έναν Bayesian 

classifier, με βάση τις προσεγγίσεις πυκνότητας του διανύσματος χαρακτηριστικών το οποίο 

εξάγουν από την εικόνα. Με αυτόν εκτελούν ένα παραθυρωμένο σάρωμα πάνω στις 

εικόνες για αντικείμενα ενδιαφέροντος. Ανάδραση από τον χρήστη χρησιμοποιείται για να 

φιλτραριστούν πιθανόν λάθος αποτελέσματα που μπορεί να έχει επιστρέψει ο αλγόριθμος. 
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Εικόνα 9: Ένας Bayesian κατηγοριοποιητής δυο-σταδίων, ο οποίος σαρώνει εκτενώς τις εικόνες κατά κλίμακα 
και περιοχή, δημιουργώντας υποσύνολα (στάδιο 1ο) και (2ο στάδιο) επιστρέφει σχετικά αποτελέσματα με 

βάση την ανάδραση του χρήστη. [47] 

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η κατάτμηση εικόνων που απαιτείται ως πρωταρχικό βήμα 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ανάκτησης αντικειμένων επιταχύνει την διαδικασία, 

ωστόσο προκαλεί αποτυχία στην περίπτωση στην οποία δεν είναι δυνατή η ακριβής 

κατάτμηση [48]. Υπό αυτή την έννοια, η πρότασή τους θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

εναλλακτική στην διαδικασία που προτείνουμε, μη προυποθέτοντας καθόλου κατάτμηση 

της εικόνας, απλά πλαισιώνοντας στην επερώτηση το αντικείμενο ενδιαφέροντος. 
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Κεφάλαιο 4 : Μεθοδολογία 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε την μεθοδολογία της ανάκτησης αυτή καθ' εαυτή, 

βασισμένη πάνω στο θεωρητικό υπόβαθρο που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 2. Το σχήμα το 

οποίο έχει υλοποιηθεί στηρίζεται στην παροχή μιας εικόνας-επερώτησης από τον 

χρήστη.Με βάση αυτή την εικόνα γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία και ολόκληρη η βάση 

επερωτάται για παρόμοιες εικόνες. 

Το γενικό σχήμα συνοψίζεται στα εξής: μια προϋπάρχουσα εικόνα μπορεί να παρέχεται από 

τον χρήστη ή να επιλεγεί από ένα τυχαίο σύνολο. Η εικόνα αυτή είναι η εικόνα της 

επερώτησης (query). Ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να εξάγει από την εικόνα αυτή μια 

χαρακτηριστική ακολουθία (signature). Με βάση το signature, προϋποθέτοντας ότι σε 

πρότερο χρόνο οι εικόνες που βρίσκονται μέσα στο ευρετήριο έχουν υποστεί την ίδια 

διαδικασία, η ακολουθία της εικόνας επερώτησης συγκρίνεται με τις ακολουθίες των 

εικόνων στην βάση. Τα αποτελέσματα ταξινομούνται με κάποια μετρική απόστασης. 

Στο παρακάτω σχήμα περιγράφεται η πιο πάνω μεθοδολογία. Στην συνέχεια θα το 

εξειδικεύσουμε για την περίπτωση του προβλήματος που εξετάζουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Γενικευμένο Σχήμα Ανάκτησης 

Στην παραπάνω διαδικασία ενδέχεται να υπάρξουν στάδια φιλτραρίσματος των 

απαντήσεων ή προεπεξεργασίας, τόσο της ακολουθίας που εξάγεται μέσω κάποιου 

αλγορίθμου από την εικόνα, όσο και της ίδιας της εικόνας. 

4.1 Στάδιο Κατάτμησης Εικόνας 
Θεωρούμε ότι τα δεδομένα μας έρχονται σε μορφή ακατάλληλη για άμεση επεξεργασία, 

πιθανότατα ως αρχικές εικόνες οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια κατάλληλη κατάτμηση. 

βάση δεδομένων 
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Το αρχικό στάδιο είναι αυτό της σωστής εξαγωγής του αντικειμένου ενδιαφέροντος. Η 

διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους: 

 Χειροκίνητη (manual) κατάτμηση, στην οποία ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

πιθανότατα θεωρείται ειδικός του πεδίου, αναλαμβάνει να κατατμήσει την εικόνα 

σε αντικείμενα. 

 Αυτόματη κατάτμηση, στην οποία επιλέγεται κάποιος κατάλληλος αλγόριθμος 

κατάτμησης όπως οι προτεινόμενοι από το πλαίσιο του Fuzzy Connectedness (πρβλ. 

Ενότητα 2.1.3). Σε αυτή την περίπτωση ίσως χρειαστεί ανάδραση από τον χρήστη, 

συγκεκριμένα στην επιλογή κάποιων seed-points τα οποία θεωρούνται 

χαρακτηριστικά του αντικειμένου ενδιαφέροντος ή στον ορισμό κάποιου 

κατωφλίου. 

Τα εξαγόμενα στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να είναι ένα μητρώο που να υποδεικνύει 

ποια pixels της αρχικής εικόνας θα πρέπει να θεωρούνται μέρος του αντικειμένου 

ενδιαφέροντος και ποια όχι, ή κάποια άλλη κατάλληλη υπολογιστική δομή δεδομένων 

ικανή να αποθηκεύσει τα εικονοστοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο μαζί με τις 

ιδιότητές τους, όπως συντεταγμένες και τιμή φωτεινότητας. Στην δεύτερη περίπτωση τα 

εξαγόμενα εξαρτώνται άμεσα από τον κατάλληλο αλγόριθμο ο οποίος έχει επιλεγεί. 

 

Εικόνα 11: Παράδειγμα συμπαγούς κατάτμησης εξαγόμενης από το Fuzzy Connectedness [49] 

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζουμε μια οπτικοποίηση των εξαγόμενων του αλγορίθμου 

του Fuzzy Connectedness πάνω σε FLAIR εικόνες από μαγνητικό τομογράφο [49]. Το 

αντικείμενο που εξήγαγε ο αλγόριθμος δεν είναι εννιαίο, καθώς έχουν αναγνωριστεί ως 

μέρη του όγκου και περιοχές με αυξημένη φωτεινότητα που βρίσκονται μακριά από το 

κύριο μέρος του. Σε διαφορετική περίπτωση ο αλγόριθμος μπορεί να επιλέξει να 

επιστρέψει και τους βαθμούς συμμετοχής του εκάστοτε εικονοστοιχείου στο αντικείμενο 

που έχει αναγνωριστεί. Παρουσιάζουμε την οπτικοποίηση ενός τέτοιου παραδείγματος 

στην παρακάτω εικόνα, η οποία προέρχεται από την εργασία [2]. Σε αυτή την περίπτωση 

για κάθε αντικείμενο μπορούμε να διακρίνουμε πιο φωτεινές περιοχές, οι οποίες 
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σηματοδοτούν μεγαλύτερους βαθμούς συμμετοχής για τα εικονοστοιχεία που 

συμμετέχουν, και μικρότερους για τις λιγότερο φωτεινές περιοχές. 

 

Εικόνα 12: Παράδειγμα μη-συμπαγούς κατάτμησης εξαγόμενης από το Fuzzy Connectedness με seed pixels u, 
s, t. [2] 

Μπορούμε να θεωρήσουμε για την συνέχεια της μεθοδολογίας ότι για κάθε εικονοστοιχείο 

αποθηκεύεται από τον αλγόριθμο κατάτμησης μια τριπλέτα της μορφής: 

                  ό           ό               

όπου: 

       - είναι οι συντεταγμένες του εικονοστοιχείου πάνω στο αρχικό μητρώο 

αναπαράστασης της εικόνας 

             ό       - πρόκειται για την συνάρτηση        η οποία προσδίδει 

τιμή έντασης φωτεινότητας, για την περίπτωση bitmap grayscale εικόνων, στο [0 

255]. 

      ό              - πρόκειται για εξαγόμενο του αλγορίθμου κατάτμησης, 

με τιμές στο [0 1], οι οποίες μπορούν με κανονικοποίηση να εκφραστούν στο [0 

255] ωσάν τιμές φωτεινότητας για κατάλληλη οπτικοποίηση, όπως φαίνεται στο b 

σκέλος της παραπάνω εικόνας. 

Για αυστηρά δυαδικές κατατμήσεις, όπως μπορεί π.χ. να έχουν προκύψει από χειροκίνητη 

κατάτμηση από κάποιον ειδικό, οι τιμές του βαθμού συμμετοχής για κάθε εικονοστοιχείο 

τίθονται αυστηρά στο 1. Για την περίπτωση fuzzy αντικειμένων, οι βαθμοί συμμετοχής 

κυμαίνονται στο [0 1]. 

Θεωρούμε για την συνέχεια της εργασίας ότι οι εικόνες έχουν υποστεί κατάλληλη 

κατάτμηση, και το υπόβαθρο έχει αποκοπεί και αντικατασταθεί με μηδενικές τιμές 

φωτεινότητας. Επιπλέον ότι το αντικείμενο, παρ' όλο το σχήμα του, έχει απεικονιστεί σε 

τετράγωνο μητρώο όπου τα εικονοστοιχεία που δεν συμμετέχουν σε αυτό έχουν απλά τις 

μηδενικές τιμές που προαναφέραμε. Δεν γίνονται υποθέσεις σχετικά με το μέγεθος, την 

τοποθέτηση του αντικειμένου στο μητρώο, ή την περιστροφή του αντικειμένου καθώς οι 

παραπάνω περιπτώσεις καλύπτονται από την μεθοδολογία που υιοθετούμε. 
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4.2 Μέθοδος εξαγωγής της χαρακτηριστικής ακολουθίας 
Το επόμενο βήμα απαντάται και στην offline και στην online εφαρμογή του: από την εικόνα 

που έχει εξαχθεί από το πρώτο βήμα του σταδίου κατάτμησης της εικόνας, επιδιώκουμε να 

εξάγουμε κάποια χαρακτηριστική ακολουθία, τα στοιχεία της οποίας θα το χαρακτηρίζουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο μονοσήμαντα σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία της βάσης, 

αλλά και θα επιτρέπουν κατάλληλη ανάκτηση ομοίων. 

Το κριτήριο που υιοθετείται στην παρούσα εργασία είναι αυτό των Motion Descriptors, το 

θεωρητικό υπόβαθρο των οποίων έχει παρουσιαστεί στην Ενότητα 2.3. Στην παρούσα 

ενότητα θα εστιάσουμε στην μαθηματική εφαρμογή των Motion Descriptors πάνω στις 

εικόνες με τελικό στόχο την εξαγωγή κατάλληλης ακολουθίας. 

4.2.1 Κατάλληλη Προ-επεξεργασία της Εικόνας για υπολογισμό του Motion 

Descriptor 

Για τους σκοπούς της υπο-ενότητας θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα από το dataset 

το οποίο έχει επιλεγεί για να υποστηρίξει την εργασία, και στο οποίο θα αναφερθούμε 

εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο. 

  
 

 
Εικόνα 13: Παράδειγμα χειροκίνητης κατάτμησης εικόνας [3] 

Η αρχική εικόνα είναι έγχρωμη, ενώ στα επόμενα στάδια μετατρέπεται σε grayscale, ώστε 

να γίνει κατάλληλη για κατάτμηση, και σημαίνεται με κόκκινο χρώμα το σύνολο των 

εικονοστοιχείων που αποτελούν κατά την κρίση του ειδικού το αντικείμενο ενδιαφέροντος. 

Στο αμέσως επόμενο βήμα αφαιρείται το υπόβαθρο, καθώς οι τιμές φωτεινότητάς του δεν 

θέλουμε να συμμετάσχουν στον υπολογισμό του Motion Descriptor του αντικειμένου. 
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Εικόνα 14: Αυστηρά δυαδική κατάτμηση χωρίς υπόβαθρο 

Εκτός από την απομόνωση του αντικειμένου από το υπόβαθρο, στην εικόνα έχουν 

επιβληθεί τετραγωνικές διαστάσεις. 

4.2.2 Υπολογισμός του Motion Descriptor 

Στην συνέχεια στην εικόνα εφαρμόζουμε τον Διακρικό Μετασχηματισμό Fourier 2-

διαστάσεων, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

        
 

  
                  

  

 
 

  

 
  

   

   

   

   

 

                        .      

 Το παραπάνω έχει ως αποτελέσμα την εξαγωγή του μητρώου του 2-D DFT της 

αρχικής εικόνας. Επιπλέον για την σωστή εφαρμογή του Motion Descriptor θα πρέπει να 

μετακινήσουμε στο κέντρο του φάσματος το τμήμα μηδενικής συχνότητας του 2-D DFT. Το 

παρακάτω οπτικοποιείται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Υπολογισμός 2-D DFT και Μετατόπιση Φάσματος 

 

 

 

Εφαρμογή 2-D DFT Μετατόπιση Φάσματος 
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Για τις ανάγκες του υπολογισμού της    θα χρειαστεί να ολοκληρώσουμε στο (0,2π). Για να 

διατηρήσουμε την ίδια μορφή υπολογισμών θεωρούμε ότι το (0,0) για εμάς βρίσκεται στο 

κέντρο της εικόνας, δηλαδή για μια εικόνα διαστάσεων 300x300 θεωρούμε ως (0,0) το 

(150,150). Στην συνέχεια διαγράφοντας ομόκεντρους κύκλους με διαρκώς αυξανόμενη 

ακτίνα υπολογίζουμε την τιμή του ολοκληρώματος για κάθε δυνατή (βάσει διακριτότητας 

των pixels) ακτίνα. Χρησιμοποιούμε τον Motion Descriptor τάξης 5, ως εξής:   
  λ  

    
  
 λ    

 
  

  

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Υπολογισμός Motion Descriptor 5ης Τάξης 

4.2.3 Διερεύνηση των Trends που εμφανίζουν οι Χαρακτηριστικές Ακολουθίες  

Όλες οι ακολουθίες που εξάγονται από την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου σε μια 

εικόνα εισόδου χαρακτηρίζονται από πολύ έντονες τάσεις. Παρουσιάζουμε τρία τέτοια 

παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα. 

 

Εικόνα 17: Διαφορετικοί Motion Descriptors με διαφορετικά Trends 
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Στην παραπάνω εικόνα οι ακολουθίες αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις 

όπου το αντικείμενο που έχει αναπαρασταθεί μπορεί να είναι απολύτως συμπαγές 

(δυαδική κατάτμηση), με ελαφρύ θόλωμα στο περίγραμμα (ασαφής κατάτμηση), και με 

έντονο θόλωμα στο περίγραμμα (ασαφής κατάτμηση) καθώς και με υφή. 

Πριν εξηγήσουμε το πώς προκύπτει το εκάστοτε trend, αναφέρουμε τον αριθμό χρωμάτων 

που εμφανίζεται σε κάθε κατάτμηση. 

# Χρώμα Κατάτμησης Αριθμός Χρωμάτων Παρατηρήσεις 

1 Κόκκινο 2 Η εικόνα είναι 
μονοχρωματική Χ = [0 ή 

255] 

2 Πράσινο 5 Η εικόνα περιέχει 4 
αποχρώσεις του λευκού, 
με διαβαθμίσεις κατά το 

περίγραμμα 

3 Μπλε 22 Η εικόνα περιέχει 21 
αποχρώσεις του λευκού, 
με διαβαθμίσεις κατά το 

περίγραμμα 

4 Θαλασσί 60 Η εικόνα προκύπτει από 
την κατάτμηση #2, 

εφαρμόζοντας υφή στο 
εσωτερικό 

Πίνακας 1: Χρωματική Αναπαράσταση των Διάφορων Trends 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αποκλίνουν οι σειρές κατά τον 

άξονα x (Radius of Integration) καθώς η τιμή του x μεγαλώνει: 

 Mικρές τιμές του x αντιστοιχούν σε μικρή ακτίνα ολοκλήρωσης πάνω στο 

δισδιάστατο φάσμα κατά τον υπολογισμό του Motion Descriptor, πράγμα που 

συνεπάγεται πράξεις πάνω σε στοιχεία χαμηλών χωρικών συχνοτήτων. 

 Μεγάλες τιμές του y αντιστοιχούν σε μεγάλη ακτίνα ολοκλήρωσης πάνω στο 

δισδιάστατο φάσμα κατά τον υπολογισμό του Motion Descriptor, πράγμα που 

συνεπάγεται πράξεις πάνω σε στοιχεία υψηλών χωρικών συχνοτήτων.  

Με βάση τη Θεωρία που αναπτύσσεται στο [50], οι διαφορετικές χωρικές συχνότητες 

αποδίδουν διαφορετική πληφορορία σχετικά με την εμφάνιση ενός ερεθίσματος. Οι 

υψηλές συχνότητες αναπαριστούν απότομες χωρικές μεταβάσεις στην εικόνα, όπως ακμές, 

και γενικά αντιστοιχούν σε πληροφορίες σε επίπεδο λεπτομέρειας. Οι χαμηλές χωρικές 

συχνότητες, από την άλλη, αναπαριστούν παγκόσμια πληροφορία σχετικά με το σχήμα, 

όπως γενικό προσανατολισμό και διαστάσεις. 

Τα παραπάνω παρέχουν μια διαισθητική εξήγηση σχετικά με το πώς εμφανίζονται τα 

διάφορα trends στην γραφικη: οι εικόνες «συμφωνούν» σε επίπεδο χαμηλών συχνοτήτων, 

δηλαδή σχήματος / προσανατολισμού, ενώ διαχωρίζονται κατά τις υψηλές συχνότητες οι 

οποίες αναπαριστούν πληροφορία σχετικά με τις ακμές. Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζονται κατ’ ύψος στις υψηλές συχνότητες, με την 

αυστηρά δυαδική (κόκκινη) κατάτμηση που περιέχει ιδιαίτερα οξείες ακμές να εμφανίζεται 
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μεγαλύτερη ισχύ. Για τις υπόλοιπες κατατμήσεις, καθώς αυξάνει η ισχύς του Gaussian 

Blurring, τόσο περισσότερο αμβλύνονται οι ακμές, με αποτέλεσμα η ισχύς στις υψηλές 

συχνότητες να εξασθενείται. 

Με βάση τα παραπάνω, οι τάσεις που εμφανίζονται για χαμηλές συχνότητες / μικρές 

ακτίνες ολοκλήρωσης, περιέχουν πληροφορία για το σχήμα και τον προσανατολισμό του 

αντικειμένου, κατά συνέπεια το ύψος των πρώτων σημείων είναι ιδιαίτερα σημαντικό και η 

αφαίρεση της τάσης θα οδηγούσε σε παραπλανητικά αποτελέσματα. Από την άλλη, οι 

τάσεις που εμφανίζονται σε υψηλές συχνότητες εκφράζουν πληροφορία σχετικά με το 

είδος των ακμών και υπό αυτή την έννοια, για το πρόβλημα που εξετάζουμε, θα πρέπει να 

υποβαθμιστούν ως προς την βαρύτητά τους κατά το ταίριασμα ή και να μην ληφθούν υπ’ 

όψιν. 

4.2.3.1 Γενικά περί Αφαίρεσης Trends από Χαρακτηριστικές Ακολουθίες 

Ως τάση σε μια χρονοσειρά ορίζουμε μια αργή, βαθμιαία αλλαγή σε κάποια ιδιότητα της 

σειράς πάνω στο συνολικό διάστημα που διερευνάται. Η τάση εννοίοτε ορίζεται με κάπως 

χαλαρό τρόπο σαν μια αλλαγή στον μέσο όρο σε βάθος χρόνου, ωστόσο αυτή μπορεί να 

αναφέρεται σε αλλαγές σε άλλες στατιστικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, υπάρχουν σειρές 

οι οποίες παρουσιάζουν τάσεις τόσο ως προς την διασπορά όσο και ως προς τον μέσο. Στην 

παραδοσιακή ανάλυση σειρών, μια χρονοσειρά αποσυντίθεται σε τάση, τμήματα περιοδικά 

ή εποχικά, και μη-συνηθισμένες διακυμάνσεις, και τα επιμέρους τμήματα εξετάζονται 

ξεχωριστά. 

Οι μοντέρνες τεχνικές ανάλυσης διαφέρουν ως προς το ότι δεν θεωρούν καμία τέτοια 

αποσύνθεση για τις σειρές, αλλά ότι κάθε τάση χρειάζεται ξεχωριστή αντιμετώπιση. Η 

αφαίρεση τάσεων (detrending) είναι η στατιστική ή μαθηματική αφαίρεση τάσεων από τις 

σειρές. Το detrending συχνά εφαρμόζεται για να αφαιρέσει κάποιο χαρακτηριστικό που 

θεωρούμε ότι διαβρώνει ή αποκρύπτει σχέσεις ενδιαφέροντος πάνω στα δεδομένα. Στην 

κλιματολογία, για παράδειγμα, μια τάση στην θερμοκρασία χάρη στην αστική θέρμανση 

μπορεί να επισκιάζει κάποια σχέση μεταξύ συννεφιάς και θερμοκρασίας αέρα. Το 

detrending επιπλέον χρησιμοποιείται σαν βήμα προεπεξεργασίας για να προετοιμάσει τις 

χρονοσειρές για ανάλυση με μεθόδους που προυποθέτουν στασιμότητα. 

Για τον παραπάνω σκοπό υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Μια απλή γραμμική τάση στον μέσο όρο μπορεί να αφαιρεθεί 

αφαιρώντας μια ευθεία γραμμή που να ταιριάζει με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων. Πιο πολύπλοκες τάσεις έχουν την τάση να απαιτούν διαφορετικές 

διαδικασίες. Για παράδειγμα, το cubic smoothing spline χρησιμοποιείται στην 

δενδροχονδρολογία για το ταίριασμα και την αφαίρεση τάσεων που δεν είναι ούτε 

γραμμικές, ούτε καν μονότονα αύξουσες ή φθίνουσες στον χρόνο. Στην αφαίρεση των 

τάσεων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το αποτέλεσμα του detrending πάνω στις 

φασματικές ιδιότητες της χρονοσειράς. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να συνοψιστεί από την 

απόκρουση συχνότητας της συνάρτησης που επιτελεί το detrending. 
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4.2.3.2 Αφαίρεση Trends με την μέθοδο του Γραμμικού Ταιριάσματος 

Αν μια σειρά αλλάζει βαθμιαία ως προς τον χρόνο, έχει νόημα να συνοψίσουμε κάπως την 

τάση σαν μια απλή συνάρτηση του χρόνου. Ένας απλός και αποδοτικός τρόπος είναι η 

χρήση μιας ευθείας γραμμής η οποία να είναι βέλτιστη ως προς την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων, πράγμα που υποθέτει γραμμική τάση. Χρησιμοποιείται απλή γραμμική 

παλινδρόμηση για να ταιριάξει το μοντέλο: 

             

όπου    είναι η αρχική χρονοσειρά στον χρόνο t, α είναι η σταθερά παλινδρόμησης, b είναι 

ο συντελεστής παλινδρόμησης και    είναι τα υπολλείματα της παλινδρόμησης. Η τάση 

μετέπειτα περιγράφεται ως: 

  
     

     
    

όπου   
  είναι η ταιριασμένη τάση,    είναι η εκτιμώμενη σταθερά παλινδρόμησης, και 

  
 είναι ο εκτιμώμενος συντελεστής της παλινδρόμησης. Παρουσιάζουμε δύο τέτοια 

παραδείγματα detrending πάνω σε ακολουθία που έχει εξαχθεί χρησιμοποιώντας τους 

Motion Descriptors. 

 
Παράδειγμα χρήσης ευθείας γραμμής για ταίριασμα 

της τάσης της σειράς 

 
Παράδειγμα χρήσης δύο ευθειών γραμμών για 

ταίριασμα της τάσης της σειράς 
Εικόνα 18: Παράδειγμα Detrending με χρήση ευθειών γραμμών 

Ενώ η ευθεία είναι απλή σαν μέθοδος, μπορεί να είναι εξαιρετικά αντιρεαλιστική η 

εκτίμηση ότι η τάση θα περιγράφεται επαρκώς από μια τόσο απλή μαθηματική μορφή. 

Άλλες συναρτήσεις του t, π.χ. η κυβική, μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα στα δεδομένα. 

 

4.2.3.2 Αφαίρεση Trends με την μέθοδο των Τμηματικών Πολυωνύμων 

Μια εναλλακτική στο ταίριασμα γραμμής σε ολόκληρη την χρονοσειρά (ή το ταίριασμα 

καμπύλης) είναι το ταίριασμα πολλών πολυωνύμων συναρτήσει του χρόνου σε 

διαφορετικά τμήματα της χρονοσειράς. Τα πολυώνυμα που χρησιμοποιούνται με αυτό τον 

τρόπο καλούνται τμηματικά πολυώνυμα.  
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Παράδειγμα χρήσης 5 τμημάτων, 5ου βαθμού 

πολυωνύμων 

 
Παράδειγμα χρήσης 1 τμήματος, 10ου βαθμού 

πολυωνύμου 

Εικόνα 19: Παράδειγμα Detrending με χρήση πολυωνύμων 

 

4.2.4.Μέθοδοι Αφαίρεσης του Trend από την Χαρακτηριστική Ακολουθία 

Μόλις μια γραμμή έχει ταιριαστεί με επιτυχία στα δεδομένα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

η γραμμή αναπαριστά την "τάση". Η ερώτηση που απομένει είναι το πως αφαιρούμε την 

τάση. Αν η μέθοδος ανίχνευσης τάσης που έχει ακολουθηθεί αναγνωρίσει μια ευθεία να 

την προσεγγίζει, υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι το να αφαιρέσουμε την γραμμή της 

τάσης από τα αρχικά δεδομένα, το οποίο θα αφήσει πίσω μια σειρά από υπολλείματα 

πάνω στην τάση. 

Η μέθοδος της "διαφοράς", του να αφαιρέσουμε δηλαδή το trend, είναι ελκυστική χάρην 

απλότητας, και γιατί δίνει μια βολική αποσύνθεση της διασποράς: οι σειρές που απομένουν 

είναι στην ίδια μονάδα μέτρου με τις αρχικές σειρές, και το συνολικό άθροισμα 

τετραγώνων των αρχικών δεδομένων μπορεί να εκφραστεί σαν το άθροισμα των 

τετραγώνων της σειράς συν το άθροισμα των τετραγώνων των υπολλειματικών στοιχείων. 

Η άλλη μέθοδος αφαίρεσης τάσης είναι το να υπολογίσουμε την αναλογία της χρονοσειράς 

ως προς την γραμμή τάσης σε κάθε σημείο του χρόνου. Αυτή η αναλογία θα ξεπερνάει την 

μονάδα όταν η σειρά είναι πάνω από την γραμμή τάσης και θα πέφτει κάτω από τη μονάδα 

όταν η σειρά είναι κάτω από την γραμμή τάσης. Αυτή η περίπτωση είναι ελκυστική για 

κάποια είδη δεδομένων γιατί η αναλογία δεν έχει διαστάσεις, και γιατί η εφαρμογή της 

επιπλέον αφαιρεί τάσεις σε διασπορά επιπλέον των τάσεων σε μέσο όρο, οι οποίες μπορεί 

να τις συνοδεύουν. Ωστόσο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η αρχική χρονοσειρά 

περιέχει αρνητικές τιμές, και μπορεί να αποδειχτεί προβληματική όταν η γραμμή τάσης 

περάσει το μηδέν. 

 

4.3 Μέθοδοι Σύγκρισης της Χαρακτηριστικής Ακολουθίας 
Αφ' ότου εξαχθεί η ακολουθία, υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, και αποθηκευτεί σε 

διάνυσμα, το επόμενο βήμα στην διαδικασία είναι η σύγκριση της χαρακτηριστικής 

ακολουθίας της εικόνας με αυτές των εικόνων που έχουν αποθηκευτεί στην βάση. 

Σε αυτή την περίσταση είναι χρήσιμες οι διάφορες μετρικές απόστασης που 

χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία. Αναφερόμαστε συνοπτικά σε μερικές από αυτές: 
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 Ευκλείδια Απόσταση. Πρόκειται για την "κανονική" απόσταση μεταξύ δύο σημείων 

τα οποία θα μπορούσε κάποιος να μετρήσει με χάρακα, και δίνεται από τον 

πυθαγόρειο τύπο. Η σχετιζόμενη νόρμα καλείται η Ευκλείδια Νόρμα. Αν    και    

δύο διανύσματα, η Ευκλείδια Απόσταση συνοψίζεται μαθηματικά ως εξής: 

   
                       

  

 Απόσταση Minkowski. Πρόκειται για μια μετρική πάνω στον Ευκλείδιο χώρο, η 

οποία μπορεί να θεωρηθεί σαν μια γενίκευση τόσο της Ευκλείδιας Απόστασης όσο 

και της City Block. Αν    και    δύο διανύσματα, η Απόσταση Minkowski 

συνοψίζεται μαθηματικά ως εξής: 

 

   
             

 
 

   

 

 

Μπορούμε να επισημάνουμε ότι η απόσταση Minkowski, για την ειδική 
 περίπτωση όπου p = 1 δίνει την city block μετρική, ενώ για την ειδική  περίπτωση      
όπου p = 2 δίνει την Ευκλείδια Απόσταση. 

 Απόσταση City Block ή Manhattan. Είναι μια μορφή γεωμετρίας στην οποία η 

συνήθης συνάρτηση απόστασης αντικαθίσταται από μια νέα μετρική στην οποία η 

απόσταση δυο σημείων είναι το άθροισμα των απόλυτων διαφορών των 

καρτεσιανών συντεταγμένων τους.  

   
            

 
 

   

 

 Η City Block είναι ειδική περίπτωση της Minkowski μετρικής, όπου p=1. 

 Επιπλέον αξίζει να αναφερθούμε στην πιο κοινή και δημοφιλή περίπτωση χρήσης 

ελαστικού ταιριάσματος μεταξύ σειρών: 

 Dynamic Time Warping. Πρόκειται για μια πολύ γνωστή τεχνική για την ανεύρεση 

βέλτιστου ταιριάσματος μεταξύ δυο χρονοεξαρτώμενων ακολουθιών, υπό 

ορισμένους περιορισμούς. Διαισθητικά, οι ακολουθίες "συντυλίγονται" με μη 

γραμμικό τρόπο ώστε να συνταιριάξουν. Σε πεδία όπως η εξόρυξη δεδομένων και η 

ανάκτηση πληροφορίας, η Dynamic Time Warping έχει εφαρμοστεί επιτυχώς για να 

ανταποκριθεί αυτόματα σε μετατοπίσεις στον χρόνο και διαφορετικές ταχύτητες 

που μπορεί να σχετίζονται με χρονο-εξαρτώμενα δεδομένα. 
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Εικόνα 20: Διαφορά Εφαρμογής Ευκλείδιας – Dynamic Time Warping 

Η παραπάνω εικόνα δίνει μια διαισθητική ματιά στο πως η Dynamic Time Warping 

συνταιριάζει δυο ακολουθίες, συγκριτικά με την Ευκλείδια Απόσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: Δυο σειρές οι οποίες είναι όμοιες, και λόγω μετατοπίσεων έχουν μεγάλη Ευκλείδια Απόσταση, 
επωφελούνται από την χρήση της Dynamic Time Warping. 

Η παραπάνω τεχνική στηρίζεται στην κατασκευή ενός "warping matrix", δηλαδή ενός 

μητρώου υπολογισμού στοιχείου-προς-στοιχείο διαφορών πάνω στο οποίο γίνεται, μέσω 

δυναμικού προγραμματισμού, ο υπολογισμός ενός βέλτιστου μονοπατιού-ταιριάσματος το 

οποίο να ικανοποιεί προυποθέσεις που θέτει η εφαρμογή (π.χ. να βρίσκεται μέσα σε ακτίνα 

R, όπως φαίνεται στο σχήμα). Η dynamic time warping ως απόσταση θεωρείται ως το 

(σταθμισμένο) άθροισμα όλων των κελιών τα οποία βρίσκονται κατά μήκος του βέλτιστου 

μονοπατιού. 

Η dynamic time warping, εφόσον απαιτήσει τον υπολογισμό όλων ή μεγάλου αριθμού 

στοιχείου-προς-στοιχείο διαφορών, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και ακριβή σε πράξεις. 

 

4.4 Προτεινόμενες Μέθοδοι 
Σε αυτή την ενότητα εξειδικεύουμε την γενική μέθοδο που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 

4.1, ώστε να βρίσκει εφαρμογή για την περίπτωση που εξετάζουμε. Τα βήματα έχουν ως 

εξής: 

 
Q 

C 

Q 

C 

C Q 

R 

Ευκλείδιος Απόσταση 

Dynamic Time Warping 
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(Offline Βήμα) Κατασκευή Βάσης  

Από ένα μεγάλο σύνολο εικόνων δημιουργείται, είτε με χρήση μεθόδων αυτόματης 

κατάτμησης, είτε από κατατμήσεις ειδικών του πεδίου με το χέρι, ένα μεγάλο σύνολο από 

δυαδικές και μη κατατμήσεις. Στην περίπτωση όπου για μια εικόνα μας παρέχονται 

περισσότερες της μιας κατατμήσεις, αποθηκεύουμε για αυτήν τόσο τις επιμέρους 

κατατμήσεις όσο και όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των κατατμήσεων, 

αναμειγνύοντας κατατμήσεις μεταξύ τους. Στην συνέχεια για την κάθε κατάτμηση που 

έχουμε συλλέξει για την κάθε εικόνα υπολογίζεται ο 2-D DFT και ο Motion Descriptor της. 

Στην βάση αποθηκεύουμε για κάθε εικόνα, τις κατατμήσεις της και την ακολουθία που 

προέκυψε από την εφαρμογή του τύπου του Motion Descriptor για κάθε κατάτμηση. Τα 

παραπάνω οργανώνονται σε κατάλληλη δομή. 

 Τα παραπάνω συνοψίζονται σχηματικά, ως εξής: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22: Offline βήμα μεθοδολογίας – Κατασκευή Βάσης 

 (Online Βήμα) Επερώτηση στην βάση 

Ο χρήστης εισάγει μια εικόνα ως επερώτηση. Με βάση αυτή την εικόνα οφείλει είτε να 

προμηθεύσει την μέθοδο με κάποια κατάτμηση που έχει γίνει από κάποιον ειδικό του 

Χαρακτηριστι

κές Σειρές 

 

 

 

 
 

Αρχικές Εικόνες 

(Πολλαπλές) 

Κατατμήσεις 

   

 

   

Προεπεξεργασία 

βάση χαρακτηριστικών 

ακολουθιών 

... 
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πεδίου, είτε να προσδιορίσει κάποιον αλγόριθμο κατάτμησης και τυχόν στοιχεία εισόδου 

του, όπως π.χ. seed points, κατώφλι αποκοπής κλπ. Στο τέλος της φάσης αυτής, θα πρέπει 

να παρέχεται ως είσοδο στον αλγόριθμο μια κατάτμηση, είτε δυαδική (συμπαγής), είτε 

ασαφής, στην οποία να απεικονίζεται το (ασαφές ή δυαδικό) αντικείμενο με βάση το οποίο 

θα γίνει η κατάτμηση. 

Ο αλγόριθμος επεξεργάζεται το αντικείμενο και από αυτό εξάγει την χαρακτηριστική 

ακολουθία, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε στάδια προεπεξεργασίας έχουν 

προσυμφωνηθεί και έχουν ήδη εφαρμοστεί στις ακολουθίες της βάσης στο offline βήμα. 

Αφ' ότου εκτελέσει συγκρίσεις με τα αντικείμενα της βάσης με κάποια μετρική από αυτές 

που παρουσιάσαμε πιο πάνω, επιστρέφει έναν αριθμό απο ακολουθίες οι οποίες έχουν την 

μικρότερη απόσταση από την ακολουθία της επερώτησης. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται σχηματικά, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Online Βήμα – Επερώτηση στη Βάση 

4.4.1.Μέθοδος «Κατασκευής Διαφορών» 

Η  τεχνική της μεθόδου ουσιαστικά υπαγορεύεται από την ευθύβολη εφαρμογή της 

μετρικής της «Ευκλείδιας Απόστασης» πάνω στα δεδομένα: κατασκευάζουμε τις στοιχείο-

Εικόνα 

Επερώτησης 

(Αυτόματη ή χειροκίνητη) 

Κατάτμηση 

  

  

Ακολουθία 

Επερώτησης 

Ακολουθία 

Επερώτησης 

... 

βάση χαρακτηριστικών 

ακολουθιών 

Ακολουθία 

Επερώτησης 

σύγκριση μέσω 

μετρικών απόστασης 

   
                       

  

 

ταξινόμηση 

αποτελεσμάτων βάση 

απόστασης 
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προς-στοιχείο διαφορές της ακολουθίας της επερώτησης με καθεμία από τις ακολουθίες 

που είναι αποθηκευμένες στην βάση. Στην συνέχεια, ταξινομούμε τα αποτελέσματα με 

βάση την ομοιότητά τους με την ακολουθία επερώτησης, θεωρώντας ότι μικρότερη 

απόσταση αντιστοιχεί σε όμοιες ακολουθίες. 

Για τους σκοπούς των παρακάτω υπολογισμών, θεωρούμε ότι οι εικόνες που έχουμε στην 

βάση έχουν μέγεθος [MxM] δηλαδή είναι τετράγωνες, με συμπλήρωμα / padding 

μηδενικών όπου χρειάζεται. Επιπλέον, γίνονται επίσης οι εξής συμβάσεις: 

 Ο Motion Descriptor έχει μήκος 
 

 
   . Το παραπάνω προκύπτει από 

ολοκλήρωση σε ακτίνες στο      
 

 
 , π.χ. για εικόνες 400x400 ο Motion 

Descriptor έχει μήκος 199 στοιχεία. 

 Η βάση περιέχει N κλάσεις των K εικόνων η καθεμία. Κατά συνέπεια στην βάση 

υπάρχουν N x K εικόνες, και N x K Motion Descriptors των 
 

 
   στοιχείων. 

 Η διαδικασία απαιτεί την σύγκριση ενός Motion Descriptor μήκους 
 

 
   

στοιχείων με N x K Motion Descriptors μήκους 
 

 
   o καθένας, κατά συνέπεια, 

απαιτεί       
 

 
     στοιχείο-προς-στοιχείο συγκρίσεις. 

 Επιπλέον κόστη επιβάλλονται από την μετρική που χρησιμοποιείται για την 

στοιχείο-προς-στοιχείο σύγκριση των descriptors, την εξαγωγή μέσου από τις 

στοιχείο-προς-στοιχείο αποστάσεις και κόστη πράξεων που μπορεί να 

επιβάλλονται από τον τρόπο αποθήκευσης των στοιχείων στην βάση. 

Λόγω της φύσης των δεδομένων, η μόνη κατάλληλη μετρική απόστασης είναι η «Ευκλείδιος 

Απόσταση», δηλαδή η σύγκριση Descriptors ίδιου μήκους, όπου το    οστό στοιχείο της 

πρώτης ακολουθίας συγκρίνεται αυστηρά με το     οστό στοιχείο της δεύτερης 

ακολουθίας. 

 

4.4.2. Μέθοδος Ταιριάσματος στις Χαμηλές Συχνότητες 

Πειραματικές μετρήσεις πάνω στα δεδομένα χρησιμοποιώντας την προηγούμενη μέθοδο 

έδειξαν ότι στην πράξη απαιτείται ένας πολύ μικρότερος αριθμός σημείων του Motion 

Descriptor για να επιτύχουμε την ίδια ακρίβεια. Ακολουθώντας τις συστάσεις που 

εμφανίζονται στο [51] και την τεχνική που χρησιμοποιείται στο [52], κρατάμε μόνο τους 

πρώτους 6-7 συντελεστές, οι οποίοι μας εγγυώνται ακρίβεια παρόμοια με αυτή του αν 

κρατάγαμε όλη την ακολουθία. Το παραπάνω έχει εμφανή οφέλη από πλευράς χρόνου και 

κόστους υπολογισμών καθώς οι στοιχείο-προς-στοιχείο συγκρίσεις μειώνονται ραγδαία, 

από   
 

 
     σε X όπου Χ=6 ή 7 συγκρίσεις με μόνο τα Χ πρώτα στοιχεία. Επιπλέον 

πειραματισμοί έδειξαν ότι η ακρίβεια που εμφανίζεται μέσα στα Κ πρώτα στοιχεία (όπου Κ 

το μέγεθος κλάσης) κρατώντας μόνο τους πρώτους 10-15 συντελεστές είναι ίδια με το να 

κρατούσαμε όλους τους   
 

 
    , με μόνη διαφορά την διαφορετική διάταξη των 

αποτελεσμάτων. 
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Αυτή η έκπτωση περιμένουμε ότι θα εισάγει, εφόσον χρησιμοποιηθεί επαρκής αριθμός 

στοιχείων μόνο false alarms, δηλαδή, στο δικό μας παράδειγμα, θα επιστραφούν εικόνες οι 

οποίες δεν ομοιάζουν σε αυτή του query  - ή αντίστοιχα θα αναβαθμιστεί η θέση τους σε 

σχέση με την θέση που θα είχαν αν χρησιμοποιούσαμε όλη την ακολουθία. Τα false alarms 

περιμένουμε ότι θα είναι λίγα – ο λόγος είναι ότι οι περισσότερες πραγματικές ακολουθίες 

πέφτουν στην κατηγορία του «χρωματισμένου θορύβου», ο οποίος έχει λοξό ενεργειακό 

φάσμα της μορφής         . Το παραπάνω υπονοεί ότι οι πρώτοι λίγοι συντελεστές 

περιέχουν όλη την ενέργεια, κατά συνέπεια χρησιμοποιώντας μόνο αυτούς λαμβάνουμε 

καλές εκτιμήσεις για την πραγματική απόσταση μεταξύ δύο ακολουθιών [53] [54]. 

Επιπλέον θα πρέπει να θεωρήσουμε την περίπτωση των false dismissals, δηλαδή την 

περίπτωση όπου μια εικόνα που όντως είναι όμοια με αυτή του query δεν επιστρέφεται 

μέσα στα πρώτα Κ αποτελέσματα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η περίπτωση που η 

θέση της εικόνας υποβαθμίζεται σε σχέση με την θέση που θα είχε αν χρησιμοποιούνταν 

όλα τα στοιχεία του Motion Descriptor. Εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί επαρκής αριθμός 

στοιχείων για την σύγκριση χαμηλών συχνοτήτων, αναμένουμε τα false dismissals να είναι 

ελάχιστα και η υποβάθμιση που μπορεί να έχουν υποστεί σημαντικά αποτελέσματα σε 

θέση να μην είναι μεγάλης σημασίας. 

Από πλευράς κόστους, η μέθοδος απαιτεί, σύμφωνα με τις συμβάσεις της προηγούμενης 

ενότητας,       συγκρίσεις, όπου π.χ. Χ = 6 ή 7, και προφανώς Χ <   
 

 
    , σημαντικά 

λιγότερες δηλαδή, στοιχείο-προς-στοιχείο συγκρίσεις. 

 

4.4.3. Μέθοδος Προφιλτραρίσματος με χρήση των χαμηλών συχνοτήτων 

Η παραπάνω μέθοδος εισάγει false dismissals και false alarms, τα οποία μπορεί να είναι 

μικρής σημασίας ή και όχι. Ως μια φτηνή σε κόστος εναλλακτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ένας συνδυασμός των δυο μεθόδων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, 

δηλαδή: 

 Πρώτα «φιλτράρουμε» χρησιμοποιώντας τις χαμηλές συχνότητες, κρατώντας τα 

πρώτα 50 αποτελέσματα. Απαιτούνται       συγκρίσεις, καθώς και όποιο 

επιπλέον κόστος επιβάλλεται από την εξαγωγή μέσων, την ταξινόμηση 

αποτελεσμάτων και την ανάκτηση του πλήρους μήκους των J, π.χ. J = 50 

πρώτων Motion Descriptors. 

 Από το πρώτο στάδιο έχουμε εξασφαλίσει υψηλή ακρίβεια, με βάση την 

θεωρία της προηγούμενης ενότητας. Θεμιτό είναι να έχει χρησιμοποιηθεί 

κατάλληλος αριθμός σημείων ώστε να μην έχουν εισαχθεί σημαντικά false 

dismissals στα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου. 

 Κατά συνέπεια, μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο «Κατασκευής 

Διαφορών» πάνω στα J πρώτα αποτελέσματα. Οι στοιχείο-προς-στοιχείο 

συγκρίσεις, χρησιμοποιώντας όλο τον Motion Descriptor μήκους   
 

 
     

στοιχείων, αναμένονται       
 

 
    . Επιπλέον κόστη εισάγονται από την 

εξαγωγή μέσων και την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. 
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Χάρη στην φύση των δεδομένων, η μόνη εφαρμόσιμη μετρική είναι αυτή της «Ευκλείδιας 

Απόστασης». Στην πράξη παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιώντας το 60%-80% των στοιχείων 

του Motion Descriptor για το 2ο στάδιο και εφόσον δεν έχουν εισαχθεί false dismissals στο 

1ο στάδιο, επιτυγχάνουμε ίδια ακρίβεια και ίδια σειρά ανάκτησης με το αν 

χρησιμοποιούσαμε όλους τους   
 

 
     συντελεστές. 

Παρουσιάζουμε σχηματικά την παραπάνω μέθοδο: 

 

Εικόνα 24: Μέθοδος Προ-Φιλτραρίσματος κατά τις Χαμηλές Συχνότητες 

Όπως είναι εμφανές, η 3η μέθοδος μπορεί να υποκαταστήσει την 1η εκτελώντας       

       
 

 
     στοιχείο-προς-στοιχείο συγκρίσεις, έναντι της 1ης μεθόδου που εκτελεί 

      
 

 
     συγκρίσεις, επιστρέφοντας εξαιρετικά όμοια ή και ίδια αποτελέσματα κατά 

την σειρά ανάκτησης.  

Οι πολυπλοκότητες στις οποίες έχει γίνει αναφορά συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Μέθοδος Κόστος Υπολογισμών Παρατηρήσεις 

Κατασκευή Διαφορών 

      
 

 
     

Ν = αριθμός κλάσεων 
Κ = αριθμός κατατμήσεων σε κάθε κλάση 

M = διαστάσεις εικόνας (MxM) 

Ταίριασμα στις Χαμηλές 
Συχνότητες 

      

Ν = αριθμός κλάσεων 
Κ = αριθμός κατατμήσεων σε κάθε κλάση 

Χ = αριθμός στοιχείων όπου π.χ. Χ= 6 ή 7 και 

προφανώς Χ <   
 

 
      

Μέθοδος προ-φιλτραρίσματος 
κατά τις χαμηλές συχνότητες 

             
 

 
     

Ν = αριθμός κλάσεων 
Κ = αριθμός κατατμήσεων σε κάθε κλάση 

Χ = αριθμός στοιχείων όπου π.χ. Χ= 6 ή 7 και 

προφανώς Χ <   
 

 
     

J = αριθμός κατατμήσεων που επιλέγονται 
για το 2ο στάδιο, όπου π.χ. J = 50 ή 60. 

Πίνακας 2: Κόστος Υπολογισμών ανά προτεινόμενη Μέθοδο 

Ανακτούμε το υπόλοιπο 
της εκάστοτε σειράς και 
του query. 

Εκτελούμε συγκρίσεις όπως στην μέθοδο 
1 με όλη τη σειρά, για καθεμία από τις X 
σειρές με το query. 

Λαμβάνουμε 
αναδιάταξη των 
αποτελεσμάτων 
στην έξοδο. 

Αποθηκεύουμε τα πρώτα X 
αποτελέσματα σε διάνυσμα και 

ανακτούμε το υπόλοιπό τους 

99,74% των 
αποτελεσμάτ

ων 
βρίσκονται 

εντός 50άδας 

Ευκλείδια 
πάνω στους 
πρώτους 6-7 
συντελεστές 
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4.4.4. Υποκατηγορίες του προβλήματος - Περιπτώσεις ταιριάσματος κατά το 

Trend 

Παραλλαγή των μεθόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαντήσει σε διαφορετικής 

φύσης πρόβλημα, όπως το ταίριασμα εικόνων που ταιριάζουν κατά σχήμα αλλά και κατά 

τύπο ακμών. Σε αυτή την περίπτωση θα θέλαμε τροφοδοτώντας στην είσοδο μια binary 

κατάτμηση, να ανασύρουμε όλες τις παρόμοιες κατά σχήμα binary κατατμήσεις, 

υποβαθμίζοντας τις όμοιες fuzzy, από μια μεικτή βάση που περιέχει τόσο binary όσο και 

fuzzy κατατμήσεις. 

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο σχήμα: 

 Πρώτα «φιλτράρουμε» κατά τις χαμηλές συχνότητες, κρατώντας τα πρώτα 50 

αποτελέσματα. Απαιτούνται       συγκρίσεις, καθώς και όποιο επιπλέον 

κόστος επιβάλλεται από την εξαγωγή μέσων, την ταξινόμηση αποτελεσμάτων 

και την ανάκτηση του πλήρους μήκους των J, π.χ. J = 50 πρώτων Motion 

Descriptors. Το παραπάνω ισοδυναμεί με ταίριασμα κατά σχήμα. 

 Στην συνέχεια εφαρμόζουμε detrending πάνω στα εναπομείναντα   
 

 
     

   στοιχεία όλων των ακολουθιών, το οποίο μπορεί και να έχει προηγηθεί ως 

offline βήμα. Αξιοποιώντας με κάποιο τρόπο τα αποτελέσματα του πρώτου 

βήματος, μπορούμε να ταξινομήσουμε ως εξής: 

o Χρησιμοποιούμε ως κριτήριο το trend των ακολουθιών. Ακολουθίες οι 

οποίες ήδη ταιριάζουν κατά χαμηλές συχνότητες και ταιριάζουν και 

κατά το trend, δίνουν την απάντηση στην διατύπωση του προβλήματος. 

o Χρησιμοποιούμε ως κριτήριο την detrended ακολουθία. Σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί να έχει προηγηθεί και ένα δεύτερο στάδιο προ-

φιλτραρίσματος κατά το trend. Πάνω στις detrended ακολουθίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μετρικές απόστασης οι οποίες 

εκτελούν ελαστικό ταίριασμα μεταξύ δύο ακολουθιών. Το σχήμα αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να δοθεί ιδιαίτερη προτίμηση στο 

ταίριασμα κατά ακμές και λεπτομέρειες απ’ότι στο ταίριασμα κατά 

σχήμα. 

Μια εκτενής ανάλυση ή αναφορά σε τέτοιου είδους υπο-προβλήματα είναι έξω από τους 

σκοπούς της παρούσης διπλωματικής εργασίας. 

4.5 Περιβάλλον υλοποίησης 
H υλοποίηση των μεθόδων που προτείναμε έγινε στην Matlab R2010a, συγκεκριμένα την 

έκδοση 7.10.0.499. Το περιβάλλον υπολογισμών της Matlab έχει μια σειρά από 

πλεονεκτήματα τα οποία το καθιστούν καταλληλότερο εργαλείο για μη-εμπορικές 

εφαμοργές, όπου ο στόχος είναι η πειραματική ανάπτυξη νέων μεθόδων:  

 Η γλώσσα προγραμματισμού που παρέχεται για την συγγραφή κωδίκων στην 

Matlab έχει απλή δομή. Επιπλέον, πολλές συνήθεις πράξεις και συναρτήσεις 

προϋπάρχουν και συνοδεύουν το πακέτο υπολογισμών. 

 Ευκολία στην απεικόνιση δεδομένων. 
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 Ευκολία στην διαχείριση διανυσμάτων (ακολουθιών). Οι μετρικές απόστασης που 

αναφέρουμε σε προηγούμενη ενότητα παρέχονται έτοιμες από την Matlab, 

επιπλέον παρέχονται και μια σειρά από εργαλεία που διευκολύνουν την ψηφιακή 

επεξεργασία των ακολουθιών για υπολογισμούς όπως το detrending ή ο 2-D 

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier. 

 Εξαιρετική εκμετάλλευση της επεξεργαστικής ισχύος για διενέργηση όγκου 

υπολογισμών. 

 Εύκολη τροποποίηση και εκτέλεση κώδικα, χωρίς την μεσολάβηση compiler. 

 Εύχρηστη και λειτουργική διεπαφή με τον χρήστη, ο οποίος μπορεί εξαιτίας των 

προαναφερθέντων να ασχοληθεί απευθείας με την συγγραφή των δικών του 

κωδίκων. Επιπλέον η Matlab έχει μια πολύ ισχυρή κοινότητα χρηστών στο 

διαδίκτυο, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς με υλικό.  

 Παρέχονται δυνατότητες αυτόματης μετατροπής του Matlab κώδικα εφαρμογής σε 

άλλες γλώσσες προγραμματισμού και πλατφόρμες ανάπτυξης, όπως C/C++, Java. 
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Κεφάλαιο 5 : Αποτελέσματα και Συμπεράσματα 

5.1 Πειράματα 
Για την αξιολόγηση των τριών προτεινόμενων μεθόδων πραγματοποιήθηκε όγκος 

πειραμάτος πάνω σε υπαρκτά δεδομένα από dataset. Δυστυχώς λόγω της φύσης του 

προβλήματος η ανεύρεση dataset που να αντιστοιχεί επακριβώς στο πρόβλημα που 

εξετάζουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη, για λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με την ιατρική 

φύση των κατατμήσεων που θα θέλαμε να περιέχει ένα τέτοιο ογκώδες dataset, όσο και με 

το κατά πόσον θα μπορούσαν δεδομένα που ίσως θεωρούνται ευαίσθητα (π.χ. εικόνες 

όγκων από MRI), να διατεθούν στο διαδίκτυο. 

5.1.1 Επιλογή της Βάσης Δεδομένων 

5.1.1.1 Η Segmentation Evaluation Database του Weizmann Insitute of Science 

Ιδιαίτερα κατάλληλη ωστόσο θεωρήθηκε η “Segmentation Evaluation Database”  του 

Weizmann Institute of Science [3], η οποία περιέχει μια πληθώρα από αντικείμενα από το 

πεδίο της φωτογραφίας. Για κάθε εικόνα παρέχονται 3 αυστηρά δυαδικές κατατμήσεις οι 

οποίες προκύπτουν από χειροκίνητη κατάτμηση εικόνας από ειδικούς. 

Ο αρχικός στόχος της βάσης, όπως παρέχεται από τους κατασκευαστές της, είναι η παροχή 

μιας εμπειρικής και επιστημονικής βάσης για έρευνα πάνω στην κατάτμηση εικόνας. To 

παραπάνω συμπεριλαμβάνει και εφαρμογές από το πεδίο της Υπολογιστικής Όρασης, οι 

οποίες δεν είναι κατάλληλες για το δικό μας πρόβλημα. 

Αρχική Εικόνα Κατάτμηση #1 Κατάτμηση #2 Κατάτμηση #3 

    
Εικόνα 25: Παράδειγμα δυαδικών κατατμήσεων της βάσης [3] 

Παραθέτουμε δυο παραδείγματα κατατμήσεων οι οποίες περιέχονται στην βάση 

δεδομένων αλλά δεν είναι κατάλληλες για το πρόβλημα που εξετάζουμε. Σε σύνολο 100 

κατατμήσεων, αφαιρέθηκαν συνολικά 5. 

Αρχική Εικόνα Κατάτμηση #1 Κατάτμηση #2 Κατάτμηση #3 

    

    
Εικόνα 26: Παράδειγμα ακατάλληλων δυαδικών κατατμήσεων της βάσης [3] 
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Επιπλέον παραθέτουμε παραδείγματα εικόνων οι οποίες περιέχονται στο dataset, αλλά 

χρειάστηκαν κάποιου είδους διόρθωση για να γίνουν κατάλληλες για το πρόβλημα που 

εξετάζουμε. 

Αρχική Εικόνα Κατάτμηση #1 Κατάτμηση #2 Κατάτμηση #3 

    

    

    
Εικόνα 27: Παράδειγμα ακατάλληλων δυαδικών κατατμήσεων της βάσης [3] οι οποίες επιδιορθώθηκαν 

Οι τελικές μετρήσεις για αυτό το dataset έγιναν πάνω σε dataset 95 κλάσεων, 16 

κατατμήσεων η καθεμία, και διαστάσεων 200x200 για την κάθε εικόνα. 

5.1.1.2 Η Corpus Callosum Database 

Πρόκειται για βάση δεδομένων η οποία προέρχεται από εγκεφαλικές εικόνες απεικόνισης 

του σχήματος του Corpus Callosum, μιας ευρείας, επίπεδης δέσμης από νευρικές ίνες που 

βρίσκεται κάτω από τον ανθρώπινο εγκεφαλικό φλοιό και συνδέει τα αριστερά και δεξιά 

ημισφαίρια του εγκεφάλου, εκτελώντας λειτουργείες ενδο-ημισφαιρικής επικοινωνίας [56]. 

Η βάση αποτελείται από 19 κατατμήσεις ασθενών οι οποίοι εμφανίζουν το "Chromosome 

22 Deletion Syndrome" [56], και 11 κατατμήσεις ελέγχου. 

  
Εικόνα 28: Παραδείγματα κατατμήσεων από την βάση Corpus Callosum - (αριστερά) ασθενούς και (δεξιά) 

ελέγχου. 

Παρ' ότι η βάση προέρχεται από ιατρική εφαρμογή, η καταλληλότητά της για την διεξαγωγή 

πειραμάτων μεγάλης κλίμακας περιορίζεται από τον μικρό αριθμό παρεχόμενων κλάσεων. 

5.1.2 Εμπλουτισμός της Βάσης Δεδομένων 

Οι αρχικές βάσεις περιέχουν μόνο αυστηρά δυαδικές κατατμήσεις, οι οποίες, αν ειδωθούν 

ως ασπρόμαυρες, περιέχουν φωτεινότητες      και       . Για τους σκοπούς του 

προβλήματος που διερευνούμε θα χρειαστούμε επιπλέον: 
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 Δυαδικές κατατμήσεις με ελάχιστες διαβαθμίσεις του λευκού κατά το περίγραμμα. 

 Κατατμήσεις ασθενώς θολές κατά το περίγραμμα. 

 Κατατμήσεις έντονα θολές κατά το περίγραμμα. 

 Κατατμήσεις ασθενώς θολές κατά το περίγραμμα οι οποίες επίσης περιέχουν υφή 

κατά το συμπαγές τους. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η βάση του Weizmann Institute εμπλουτίστηκε με 

επιπλέον 13 κατατμήσεις ανά κλάση. Συνολικά, η εμπλουτισμένη βάση περιέχει 95 κλάσεις 

των 16 κατατμήσεων η καθεμία, κατασκευασμένες με τον εξής τρόπο: 

Αντικείμενα Τρόπος Κατασκευής Αριθμός 
Χρωμάτων 

1-3 Οι κατατμήσεις παρέχονται εξαρχής. 2 

4-7 Οι κατατμήσεις προκύπτουν με συνδυασμούς των 1-3. 4 

8-10 Οι κατατμήσεις προκύπτουν με ασθενές blurring των 1-3 
κατά το περίγραμμα. 

5 

11-13 Οι κατατμήσεις προκύπτουν με ισχυρό blurring των 1-3. 18-22 

14-16 Οι κατατμήσεις προκύπτουν από τις 8-10 με εφαρμογή 
ομιχλώδους υφής. 

~45 

Πίνακας 3: Εμπλουτισμός της Βάσης Δεδομένων "Segmentation Evaluation" του Weizmann Institute με 
κατατμήσεις συνδυασμών, θολές κατά το περίγραμμα και με υφή 

Αντίστοιχες επανορθωτικές ενέργειες διεξίχθησαν και για την βάση του Corpus Callosum, με 

την διαφορά ότι οι αρχικές (δυαδικές κατατμήσεις) που παρέχονται δεν δύναται να 

συνδυαστούν μεταξύ τους για να παρέχουν περαιτέρω δυαδικές κατατμήσεις, λόγω του ότι 

αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ασθενείς. Ο εμπλουτισμός ακολουθεί την περιγραφή του 

ακόλουθου πίνακα: 

Αριθμός Αντικειμένων Τρόπος Κατασκευής Αριθμός 
Χρωμάτων 

Κλάση 1 Κλάση 2 

1-19 1-11 Οι κατατμήσεις παρέχονται εξαρχής. 2 

20-38 12-22 Οι κατατμήσεις προκύπτουν με 
ασθενές blurring των αρχικών 
κατατμήσεων κατά το περίγραμμα. 

4-5 

39-57 23-33 Οι κατατμήσεις προκύπτουν με 
ισχυρό blurring των αρχικών 
κατατμήσεων κατά το περίγραμμα. 

22-27 

58-76 34-44 Οι κατατμήσεις προκύπτουν από τις 
προηγούμενες με εφαρμογή 
ομιχλώδους υφής. 

~45 

Πίνακας 4: Εμπλουτισμός της Βάσης Δεδομένων "Corpus Callosum" με κατατμήσεις συνδυασμών, θολές κατά 
το περίγραμμα και με υφή 

H βάση περιέχει ανόμοιο αριθμό κατατμήσεων ανά κλάση. Η αρχική βάση περιέχει 30 

κατατμήσεις εκ των οποίων 19 ανήκουν στην 1η και 11 στην 2η κλάση. Η εμπλουτισμένη 

βάση περιέχει 120 κατατμήσεις εκ των οποίων 76 ανήκουν στην 1η κλάση και 44 στην 2η 

κλάση. 
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 5.2 Πειραματικά Αποτελέσματα 
Τα πειραματικά αποτελέσματα εκτελέστηκαν πάνω στις εμπλουτισμένες βάσεις ή σε 

τμήματά των, κάνοντας την παραδοχή ότι οι εικόνες έχουν κανονικοποιηθεί σε διαστάσεις 

200x200 η καθεμία, όπου το μήκος του descriptor είναι 99 στοιχεία για την βάση του 

Weizmann Institute και αντίστοιχα σε διαστάσεις 400x400 και μήκος descriptor 199 

στοιχείων για την Corpus Callosum. Επιπλέον, εκτός κι αν επισημαίνεται ρητά, 

αναφερόμαστε στον Motion Descriptor 1ης Τάξης, ενώ για τους χρόνους υπολογισμού 

θεωρείται ότι ο υπολογισμός του descriptor έχει εκτελεστεί offline. 

Ως μετρική απόστασης έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις η Ευκλείδια Απόσταση. 

5.2.1 Μέθοδος Κατασκευής Διαφορών 

Για μια περιγραφή της μεθόδου, καθώς και κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με 

το κόστος υπολογισμού ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην Ενότητα 4.4.1. Για την 

βάση του Weizmann Institute των 95 κλάσεων με 16 εικόνες η καθεμία, οικοδομείται 

μητρώο διαστάσεων 95x16 το οποίο στην θέση (i,j) περιέχει την απόσταση της query 

εικόνας με την εικόνα στην θέση (i,j). Εκτελούνται τυφλά όλες οι συγκρίσεις μεταξύ των 

στοιχείων των Motion Descriptors, χωρίς κάποια έκπτωση. Αντίστοιχα οικοδομείται το 

μητρώο για την Corpus Callosum η οποία περιέχει 2 κλάσεις διαφορετικού μεγέθους. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε την ακρίβεια της μεθόδου για διαφορετικές 

περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούμε μόνο τις 3 πρώτες αρχικές 

(χειροκίνητες) κατατμήσεις που παρέχονται από το dataset. Στην συνέχεια εισάγουμε και 

τις επόμενες 4 που έχουν προκύψει από συνδυασμό των 3 πρώτων και επαναλαμβάνουμε 

το πείραμα. Συνεχίζουμε εισάγοντας σε κάθε βήμα τις επόμενες 3, μέχρις ότου στο τέλος να 

έχουμε εκτελέσει τους πειραματισμούς για 95 κλάσεις των 16 κατατμήσεων η καθεμία. 

Αριθμός αντικειμένων 

που χρησιμοποιήθηκαν 

ανά κλάση 

Precision (= αριθμός σωστών 

αντικειμένων / 16 πρώτα 

αποτελέσματα)  

Μέσος χρόνος / 

retrieval  

1-3  98,60% (απλή ομοιότητα εικόνων)  0.0068 s  

1-7  99,25%  0.0079 s  

1-10  99,05%  0.0097 s  

1-13  98,95%  0.0110 s  

1-16  98,75%  0.0142 s  

Πίνακας 5: Ακρίβεια της Μεθόδου Ανάκτησης στην βάση Segmentation Evaluation του Weizmann Institute 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους τύπους κατατμήσεων κάθε φορά 

Τα πειραματικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Μια σύντομη ερμηνεία τους 

δείχνει ότι οι Motion Descriptors 1ης Τάξης μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και για 
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απλή ομοιότητα μεταξύ εικόνων. Επιπλέον, στην πράξη αποδίδουν καλά στο πρόβλημα που 

εξετάζουμε, διατηρώντας υψηλή ακρίβεια για τις περιπτώσεις όπου εισάγονται θολές κατά 

το περίγραμμα κατατμήσεις (κατατμήσεις 8-13), ενώ παρουσιάζουν αρκετά καλή επίδοση 

και στην περίπτωση που εισάγονται κατατμήσεις θολές κατά το περίγραμμα με υφή 

(κατατμήσεις 14-16). Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μέσοι χρόνοι 

υπολογισμού, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, εφόσον έχει προηγηθεί το offline 

βήμα υπολογισμού του Motion Descriptor. 

Παρατηρούμε ότι στην πράξη έχουν εκτελεστεί 95x16x99 = 150.480 στοιχείο-προς-στοιχείο 

συγκρίσεις, για 95 κλάσεις 16 εικόνων η καθεμία, όπου το μήκος του descriptor είναι 99 

στοιχεία. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε επιπλέον τα αποτελέσματα για την βάση του 

Corpus Callosum, τα οποία είναι εξαιρετικά. 

 

Αριθμός αντικειμένων 
που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Precision (= αριθμός σωστών 
αντικειμένων / 16 πρώτα 
αποτελέσματα)  

Μέσος χρόνος / 
retrieval  

1η κλάση 2η κλάση 

1-19 1-11 100% (απλή ομοιότητα εικόνων)  2,8219*  
10-11 s 

1-38 1-22 100% 2,8219*  
10-11 s 

1-57 1-33 100% 2,8219*  
10-11 s 

1-76 1-44 100% 2,8219*  
10-11 s 

Πίνακας 6: Ακρίβεια της Μεθόδου Ανάκτησης στην βάση Corpus Callosum του Weizmann Institute 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους τύπους κατατμήσεων κάθε φορά 

 

Επιπλέον, για την Segmentation Evaluation Database που διαθέτει επαρκή αριθμό κλάσεων, 

μας ενδιαφέρει η ακρίβεια που παρουσιάζει η μέθοδος σε βάθος ανάκτησης μεγαλύτερο 

αυτό του μεγέθους της κλάσης, δηλαδή πόσες από τις κατατμήσεις της ίδιας κλάσης 

υπάρχουν μέσα στα πρώτα 20, 25, 30, 40, 50 ή 60 πρώτα αποτελέσματα.  Το παραπάνω 

εκφράζει την ανάκληση της μεθόδου. 

Αντικείμενα  Χ  20  25  30  40  50  60  

1-16  98,75%  98,88%  98,88%  99,01%  99,47%  99,74%  100%  

1-13  99,03%  99,03%  99,19%  99,60%  99,76%  100%  100%  

1-10  99,16% 99,37% 99,68% 99,79% 100% 100% 100% 

1-7  99,55% 99,85% 99,85% 100% 100% 100% 100% 
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Πίνακας 7: Ανάκληση της Μεθόδου σε βάθος 20, 25, 30, 40, 50 ή 60 πρώτων αποτελεσμάτων για την βάση 
Segmentation Evaluation. 

Είτε χρησιμοποιήσουμε όλα τα αντικείμενα μιας κλάσης είτε ένα μέρος τους, οι εικόνες της 

κλάσης βρίσκονται μέσα στα 60 πρώτα αποτελέσματα που θα επιστρέψει η μέθοδος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αφορούν την περίπτωση που για την σύγκριση 

χρησιμοποιείται ο Motion Descriptor 1ης Τάξης. Για τάξεις > 1 η ακρίβεια και η ανάκληση 

που εμφανίζονται είναι χαμηλότερες, όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα. 

Τάξη:  #Retrievals  16  20  25  30  40  50  60  

1η  
Ακρίβεια  98.82%  98.88%  98.88%  99.01%  99.47%  99.80%  100%  

Χρόνοι  0.0141s  0.0168s  0.0146s  0.0160s  0.0168s  0.0164s  0.0159s  

2η  
Ακρίβεια  96.91%  97.43%  98.55%  99.14%  99.47%  99.67%  99.74%  

Χρόνοι  0.0152s  0.0146s  0.0155s  0.0155s  0.0145s  0.0145s  0.0153s  

3η  
Ακρίβεια  97.17%  98.03%  98.75%  99.08%  99.28%  99.54%  99.61%  

Χρόνοι  0.0167s  0.0144s  0.0143s  0.0157s  0.0149s  0.0144s  0.0144s  

4η  
Ακρίβεια  90.86%  92.83%  94.47%  96.32%  98.03%  98.75%  99.21%  

Χρόνοι  0.0197s  0.0142s  0.0143s  0.0143s  0.0148s  0.0161s  0.0152s  

5η  
Ακρίβεια  89.93%  92.11%  93.95%  95.26%  97.24%  97.70%  98.62%  

Χρόνοι  0.0138s  0.0149s  0.0154s  0.0153s  0.0147s  0.0149s  0.0151s  

Πίνακας 8: Ανάκληση της Μεθόδου για διαφορετικής τάξης Motion Descriptors για την βάση Segmentation 
Evaluation Database 

Με δεδομένη την απόλυτη ακρίβεια (=100%) για τα αποτελέσματα της βάσης του Corpus 

Callosum, καθώς και τον μικρό αριθμό στοιχείων, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα παράθεση 

στοιχείων σε βάθος ανάκτησης μεγαλύτερο αυτού του εκάστοτε μεγέθους κλάσης. Ωστόσο 

αυτό ακολουθεί για τυπικούς λόγους, για τους descriptors τάξης 3-5 όπου η ακρίβεια ειναι 

χαμηλότερη. 

Descriptors #Retrievals 80/120 90/120 100/120 110/120 120 (Όλα) 

1ης Τάξης Ανάκληση 100% 100% 100% 100% 100% 
Χρόνος 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 

2ης Τάξης Ανάκληση 100% 100% 100% 100% 100% 
Χρόνος 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 

3ης Τάξης Ανάκληση 89,47% 89,47% 89,47% 93,42% 100% 
Χρόνος 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 

4ης Τάξης Ανάκληση 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 100% 
Χρόνος 2,852* 10

-11
 s 2,851* 10

-11
 s 2,853* 10

-11
 s 2,854* 10

-11
 s 2,853* 10

-11
 s 

5ης Τάξης Ανάκληση 88,15% 88,15% 88,15% 93,42% 100% 
Χρόνος 2,852* 10

-11
 s 2,855* 10

-11
 s 2,856* 10

-11
 s 2,854* 10

-11
 s 2,859* 10

-11
 s 

Πίνακας 9: Ανάκληση της Μεθόδου για διαφορετικής τάξης Motion Descriptors για την βάση Corpus Callosum 
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Καθ' ότι η βάση του Corpus Callosum έχει εξαιρετικά μικρό αριθμό κλάσεων και συνολικών 

κατατμήσεων, ενώ για Motion Descriptors 1ης και 2ης Τάξης εμφανίζει ακρίβεια 100%, δεν 

θα επικεντρωθούμε στα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή την βάση σε βάθος 

μεγάλου αριθμού retrievals. 

5.2.1.1 Διάταξη των Αποτελεσμάτων 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται συνοπτικά και με ποσοστά, η συμπεριφορά της μεθόδου 

κατά την ανάκτηση. Η μέθοδος έχει την τάση να προτιμάει αρχικά τις Gaussian blurred 

εκδοχές του query αντικειμένου, και στην συνέχεια τους συνδυασμούς του query με τις 

άλλες δύο αρχικές κατατμήσεις. 

 

1η Θέση 2η Θέση 3ηΘέση 4η Θέση 5η Θέση 

 
100% επιστρέφεται το 
query object 

 
91.58% επιστρέφεται 
ασαφής κατάτμηση 

 
61.04% επιστρέφεται 
ασαφής κατάτμηση 

 

 
66.3% επιστρέφεται 
συνδυασμός εικόνων 
 

 

 
69.46% επιστρέφεται 
συνδυασμός εικόνων 

 
14.73% επιστρέφεται 
ασαφής κατάτμηση 

 
27.36% επιστρέφεται 
ασαφής κατάτμηση 
 

 
14.73% επιστρέφεται 
ασαφής κατάτμηση με 
υφή 

 
5.26% επιστρέφεται 
ασαφής κατάτμηση με 
υφή 

 
36.82% επιστρέφεται 
συνδυασμός εικόνων 

 
8.41% επιστρέφεται o 
συνδυασμός αρχικών 
κατατμήσεων 

 
2.10% επιστρέφεται 
δυαδική κατάτμηση 

 
4.2% επιστρέφεται 
δυαδική κατάτμηση 

Πίνακας 10: Διάταξη των Αποτελεσμάτων της μεθόδου ανάκτησης, για 1ης Τάξης Descriptor 
 

Τύπος Κατάτμησης Επεξήγηση Σχήμα 

Δυαδική Η κατάτμηση είναι δυαδική και παρέχεται 
εξαρχής. 

 
Δυαδική, συνδυασμός δυαδικών 

κατατμήσεων 
Η κατάτμηση προκύπτει από συνδυασμό 2 ή 3 εκ 
των αρχικών κατατμήσεων.  

Ασαφής / Θολή Η κατάτμηση προκύπτει από έντονο ή ασθενές 
Gaussian Blurring πάνω στις αρχικές (δυαδικές) 
κατατμήσεις.  

Ασαφής /  Θολή με υφή Η κατάτμηση προκύπτει εφαρμόζοντας υφή πάνω 
σε κατάτμηση που ήδη έχει υποστεί ασθενές 
Gaussian Blurring  

Πίνακας 11: Συμπληρωματικός Πίνακας Επεξήγησης των σχημάτων του Πίνακα 10. 
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Οι παραπάνω μετρήσεις έγιναν με χρήση της βάσης Segmentation Evaluation του 

Weizmann Institute. Αντίστοιχη συμπεριφορά παρατηρείται για τα αποτελέσματα 

ανάκτησης της Corpus Callosum, ωστόσο ο μικρός αριθμός κλάσεων δεν επιτρέπει για 

στατιστική παράθεσή των αποτελεσμάτων της. 

5.2.2 Μέθοδος Ταιριάσματος χρησιμοποιώντας τις Χαμηλές Συχνότητες 

Η περιγραφή της μεθόδου έχει γίνει στην Ενότητα 4.4.2. Με βάση τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 8, ο οποίος παρουσιάζει τα ποσοστά της ανάκλησης όταν η μέθοδος επιστρέφει τα 

60 πρώτα αποτελέσματα, διερευνούμε την ακρίβεια που πετυχαίνουμε στην περίπτωση 

που χρησιμοποιούμε ένα μικρό αριθμό από τους πρώτους συντελεστές, π.χ. 6 ή 7 

συντελεστές. Συμπεράσματα από τις δυο παραπάνω αξιολογήσεις στην συνέχεια οδηγούν 

στην ανάπτυξη της επόμενης μεθόδου που θα παρουσιαστεί στην Ενότητα 5.2.3. 

Πίνακας 12: Ακρίβεια μεθόδου ταιριάσματος κατά χαμηλές συχνότητες χρησιμοποιώντας ελάχιστα πρώτα 
σημεία για Motion Descriptor 1ης τάξης α) για την Segmentation Evaluation Database (αριστερά) και β) για 
την Corpus Callosum (δεξιά) 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει την ακρίβεια των υπολογισμών χρησιμοποιώντας τα 

πρώτα 1-7 σημεία, για την περίπτωση των Motion Descriptors 1ης Τάξης. Παρατηρούμε ότι 

χρησιμοποιώντας μόλις 7 σημεία η ακρίβεια είναι ίδια με την τελική, ενώ είναι ήδη πολύ 

υψηλή χρησιμοποιώντας μόνο 3 ή 4 σημεία. Το παραπάνω ωστόσο εγείρει τους 

προβληματισμούς που έχουν τεθεί στην Ενότητα 4.4.2 σχετικά με την εισαγωγή false 

dismissals και false alarms. 

 

 

Παρουσιάζουμε τον βαθμό ομοιότητας των αποτελεσμάτων σε σχέση με την μέθοδο 1, 

στην οποία θα χρησιμοποιούσαμε ολόκληρο τον descriptor, σε σχέση με την περίπτωση 

στην οποία χρησιμοποιούμε έναν συγκεκριμένο αριθμό από πρώτα σημεία, για βάθος 16, 

20… 60 ανακτήσεων για την βάση Segmentation Evaluation. 

Με βάση τα # 

πρώτα σημεία 

Ακρίβεια (Precision)  

μέσα στα πρώτα 16 

αποτελέσματα 

Μέσος χρόνος 

υπολογισμού 

 Ακρίβεια (Precision)  μέσα 

στα πρώτα N 

αποτελέσματα όπου N το 

μέγεθος κλάσης 

Μέσος Χρόνος 

Υπολογισμού 

1 81,38% 0.0095s  97,36% 2,8456 * 10-11s 

2 93,50% 0.0101s  97,36% 2,8456 * 10-11s 

3 95,59% 0.0100s  97,36% 2,8456 * 10-11s 

4 96,53% 0.0102s  97,36% 2,8456 * 10-11s 

5 98,36% 0.0101s  92,10% 2,8456 * 10-11s 

6 98,61% 0.0103s  89,47% 2,8456 * 10-11s 

7+ ≈98,55% 0.0104s  100% 2,8456 * 10-11s 
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Χρησιμοποιώντας 

τα # Πρώτα Σημεία  

16  20  25  30  40  50  60  

1  35% 29% 24% 21% 16% 13% 11% 

2  46% 39% 33% 29% 23% 19% 16% 

6  73% 69% 64% 61% 54% 50% 46% 

7  74% 71% 66% 63% 57% 53% 50% 

10  83% 82% 79% 77% 73% 70% 67% 

15  88% 87% 85% 84% 82% 80% 78% 

30  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

50  97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

80  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Πίνακας 13:Βαθμός ομοιότητας με την περίπτωση που χρησιμοποιούμε όλα τα σημεία του Motion Descriptor 
1

ης
 Τάξης, για τα πρώτα 16, 20, … 60 retrievals για την βάση Segmentation Evaluation 

Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιώντας μόνο 80 από τα 99 συνολικά σημεία, τα αποτελέσματα 

είναι ολόιδια με την 1η μέθοδο.  

Χρησιμοποιώντας 
τα # Πρώτα Σημεία  76 80 90 100 110 120 

1 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 5.83% 

7 14.16% 14.16% 14.16% 14.16% 14.16% 14.16% 

12 31.66% 31.66% 31.66% 31.66% 31.66% 31.66% 

14 33.75% 33.75% 33.75% 33.75% 33.75% 33.75% 

20 66.25% 66.25% 66.25% 66.25% 66.25% 66.25% 

30 80.41% 80.41% 80.41% 80.41% 80.41% 80.41% 

60 94.58% 94.58% 94.58% 94.58% 94.58% 94.58% 

100 99.16% 99.16% 99.16% 99.16% 99.16% 99.16% 

160 99.16% 99.16% 99.16% 99.16% 99.16% 99.16% 

Πίνακας 14: Βαθμός ομοιότητας με την περίπτωση που χρησιμοποιούμε όλα τα σημεία του Motion Descriptor 
1

ης
 Τάξης, για τα πρώτα 76, 80, … 120 retrievals για την βάση Corpus Callosum. 

Αντίστοιχα για την βάση του Corpus Callosum, παρατηρούμε ότι κρατώντας 100 από τα 199 

συνολικά σημεία, τα αποτελέσματα είναι κατά 99.16% όμοια με την 1η μέθοδο. 

 

 

 

 



59 
 

 

Επιπλέον παρουσιάζουμε τα ποσοστά ακρίβειας σε σχέση με την 1η μέθοδο για 1ης εώς 5ης 

τάξης Motion Descriptors: 

 

Πίνακας 15: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 1ης Τάξης για την βάση Segmentation Evaluation 

1ης τάξης Descriptor 

Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (76,80,… 120) αποτελέσματα 

Χρησιμοποιώντας 
τα # Πρώτα 
Σημεία  

76 80  90  100 110  120 

1  96.05% 96.05% 96.05% 96.05% 96.05% 100.00% 

7 98.68% 98.68% 98.68% 98.68% 98.68% 100.00% 

12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

20 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

30 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

60 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

100 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
160 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Πίνακας 16: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 1ης Τάξης για την βάση Corpus Callosum 

 

 

 

 

1ης τάξης Descriptor  

 Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (16,20,… 60) αποτελέσματα 

#Σημείων  16  20  25  30  40  50  60  

1  81.38%  85.20%  88.36%  90.99%  93.68%  94.80%  95.59%  

2  93.55%  94.61%  95.92%  97.04%  97.96%  98.42%  98.42%  

6  98.62%  98.68%  98.68%  99.01%  99.34%  99.93%  100%  

7  98.55%  98.68%  98.75%  99.01%  99.28%  99.87%  100%  

10  98.62%  98.88%  98.88%  99.01%  99.47%  99.80%  100%  

15  98.82%  98.88%  98.88%  99.01%  99.47%  99.80%  100%  

30  98.82%  98.88%  98.88%  99.01%  99.47%  99.80%  100%  

50  98.82%  98.88%  98.88%  99.01%  99.47%  99.80%  100%  

80  98.82%  98.88%  98.88%  99.01%  99.47%  99.80%  100%  
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2ης τάξης Descriptor  

 Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (16,20,… 60) αποτελέσματα 

#Σημείων  16  20  25  30  40  50  60  

1  80.86%  84.61%  88.16%  91.25%  94.14%  95.13%  96.18%  

2  96.32%  97.04%  98.03%  99.01%  99.34%  99.67%  99.74%  

6  96.91%  97.43%  98.55%  99.14%  99.47%  99.67%  99.74%  

7  96.91%  97.43%  98.55%  99.14%  99.47%  99.67%  99.74%  

10  96.91%  97.43%  98.55%  99.14%  99.47%  99.67%  99.74%  

15  96.91%  97.43%  98.55%  99.14%  99.47%  99.67%  99.74%  

30  96.91%  97.43%  98.55%  99.14%  99.47%  99.67%  99.74%  

50  96.91%  97.43%  98.55%  99.14%  99.47%  99.67%  99.74%  

80  96.91%  97.43%  98.55%  99.14%  99.47%  99.67%  99.74%  

Πίνακας 17: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 2ης Τάξης για την βάση Segmentation Evaluation 

2ης τάξης Descriptor 

Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (76,80,… 120) αποτελέσματα 

Χρησιμοποιώντας 
τα # Πρώτα 
Σημεία  

76 80  90  100 110  120 

1  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

12 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

14 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

20 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

30 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

60 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

100 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
160 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Πίνακας 18: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 2ης Τάξης για την βάση Corpus Callosum 
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3ης τάξης Descriptor  

 Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (16,20,… 60) αποτελέσματα 

#Σημείων  16  20  25  30  40  50  60  

1  74.93%  80.00%  84.80%  88.22%  91.97%  95.07%  96.51%  

2  93.75%  95.53%  96.91%  98.03%  98.75%  99.21%  99.34%  

6  97.04%  98.03%  98.75%  99.08%  99.28%  99.54%  99.61%  

7  97.17%  98.03%  98.75%  99.08%  99.28%  99.54%  99.61%  

10  97.17%  98.03%  98.75%  99.08%  99.28%  99.54%  99.61%  

15  97.17%  98.03%  98.75%  99.08%  99.28%  99.54%  99.61%  

30  97.17%  98.03%  98.75%  99.08%  99.28%  99.54%  99.61%  

50  97.17%  98.03%  98.75%  99.08%  99.28%  99.54%  99.61%  

80  97.17%  98.03%  98.75%  99.08%  99.28%  99.54%  99.61%  

Πίνακας 19: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 3ης Τάξης για την βάση Segmentation Evaluation 

 

3ης τάξης Descriptor 

Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (76,80,… 120) αποτελέσματα 

Χρησιμοποιώντας 
τα # Πρώτα 
Σημεία  

76 80  90  100 110  120 

1  89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 93.42% 100.00% 

7 90.13% 90.13% 90.13% 90.13% 93.42% 100.00% 

12 89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 93.42% 100.00% 

14 89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 93.42% 100.00% 

20 89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 93.42% 100.00% 

30 89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 93.42% 100.00% 

60 89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 93.42% 100.00% 

100 89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 93.42% 100.00% 
160 89.47% 89.47% 89.47% 89.47% 93.42% 100.00% 

Πίνακας 20: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 3ης Τάξης για την βάση Corpus Callosum 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

4ης τάξης Descriptor  

 Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (16,20,… 60) αποτελέσματα 

#Σημείων  16  20  25  30  40  50  60  

1  75.99%  81.38%  85.39%  89.21%  92.17%  94.61%  96.12%  

2  88.16%  90.39%  92.30%  94.41%  97.04%  98.16%  98.68%  

6  90.86%  92.83%  94.47%  96.32%  98.03%  98.75%  99.21%  

7  90.86%  92.83%  94.47%  96.32%  98.03%  98.75%  99.21%  

10  90.86%  92.83%  94.47%  96.32%  98.03%  98.75%  99.21%  

15  90.86%  92.83%  94.47%  96.32%  98.03%  98.75%  99.21%  

30  90.86%  92.83%  94.47%  96.32%  98.03%  98.75%  99.21%  

50  90.86%  92.83%  94.47%  96.32%  98.03%  98.75%  99.21%  

80  90.86%  92.83%  94.47%  96.32%  98.03%  98.75%  99.21%  

Πίνακας 21: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 4ης Τάξης για την βάση Segmentation Evaluation 

4ης τάξης Descriptor 

Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (76,80,… 120) αποτελέσματα 

Χρησιμοποιώντας 
τα # Πρώτα 
Σημεία  

76 80  90  100 110  120 

1  92.10% 92.10% 92.10% 92.10% 93.42% 100.00% 

7 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 100.00% 

12 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 100.00% 

14 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 100.00% 

20 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 100.00% 

30 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 100.00% 

60 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 100.00% 

100 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 100.00% 
160 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 94.73% 100.00% 

Πίνακας 22: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 4ης Τάξης για την βάση Corpus Callosum 
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5ης τάξης Descriptor  

 Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (16,20,… 60) αποτελέσματα 

#Σημείων  16  20  25  30  40  50  60  

1  72.50%  78.42%  82.96%  86.91%  91.38%  93.82%  94.80%  

2  83.29%  86.12%  88.88%  92.04%  94.54%  96.05%  97.43%  

6  89.93%  92.11%  93.95%  95.26%  97.24%  97.70%  98.62%  

7  89.93%  92.11%  93.95%  95.26%  97.24%  97.70%  98.62%  

10  89.93%  92.11%  93.95%  95.26%  97.24%  97.70%  98.62%  

15  89.93%  92.11%  93.95%  95.26%  97.24%  97.70%  98.62%  

30  89.93%  92.11%  93.95%  95.26%  97.24%  97.70%  98.62%  

50  89.93%  92.11%  93.95%  95.26%  97.24%  97.70%  98.62%  

80  89.93%  92.11%  93.95%  95.26%  97.24%  97.70%  98.62%  

Πίνακας 23: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 5ης Τάξης για την βάση Segmentation Evaluation 

 

5ης τάξης Descriptor 

Ανάκληση μέσα στα πρώτα Χ = (76,80,… 120) αποτελέσματα 

Χρησιμοποιώντας 
τα # Πρώτα 
Σημεία  

76 80  90  100 110  120 

1  86.84% 86.84% 86.84% 86.84% 93.42% 100.00% 

7 88.15% 88.15% 88.15% 88.15% 93.42% 100.00% 

12 88.15% 88.15% 88.15% 88.15% 93.42% 100.00% 

14 88.15% 88.15% 88.15% 88.15% 93.42% 100.00% 

20 88.15% 88.15% 88.15% 88.15% 93.42% 100.00% 

30 88.15% 88.15% 88.15% 88.15% 93.42% 100.00% 

60 88.15% 88.15% 88.15% 88.15% 93.42% 100.00% 

100 88.15% 88.15% 88.15% 88.15% 93.42% 100.00% 
160 88.15% 88.15% 88.15% 88.15% 93.42% 100.00% 

Πίνακας 24: Ανάκληση μεθόδου ταιριάσματος χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία, 
για Motion Descriptor 5ης Τάξης για την βάση Corpus Callosum 

 

Συμπερασματικά, η 2η μέθοδος είναι στιβαρή για οποιασδήποτε τάξης Descriptor, 

ενώ τα αποτελέσματα σε βάθος 50 ή 60 πρώτων ανακτήσεων είναι εξαιρετικά υψηλά, όσον 

αφορά την Segmentation Evaluation Database του Weizmann Institute. Η υψηλή ακρίβεια 

για χαμηλής τάξης descriptor και ο μικρός συνολικός αριθμός στοιχείων του dataset για την 

Corpus Callosum δεν δίνουν αρκετό περιθώριο για την εξαγωγή των αντίστοιχων 

συμπερασμάτων. 
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5.2.3 Μέθοδος Προφιλτραρίσματος χρησιμοποιώντας τις Χαμηλές Συχνότητες 

Η περιγραφή της μεθόδου έχει γίνει στην Ενότητα 4.4.3. Τα συμπεράσματα της 2ης 

Μεθόδου από την προηγούμενη ενότητα μας εξασφαλίζουν ότι το πρώτο στάδιο θα έχει 

εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια (η οποία και καθορίζει την τελική ακρίβεια). 

Στην Ενότητα αυτή δεν θα παρουσιαστούν μετρήσεις πάνω στο Corpus Callosum Dataset, 

καθώς η προτεινόμενη μέθοδος προφιλτραρίσματος έχει νόημα, ως προς την εξοικονόμηση 

πράξεων, μόνο εφόσον στο 2ο στάδιο κρατηθεί ένα μικρό ποσοστό της αρχικής βάσης 

δεδομένων. Λόγω του μικρού αριθμού κλάσεων της Corpus Callosum και του συνολικού 

μικρού αριθμού κατατμήσεων (120 στον αριθμό, όπου 76 ανήκουν στην 1η κλάση και 44 

στην 2η), οι μετρήσεις της προηγούμενης ενότητας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει 

να κρατηθεί η πλειοψηφία των κατατμήσεων για το 2ο στάδιο, κατά συνέπεια 

αχρηστεύοντας την ύπαρξη ενός 1ου σταδίου. 

 

 

Παρουσιάζουμε την ακρίβεια για διαφορετικής τάξης Motion Descriptors, χρησιμοποιώντας 

την 3η Μέθοδο, για την Segmentation Evaluation Database: 

Τάξη:  #Κατώφλι  1 3 4 7 15 20 40 

1η  
Ακρίβεια  94.80% 98.28% 98.81% 98.81% 98.81% 98.81% 98.81% 

Χρόνοι  0.1139*10
-3

 0.1140*10
-3

 0.1155*10
-3

 0.1146*10
-3

 0.1145*10
-3

 0.1183*10
-3

 0.1191*10
-3

 

2η  
Ακρίβεια  94.73% 96.90% 96.90% 96.90% 96.90% 96.90% 96.90% 

Χρόνοι  0.1189*10
-3

 0.1236*10
-3

 0.1233*10
-3

 0.1213*10
-3

 0.1385*10
-3

 0.1304*10
-3

 0.1258*10
-3

 

3η  
Ακρίβεια  94.27% 97.17% 97.17% 97.17% 97.17% 97.17% 97.17% 

Χρόνοι  0.1172*10
-3

 0.1223*10
-3

 0.1224*10
-3

 0.1199*10
-3

 0.1207*10
-3

 0.1217*10
-3

 0.1270*10
-3

 

4η  
Ακρίβεια  93.68% 90.85% 90.85% 90.85% 90.85% 90.85% 90.85% 

Χρόνοι  0.1212*10
-3

 0.1208*10
-3

 0.1199*10
-3

 0.1214*10
-3

 0.1199*10
-3

 0.1261*10
-3

 0.1254*10
-3

 

5η  
Ακρίβεια  91.84% 89.60% 89.93% 89.93% 89.93% 89.93% 89.93% 

Χρόνοι  0.1195*10
-3

 0.1205*10
-3

 0.1328*10
-3

 0.1221*10
-3

 0.1226*10
-3

 0.1327*10
-3

 0.1265*10
-3

 

Πίνακας 25: Ανάκληση μεθόδου προφιλτραρίσματος χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα σημεία ως κατώφλι 
μεταξύ των δυο σταδίων, για Motion Descriptor 1

ης
-5

ης
 Τάξης, για την Segmentation Evaluation Database. 

 

 

 

 

Καθώς η μέθοδος είναι προσανατολισμένη στο να υποκαταστήσει την Μέθοδο 1 

«Κατασκευής Διαφορών» αλλά με μικρότερο υπολογιστικό κόστος, έχει ενδιαφέρον να 

παρουσιάσουμε και τον βαθμό ομοιότητας των αποτελεσμάτων με αυτά της μεθόδου 1. 
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Τάξη:  #Κατώφλι  1 3 4 7 15 20 40 

1η  
Ακρίβεια  94.80% 98.28% 98.81% 98.81% 98.81% 98.81% 98.81% 

Ομοιότητα  69.47% 84.03% 91.40% 93.29% 99.12% 99.57% 100.00% 

2η  
Ακρίβεια  94.73% 96.90% 96.90% 96.90% 96.90% 96.90% 96.90% 

Ομοιότητα 58.14% 94.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

3η  
Ακρίβεια  94.27% 97.17% 97.17% 97.17% 97.17% 97.17% 97.17% 

Ομοιότητα 60.03% 90.31% 99.68% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

4η  
Ακρίβεια  93.68% 90.85% 90.85% 90.85% 90.85% 90.85% 90.85% 

Ομοιότητα 49.75% 95.05% 99.78% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

5η  
Ακρίβεια  91.84% 89.60% 89.93% 89.93% 89.93% 89.93% 89.93% 

Ομοιότητα 51.29% 94.42% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Πίνακας 26: Βαθμός ομοιότητας αποτελεσμάτων μεθόδου προφιλτραρίσματος χρησιμοποιώντας τα Χ πρώτα 
σημεία ως κατώφλι μεταξύ των δυο σταδίων, για Motion Descriptor 1

ης
-5

ης
 Τάξης, σε σχέση με την μέθοδο 

κατασκευής διαφορών, για την Segmentation Evaluation Database. 

Παρατηρούμε ότι για υψηλότερης Τάξης Descriptors η μέθοδος φέρει πιο όμοια 

αποτελέσματα με την 1η Μέθοδο, κρατώντας λιγότερους συντελεστές στο 1ο βήμα. Αν θα 

θέλαμε να υπολογίσουμε τον αριθμό πράξεων που έχουν εκτελεστεί για π.χ. κατώφλι το 

σημείο 7, θα είχαμε 95x16x7= 10640 στοιχείο-προς-στοιχείο συγκρίσεις στο 1ο στάδιο για 

95 κλάσεις των 16 εικόνων, και επιπλέον 60x99=5940 στοιχείο-προς-στοιχείο συγκρίσεις 

στο 2ο στάδιο, συνολικά: 10640 + 5940 = 16580 στοιχείο-προς-στοιχείο συγκρίσεις. 

5.3 Συμπεράσματα 
Σε αυτό και στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τρεις νέες μέθοδοι οι οποίες 

χρησιμοποιούν τους Motion Descriptors για να απαντήσουν στο πρόβλημα της ανάκτησης 

όμοιων κατατμήσεων από εικόνες, είτε πρόκειται για αυστηρά δυαδικές κατατμήσεις είτε 

πρόκειται για θολές κατά το περίγραμμα ή και με υφή. Οι μέθοδοι βασίζονται στην ίδια 

λογική της κατασκευής των Motion Descriptors ως εξαγωγή χαρακτηριστικής ακολουθίας 

για κάθε αντικείμενο στην βάση δεδομένων καθώς και για το query, και την σύγκριση των 

εικόνων με βάση έναν πεπερασμένο αριθμό από στοιχεία της χαρακτηριστικής ακολουθίας. 

Η πρώτη μέθοδος «Κατασκευής Διαφορών» βασίζεται στην ευθύβολη σύγκριση όλων των 

ακολουθιών με όλα, ενώ η 2η μέθοδος «Σύγκρισης Χαμηλών Συχνοτήτων» εξοικονομεί 

πράξεις σε σχέση με την 1η, συγκρίνοντας στοιχείο-προς-στοιχείο μόνο κατά τα πρώτα λίγα 

στοιχεία, τα οποία, λόγω της φύσης των δεδομένων, εξασφαλίζουν σωστά αποτελέσματα 

ανάκτησης, εισάγοντας ωστόσο false dismissals και false alarms. Η 3η μέθοδος συνδυάζει τα 

συμπεράσματα των δυο πρώτων μεθόδων για την εξοικονόμηση πράξεων σε σχέση με την 

1η μέθοδο, και την αποφυγή των προβλημάτων που εισάγει η 2η μέθοδος. 

Τα πειράματα εκτελέστηκαν χρησιμοποιώντας κατάλληλη παραλλαγή της Segmentation 

Evaluation Database του Weizmann Institute of Science, η οποία παρέχει αρχικά τρείς 

αυστηρά δυαδικές κατατμήσεις ανά αντικείμενο, σχεδιασμένες από το χέρι ειδικών, καθώς 

και με χρήση της βάσης Corpus Callosum η οποία περιέχει ιατρικές απεικονίσης της 

ομώνυμης περιοχής του ανθρώπινου εγκεφάλου. Εμπλουτίζουμε τις βάσεις με παραλλαγές 

των αρχικών τριών κατατμήσεων, συγκεκριμένα συνδυάζοντας τις τρεις πρώτες 

κατατμήσεις μεταξύ τους (μόνο για την Segmentation Evaluation), εφαρμόζοντας ασθενές 
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και ισχυρό Gaussian Blurring κατά το περίγραμμα του σχήματος, και εφαρμόζοντας και υφή 

πάνω σε ήδη υπάρχουσα θολή κατάτμηση κατά το περίγραμμα. Κατ’ αυτό τον τρόπο 

δημιουργούνται 95 κλάσεις των 16 κατατμήσεων η καθεμία για την Segmentation 

Evaluation και 2 κλάσεις με 76 και 44 κατατμήσεις η καθεμία για την Corpus Callosum. 

Εκτελούμε μαζικά πειράματα χρησιμοποιώντας τους Motion Descriptors 1ης, 2ης εώς 5ης 

τάξης. 

Μια προσεκτική ανάγνωση της διάταξης των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στην 

Ενότητα 5.2.1.1 οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με την συμπεριφορά της μεθόδου: με 

υψηλό ποσοστό η μέθοδος επιστρέφει τις θολές κατά το περίγραμμα παραλλαγές του query 

object μέσα στις πρώτες θέσεις ανάκτησης, ενώ ακολουθούν οι συνδυασμοί της query 

εικόνας με τις άλλες δυο χειροκίνητες κατατμήσεις που παρέχονται αρχικά για κάθε κλάση. 

Επιπλέον συμπεράσματα: 

 Το μονοσήμαντο της αναπαράστασης μεθόδου, καθώς πάντα ως πρώτο 

αποτέλεσμα ανάκτησης με μηδενική απόσταση επιστρέφεται το ίδιο το query 

object. 

 Η ακρίβεια μέσα στα πρώτα 16 αποτελέσματα (όπου 16 είναι το μέγεθος της 

κλάσης) είναι ιδιαίτερα υψηλή, για την Segmentation Evaluation Database. Για 

την Corpus Callosum και για descriptors 1ης ή 2ης τάξης, η ακρίβεια είναι 100%. 

 Οι μέθοδοι επιτυγχάνουν 100% ανάκληση σε βάθος 50 ή 60 πρώτων 

ανακτήσεων (για την Segmentation Evaluation Database). 

 Η 2η μέθοδος δείχνει ότι τον καθοριστικό ρόλο στην ανάκτηση τον παίζουν οι 

λίγοι πρώτοι συντελεστές. 

 Η 2η μέθοδος παραμορφώνει την σύσταση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την 

1η, εισάγοντας επιπλέον false dismissals και false alarms, ανάλογα με τον 

τρόπου που θα χρησιμοποιηθεί. 

 Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι και εκτελώντας συγκρίσεις με μόνο το 70%-80% 

των συντελεστών τα αποτελέσματα είναι ήδη ίδια με το αν χρησιμοποιούνταν 

όλος ο Descriptor. 

 Η 3η μέθοδος υποκαθιστά την ευθύβολη σύγκριση όλων των ακολουθιών με το 

query χρησιμοποιώντας τα συμπεράσματα της 2ης μεθόδου ως στάδιο προ-

φιλτραρίσματος. 

 Οι χρόνοι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί για οποιαδήποτε μέθοδο, ιδιαίτερα 

για την 2η. 

 Υψηλότερης Τάξης Descriptors οδηγούν σε χαμηλότερη ακρίβεια 

αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον μετά από σωρεία πειραμάτων παρατηρήθηκε ότι οι Motion Descriptors, 

προερχόμενοι από το πεδίο της Αναγνώρισης Αντικειμένων, είναι ευαίσθητοι στην μαζική 

εισαγωγή νέων pixels στην εικόνα, δηλαδή υποβαθμίζουν στα αποτελέσματα εκδοχές του 

ίδιου αντικειμένου στο οποίο έχουν προστεθεί νέες περιοχές, π.χ. κατάτμηση δέντρου στην 

οποία έχει προστεθεί έδαφος. 
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5.4 Ανοιχτά ζητήματα για μελλοντική Εργασία 
Στόχος κατά την παρουσίαση των μεθόδων ήταν η παρουσίαση όσο το δυνατόν 

πληρέστερης εικόνας σχετικά με το πώς ανταποκρίνονται στο πρόβλημα που εξετάζουμε. 

Το παραπάνω ωστόσο αφήνει κάποια παράθυρα για μελλοντική εργασία. Στην εργασία 

έχουμε εστιάσει στην υλοποίηση των Spectral Densities Type – Motion Descriptors, οι οποίοι 

παρουσιάζονται από τους (Gauthier et al.) [12] . Οι συγγραφείς του [12] επιπλέον 

παρουσιάζουν τους Shift of Phases Type – Motion Descriptors για τους οποίους δεν έχει 

γίνει μελέτη στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας. 

Επιπλέον ο συγγραφέας του [13]  εισάγει την έννοια των Similarity Descriptors οι οποίοι 

είναι προσανατολισμένοι στην διατήρηση των invariant ιδιοτήτων των Motion Descriptors, 

πράγμα που επιτυγχάνεται με κανονικοποιήσεις. Ο συγγραφέας του [14] επεκτείνει τους 

Similarity Descriptors στον 3-D gray-scale χώρο εικόνων, υιοθετώντας τις ίδιες υποθέσεις, με 

στόχο την εκτίμηση ομοιότητας με βάση τον 3-D όγκο των αντικειμένων. Το παραπάνω θα 

μπορούσε να βρει εφαρμογή σε μια 3-D εκδοχή του προβλήματος που εξετάζουμε, στην 

οποία αλλεπάλληλες κατατμήσεις κατά τον άξονα του ύψους συντίθενται κατάλληλα για να 

συνθέσουν ένα 3-D fuzzy object. Το πρόβλημα κατ’ αντιστοιχίαν θα ήταν η εύρεση ομοίων 

3-D fuzzy κατατμήσεων, αν μας έχει δοθεί στην είσοδο ένα 3-D binary object που έχει 

συντεθεί από αλλεπάλληλες 2-D κατατμήσεις κατά τον άξονα των y. 

Περαιτέρω ζητήματα έρευνας τα οποία άπτονται άμεσα της παρούσας εργασίας αφορούν 

την διερεύνηση διαφορετικών μορφών προ-επεξεργασίας των Motion Descriptors. Όπως 

γίνεται εμφανές από εργασίες όπως η [13], οι invariant ιδιότητες των Motion Descriptors 

επιτυγχάνονται επιβάλλοντας κανονικοποιήσεις πάνω στην χαρακτηριστική ακολουθία, οι 

οποίες στοχεύουν στο να αντισταθμίσουν αριθμητικές μεταβολές που προκύπτουν πάνω 

στα δεδομένα της ακολουθίας από τον εκάστοτε χωρικό μετασχηματισμό. Επιπλέον 

ενδιαφέροντα προβλήματα προκύπτουν από την εφαρμογή φίλτρων της Ψηφιακής 

Επεξεργασίας Εικόνας είτε πάνω στην εικόνα της κατάτμησης είτε πάνω στην αρχική εικόνα 

από την οποία έτσι θα προέκυπταν διαφορετικές κατατμήσεις του ίδιου αντικειμένου (π.χ. 

κατάτμηση απο ειδικό προτού εφαρμοστεί επεξεργασία απομάκρυνσης θορύβου και μετά). 

Με βάση τα παραπάνω θα είχαμε τις εξής κατευθύνσεις περαιτέρω διερεύνησης: 

 Διερεύνηση διαφορετικών περιπτώσεων κανονικοποιήσεων οι οποίες να 

ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις για invariance - εξειδικευμένες με 

βάση την εφαρμογή στην οποία απαντάει το πρόβλημα. 

 Διερεύνηση περιπτώσεων στις οποίες οι αρχικές εικόνες, είτε της κατάτμησης είτε 

της αρχικής εικόνας από την οποία απορρέουν οι κατατμήσεις, έχουν υποστεί 

κάποιου είδους ψηφιακή επεξεργασία. 

Κάποια επιπλέον ζητήματα, τα οποία θα απαιτούσαν ένα πιο εκτενές, λεπτομερές dataset, 

θα αφορούσαν τον κατάλληλο φραγμό του αναμενόμενου αριθμού false dismissals που 

εισάγονται από τις εκπτώσεις που προτείνονται στην εργασία στην χρήση συντελεστών 

κατά το ταίριασμα. Η μέθοδος επιπλέον εμφανίζει συγκεκριμένη συμπεριφορά κατά την 

ανάκτηση αντικειμένων η οποία αναπτύσσεται στην Ενότητα 5.2.1.1, δείχνοντας ιδιαίτερη 

προτίμηση σε κατατμήσεις συγκεκριμένου τύπου - δοθέντος ενός query (π.χ. με binary 

query προτιμώνται fuzzy εκδοχές στα πρώτα αποτελέσματα του retrieval). Ενδιαφέρον θα 
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είχε η περαιτέρω διερεύνηση  κανονικοποιήσεων ή σταδίων προεπεξεργασίας που θα 

επενεργούσαν πάνω σε αυτή την συμπεριφορά αλλάζοντάς την με τρόπο χρήσιμο 

κατ'εφαρμογή. Aνοιχτό πεδίο, το οποίο ωστόσο θεωρούμε ότι καλύπτεται από την μέθοδο 

που αναπτύσσεται στο [52], θα ήταν η διερεύνηση κατάλληλης δομής αποθήκευσης των 

Motion Descriptors της βάσης, η οποία θα εξοικονομούσε περαιτέρω πράξεις και χρόνους 

υπολογισμού. Για τους σκοπούς της εργασίας, θεωρούμε ότι οι ανάγκες του χρήστη 

καλύπτονται από κάποιο R*-tree διαστάσεων κατάλληλων ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της μεθόδου 2 «Ταιριάσματος Στις Χαμηλές Συχνότητες». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποια προβλήματα υπο-ταιριάσματος, τα οποία έχουν 

αναλυθεί στην Ενότητα 4.4.4, όχι ωστόσο διεξοδικά. 

Σχηματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα ανοιχτά ζητήματα καλύπτονται από το εξής 

σχήμα: 

 

Εικόνα 29: Ανοιχτά Ζητήματα για περαιτέρω διερεύνηση 

 

 

 

 

 

 

Διερεύνηση άλλων Τύπων Motion / Similarity Descriptors 

Διερεύνηση της 3-D εκδοχής του προβλήματος 

Αναζήτηση πιο κατάλληλης δομής αποθήκευσης 

Προβλήματα Sub-Matching 

Περιπτώσεις εφαρμογής Φίλτρων της Ψηφιακής Επεξεργασίας 
Εικόνων πάνω στις αρχικές εικόνες / κατατμήσεις 

Διερεύνηση Κανονικοποιήσεων χρήσιμων κατ' εφαρμογή 

Κατάλληλα Φράγματα για τα False Dismissals που εισάγει η Μέθοδος 
2: "Ταιριάσματος Στις Χαμηλές Συχνότητες" 

Εύρεση κατάλληλων σχημάτων προ-επεξεργασίας που να 
επενεργούν πάνω στην συμπεριφορά ανάκτησης της μεθόδου. 
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Κεφάλαιο 6 : Επίλογος 
Η παρουσα διπλωματική εργασία εστίασε στην ανάπτυξη τριών νέων μεθόδων ανάκτησης 

εικόνας με στόχο την εξειδικευμένη εφαρμογή στην οποία ανταποκρινόμαστε στο 

πρόβλημα της ανάκτησης παρόμοιων κατατμήσεων, είτε έχουν προκύψει από χειροκίνητη 

κατάτμηση από κάποιον ειδικό, είτε από κάποιο υπολογιστικό πλαίσιο ασαφούς λογικής 

όπως το Fuzzy Connectedness. Η μεθοδολογία που προτείνεται, βασιζόμενη στους Motion 

Descriptors, είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την φύση των δεδομένων ώστε από αυτά να 

εξάγει κατάλληλη χαρακτηριστική ακολουθία, οι ιδιότητες της οποίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ δυαδικών και θολών κατατμήσεων. 

Η γενικότερη μεθοδολογία εξειδεικεύεται με τρόπο κατάλληλο σε επιπλέον δύο επιμέρους 

ακολουθίες, με στόχο την εξοικονόμηση πράξεων και χρόνων υπολογισμού στο online βήμα 

ανάκτησης. Θεωρώντας ότι έχει προηγηθεί η offline εξαγωγή χαρακτηριστικών ακολουθιών 

και η ένθεσή τους σε κατάλληλη δομή ανάκτησης, οι δυο επιπλέον μεθοδολογίες 

εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες του 2-D φάσματος για να εκτελέσουν πράξεις με μόνο τους 

ελάχιστους πρώτους συντελεστές, με ακρίβεια παρόμοια ή και ίδια με το αν 

χρησιμοποιούνταν όλοι οι συντελεστές της χαρακτηριστικής ακολουθίας. Το παραπάνω έχει 

ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση των εκτελούμενων πράξεων και χρόνων ανάκτησης, 

διατηρώντας παράλληλα με την χρήση κατάλληλου σχήματος την ενδιαφέρουσα σειρά 

ανάκτησης που παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας την γενικευμένη μέθοδο. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζουν εώς και 98,75% ακρίβεια για την βάση Segmentation 

Evaluation και 100% για την Corpus Callosum, με μετρήσεις πάνω σε υπαρκτά dataset τα 

οποία παρέχονται για την εκτίμηση αποδοτικότητας μεθόδων ανάκτησης και κατάτμησης. 

Εν συγκρίσει με άλλες παρόμοιες μεθόδους οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για 

να απαντήσουν στο πρόβλημα, η εργασία παρέχει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική, σε χρόνους 

και επίδοση, μέθοδο η οποία επιπλέον παρουσιάζει ενδιαφέρουσες ιδιότητες ως προς την 

ανάκτηση και κληρονομεί από το πεδίο της Αναγνώρισης Αντικειμένων τις ιδιότητες του 

αμετάβλητου σε μετατοπίσεις, ανακλάσεις ή σμικρύνσεις της εικόνας. 

Η εργασία εστιάζει στην πληρότητα των αποτελεσμάτων, παρέχοντας έξυπνους 

μηχανισμούς οι οποίοι απλοποιούν πολύ το πρόβλημα, κατ’ αυτό τον τρόπο επιτρέποντας 

για ελάχιστες βελτιώσεις. Ωστόσο στο ερευνητικό πεδίο παραμένουν κάποια ανοιχτά 

ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω, μελλοντική 

μελέτη. 
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