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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στο πρόβληµα της ανίχνευσης µεταβολών σε 

εικόνες, µε απώτερο στόχο την υποστήριξη εφαρµογών επισκόπησης που 

βασίζονται σε ευφυείς τεχνικές Επεξεργασίας Εικόνας. Στα πλαίσια της 

περιγραφής του προβλήµατος, αναφέρονται οι παράγοντες που επιβάλλουν την 

εφαρµογή αλγορίθµων Τεχνητής Νοηµοσύνης για την εκτέλεση της εν λόγω 

διεργασίας.  

 

Οι υπάρχοντες αλγόριθµοι ανίχνευσης µεταβολών εµπλέκουν κανόνες 

απόφασης που προϋποθέτουν την διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών ακολουθιών. Ο 

περιορισµός αυτός αποτρέπει τη χρήση τους στην περίπτωση σύγκρισης ενός 

ζεύγους εικόνων, καθώς και στην περίπτωση παρατήρησης χρονοµεταβλητών 

ιδιοτήτων θορύβου. Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής έγκειται στην 

πρόταση ενός αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης που ανιχνεύει δοµικές 

µεταβολές σε ζεύγη εικόνων, χωρίς την ανάγκη διαθεσιµότητας εκπαιδευτικών 

ακολουθιών εικόνων.  

 

Κατόπιν της ανάλυσης του προβλήµατος ανίχνευσης µεταβολών στη γενική 

του µορφή, ακολουθεί η παρουσίαση δύο παραλλαγών συστηµάτων 

επισκόπησης. Η πρώτη παραλλαγή επικεντρώνεται στην επιθεώρηση στόχων 

αυθαιρέτου προσανατολισµού µε τη χρήση ψηφιδοπλεγµατικών προτύπων. Για 

την υλοποίησή της προτείνεται ο συνδυασµός ανίχνευσης µεταβολών µε 

διεργασίες χωρικής ταύτισης εικόνων. Επίσης, παρατίθεται ως περιπτωσιακή 

µελέτη η αξιολόγηση ενός συστήµατος επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων. Η 

δεύτερη αλγοριθµική παραλλαγή εστιάζει στην εξαγωγή χαρακτηριστικών από 

εικονοσειρές µε µεταβαλλόµενες συνθήκες έκθεσης, δίνοντας έµφαση στην 

επισκόπηση οδικών δικτύων. Η µεταβλητότητα στις συνθήκες έκθεσης των εν 

λόγω πεδίων επιβάλλει την αναπροσαρµογή του προτύπου παρασκηνίου, χωρίς 

την ενσωµάτωση στατικών επικαλύψεων σε αυτό. Για την επίλυση του εν λόγω 

προβλήµατος, προτείνεται ο συνδυασµός του προτεινοµένου αλγορίθµου 

στατιστικής κατάτµησης µε µία καινοτόµο συµπληρωµατική διεργασία 

ενηµέρωσης παρασκηνίου µε καταστολή προσθήκης στατικών επικαλύψεων. 
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ABSTRACT 

 

 

The present doctoral thesis focuses on the problem of change detection in 

images and aims at supporting surveillance applications which employ 

intelligent image processing methods. In the presented analysis, the factors 

which require the employment of artificial intelligence algorithm for this 

specific process are discussed.  

 

Existing change detection algorithms rely on decision rules which require 

the availability of training image sequences. This restriction precludes their 

utilization when comparisons are restricted to two frames or when a time-

varying noise model is observed. The contribution of the present thesis 

concerns the proposal of a novel statistic segmentation algorithm which 

performs the detection structural variations in frame pairs, without requiring 

the execution of a training stage on image sequences.  

 

After the description of the change detection problem in its general form, 

the presentation of two inspection algorithm variants follows. The first 

variant focuses on template-guided inspection of arbitrarily oriented targets, 

through the use of raster image templates. In order to implement the specific 

inspection application, the combination of the presented change detector 

and an image registration algorithm is proposed. A case study of 

undervehicle inspection is also presented. The second algorithm variant 

focuses on feature extraction from image sequences which exhibit time 

varying exposure conditions. Emphasis is placed on the development of 

highway surveillance algorithms for the support of Intelligent Transportation 

Systems. The exposure variability, which is observed in the related image 

sequences, requires the adaption of the utilized background model without 

the incorporation of static occlusions in its representation. In order to cope 

with this issue, the present thesis proposes the combination of the statistic 

segmentation algorithm with a novel complementary process which updates 

the background model and suppresses static occlusions.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ε1. Αντικείµενο της διατριβής 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη χρήση ευφυών αλγορίθµων 

Επεξεργασίας Εικόνας που επικεντρώνονται στην εξαγωγή χαρακτηριστικών, µε 

απώτερο στόχο την υποστήριξη αυτόνοµων συστηµάτων οπτικής επισκόπησης. 

Κατά την ανάλυση του εν λόγω ερευνητικού πεδίου, αναφέρονται οι 

περιοριστικοί παράγοντες που υφίστανται, τόσο στο γενικό πρόβληµα 

ανίχνευσης µεταβολών, όσο και σε εξειδικευµένες εκδοχές του. Στα πλαίσια της 

παρατιθέµενης ανάλυσης, αρχικά αναλύονται οι προτεινόµενες αλγοριθµικές 

διεργασίες για την επίλυση του γενικού προβλήµατος ανίχνευσης µεταβολών. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η αναφορά των πρόσθετων περιορισµών που 

υφίστανται σε εξειδικευµένες παραλλαγές οπτικών συστηµάτων επισκόπησης 

και αναπτύσσονται οι µέθοδοι επίλυσής τους. Στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επιθεώρηση στόχων αυθαιρέτου 

προσανατολισµού και στην αδιάλειπτη επισκόπηση πεδίων υπό 

χρονοµεταβλητές συνθήκες έκθεσης. 

 

 

Ε2. Περιγραφή του προβλήµατος 

 

Οι ευφυείς διεργασίες επεξεργασίας εικόνας χρησιµοποιούνται ως δοµικά 

στοιχεία συστηµάτων που επεξεργάζονται οπτική πληροφορία για την λήψη 

αποφάσεων. Σε εφαρµογές επιθεώρησης ο ρόλος τους επικεντρώνεται στον 

εντοπισµό της παρουσίας δοµικών τροποποιήσεων στα επιτηρούµενα πεδία. 

Εφαρµόζονται είτε στη σύγκριση ζεύγους εικόνων, είτε στον αδιάλειπτο έλεγχο 

της παρουσίας στόχων σε ροές εικόνων, ανάλογα µε τις αρχές λειτουργίας και 

της εκάστοτε εφαρµογής επισκόπησης. 
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Ανεξαρτήτως των επακριβών αρχών λειτουργίας τους, όλα τα οπτικά 

συστήµατα επισκόπησης παρουσιάζουν κοινούς πρακτικούς περιορισµούς. Η 

χρήση ενθορύβων αισθητηρίων αποτελεί τον κύριο παράγοντα που δυσχεραίνει 

τον εντοπισµό επικαλύψεων ενδιαφέροντος. Εποµένως, η επιτυχής διάκριση 

δοµικών µεταβολών από διακυµάνσεις θορύβου αποτελεί µία κοινή 

προϋπόθεση σε κάθε εφαρµογή επισκόπησης για την διασφάλιση της 

αξιόπιστης λειτουργίας της. Στην επίλυση αυτού του προβλήµατος αποβλέπουν 

οι αλγόριθµοι ανίχνευσης µεταβολών.  

 

Οι αλγόριθµοι ανίχνευσης µεταβολών συνιστούν τη χρήση κανόνων 

κατηγοριοποίησης, οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη το υφιστάµενο στατιστικό 

µοντέλο θορύβου. Η θεµελίωση του βέλτιστου κριτηρίου κατηγοριοποίησης 

παραπέµπει στον προσδιορισµό της στατιστικής των διακυµάνσεων θορύβου. 

Εποµένως, οι στατιστικοί ανιχνευτές µεταβολών επικεντρώνονται στον 

προσδιορισµό του εν λόγω στατιστικού µοντέλου, µε την εφαρµογή 

εκπαιδευτικών εργασιών σε ακολουθίες εικόνων χωρίς δοµικές επικαλύψεις. Η 

πρακτική αυτή, δεδοµένου ότι προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών 

ακολουθιών, καθιστά τις εν λόγω τεχνικές µη εφαρµόσιµες, στην περίπτωση 

που είναι διαθέσιµο µόνο ένα ζεύγος εικόνων. Επιπλέον, δεν καλύπτεται η 

περίπτωση της χρονοµεταβλητότητας του µοντέλου θορύβου. 

 

Πέραν των προαναφερθέντων περιορισµών, κατά τη σύνθεση εξειδικευµένων 

εφαρµογών επισκόπησης, υπεισέρχονται πρόσθετοι παράγοντες που είναι 

αναγκαίο να ληφθούν υπόψη, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των σχετικών 

συστηµάτων. ∆ύο παραλλαγές ενδιαφέροντος εστιάζουν στην ανίχνευση 

µεταβολών σε δοµικά ταυτόσηµους στόχους µε αυθαίρετο προσανατολισµό, 

καθώς και στην αδιάλειπτη επισκόπηση πεδίων µε µεταβλητές συνθήκες 

έκθεσης.  

 

Στην επιθεώρηση στόχων µε αυθαίρετο προσανατολισµό, υφίστανται τυχαίες 

χωρικές αποκλίσεις µεταξύ του προτύπου και κάθε συγκρινοµένου 

στιγµιοτύπου. Το γεγονός αυτό αποκλείει την απευθείας εφαρµογή ανίχνευσης 

µεταβολών στο συγκρινόµενο ζεύγος εικόνων και επιβάλλει τον προσδιορισµό 

της εκάστοτε χωρικής απόκλισης των εικονοστοιχείων προς σύγκριση. Η ανάγκη 

αυτή παραπέµπει στην εφαρµογή αλγορίθµων χωρικής ταύτισης στο 
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συγκρινόµενο ζεύγος εικόνων. Επιπλέον, η µεταβλητή σχετική θέση του 

εκάστοτε επιθεωρούµενου στόχου ως προς το απεικονιστικό σύστηµα εισάγει 

σκιάσεις, οι οποίες είναι πιθανό να ανιχνευθούν εσφαλµένα ως δοµικές 

επικαλύψεις. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού επιβάλλει την πρόταση 

µίας αλγοριθµικής παραλλαγής ανίχνευσης µεταβολών που καταστέλλει 

αχρωµατικές µεταβολές έκθεσης.  

 

Σε εφαρµογές αδιάλειπτης επισκόπησης, πρόσθετο περιοριστικό παράγοντα 

αποτελούν οι χρονικές µεταβολές των συνθηκών έκθεσης που παρατηρούνται 

στα υπό εξέταση πεδία. Υπό τις δεδοµένες συνθήκες, για τη διασφάλιση της 

αξιόπιστης λειτουργίας του συστήµατος, καθίσταται αναγκαία η τήρηση ενός 

ενηµερωµένου µοντέλου παρασκηνίου. Αυτή η ανάγκη παραπέµπει στη χρήση 

µίας προσαρµοστικής διεργασίας. Ωστόσο, οι υπάρχοντες αλγόριθµοι 

ενηµέρωσης παρασκηνίου αποκλίνουν από την επιθυµητή λειτουργία 

προσαρµογής, διότι προσθέτουν στατικές δοµικές επικαλύψεις στο µοντέλο. 

Συνεπώς, επιβάλλεται η πρόταση ενός αλγορίθµου που τροποποιεί την 

αναπαράσταση παρασκηνίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαρκή 

επισήµανση υφισταµένων δοµικών επικαλύψεων, ανεξαρτήτως των 

χαρακτηριστικών κίνησής τους.  

 

 

Ε3. ∆οµή της διατριβής 

 

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στο πρόβληµα του εντοπισµού 

µεταβολών σε διδιάστατα διακριτά σήµατα, προτείνοντας µία καινοτόµο µέθοδο 

ανίχνευσής τους. Αρχικά παρουσιάζεται η επίλυση του προβλήµατος στη γενική 

του µορφή. Στη συνέχεια, µε βάση τον προτεινόµενο αλγόριθµο ανίχνευσης 

µεταβολών, προτείνονται οι αρχές λειτουργίας συστηµάτων επισκόπησης µε 

εξειδικευµένους ρόλους. Το αντικείµενο της διατριβής αναπτύσσεται µε βάση 

την ακόλουθη δοµή: 

 

Στο 1ο Κεφάλαιο αναλύεται το πρόβληµα της ανίχνευσης δοµικών µεταβολών 

µε τη χρήση στατιστικών διεργασιών. ∆ίνεται έµφαση στην αναγκαιότητα 

προσδιορισµού των παραµέτρων θορύβου και προτείνεται ένας αλγόριθµος 
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στατιστικής κατάτµησης που προσεγγίζει το υφιστάµενο µοντέλο του από ένα 

ζεύγος εικόνων, υπό την ταυτόχρονη παρουσία δοµικών επικαλύψεων και χωρίς 

τη διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών ακολουθιών. 

 

Στη συνέχεια της διατριβής, παρουσιάζεται η προσαρµογή του 

προτεινοµένου αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης σε εξειδικευµένα 

συστήµατα επισκόπησης. Προτείνονται αλγοριθµικές παραλλαγές της 

λειτουργίας του, καθώς και συνδυασµοί του µε πρόσθετες ευφυείς διεργασίες, 

που επιλύουν τις επιπλέον ανάγκες κάθε µεµονωµένης παραλλαγής.  

 

Στο 2ο Κεφάλαιο προτείνεται η υλοποίηση ενός συστήµατος επιθεώρησης 

στόχων αυθαιρέτου προσανατολισµού. Το συγκεκριµένο σύστηµα αποσκοπεί 

στην ανίχνευση µεταβολών σε µορφολογικά ταυτόσηµους στόχους, θεωρώντας 

ως αναφορά µία πρότυπη αναπαράστασή τους, η οποία δίνεται σε 

ψηφιδοπλεγµατική µορφή. Αναλύεται λεπτοµερώς ο πρόσθετος περιορισµός της 

τυχαίας χωρικής απόκλισης µεταξύ προτύπου και στιγµιοτύπου και προτείνεται 

ο συνδυασµός της ανίχνευσης µεταβολών µε αλγορίθµους χωρικής ταύτισης 

εικόνων. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση των σκιάσεων στην επίδοση του 

συστήµατος και προτείνεται µία παραλλαγή του αλγορίθµου στατιστικής 

κατάτµησης που αποσκοπεί στην καταστολή αχρωµατικών µεταβολών. Ως 

παράδειγµα εφαρµογής της συγκεκριµένης αρχής λειτουργίας, παρουσιάζεται η 

περιπτωσιακή µελέτη της επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων.  

 

Το 3ο Κεφάλαιο πραγµατεύεται το πρόβληµα εξαγωγής χαρακτηριστικών από 

εικονοσειρές. Στη συγκεκριµένη εκδοχή θεωρείται η επισκόπηση πεδίων που 

παρουσιάζουν χρονοµεταβλητές συνθήκες έκθεσης και χρονοαµετάβλητη 

δοµική σύνθεση. Ως εφαρµογή ενδιαφέροντος παρουσιάζεται η αδιάλειπτη 

επισκόπηση εικονοσειρών οδικών δικτύων, µε απώτερο στόχο την υποστήριξη 

Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών. Αναλύονται τα προβλήµατα που εισάγει η 

χρονοµεταβλητότητα των συνθηκών έκθεσης του επιτηρούµενου πεδίου και 

προτείνεται ένας καινοτόµος αλγόριθµος προσαρµογής παρασκηνίου µε 

καταστολή προσθήκης στατικών επικαλύψεων.  

 

Στο 4ο Κεφάλαιο παρατίθεται ένας απολογισµός της επίδοσης των 

αλγορίθµων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής 
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διατριβής. Αναφέρονται συνοπτικά όλες οι προτεινόµενες αλγοριθµικές 

παραλλαγές, συνοδευόµενες από τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την 

πειραµατική επαλήθευση της επίδοσής τους.  





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο                                          

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην περιοχή των ηλεκτρονικών απεικονιστικών 

µεθόδων συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του τεχνολογικού πεδίου της κατασκευής 

οπτικών αισθητήρων. Η παραγωγή και διάθεση απεικονιστικών διατάξεων σε 

ευρεία κλίµακα κατέστησαν προσιτή τη χρήση τους σε εφαρµογές επισκόπησης, 

διευρύνοντας παράλληλα το πλήθος των εφαρµογών στο οποίο δύνανται να 

αξιοποιηθούν. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα που αναδεικνύουν τις εφαρµογές 

της τεχνολογίας µηχανικής όρασης αποτελούν τα συστήµατα επιτήρησης 

κλειστού κυκλώµατος, τα οπτικά συστήµατα ελέγχου πρόσβασης προσωπικού, 

καθώς και τα συστήµατα ελέγχου σε εφαρµογές ασφαλείας και βιοµηχανικές 

εφαρµογές διασφάλισης ποιότητας. 

 

Παράλληλα µε τις βελτιώσεις στον τοµέα σχεδίασης οπτικών αισθητήρων, οι 

τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος (DSP) 

κατέστησαν εφικτό το συνδυασµό απεικονιστικών τεχνολογιών µε υπολογιστικά 

συστήµατα. Ιδιαίτερη ώθηση στη συνεργασία αυτή έδωσε η προτυποποίηση της 

επικοινωνίας οπτικών αισθητήρων µε υλικό υπολογιστή (hardware), µέσω του 

καθορισµού εξειδικευµένων πρωτοκόλλων µετάδοσης δεδοµένων. Με την 

ανάπτυξη των συγκεκριµένων προτύπων επικοινωνίας, η λαµβανόµενη από τα 

αισθητήρια πληροφορία µεταδίδεται µε µορφή κατανοητή σε υπολογιστικά 

συστήµατα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την ανάλυση των δεδοµένων που 

λαµβάνονται από αισθητήρες µε την επιστράτευση αλγοριθµικών διεργασιών, 

επεκτείνοντας έτσι τη λειτουργικότητα των συστηµάτων µηχανικής όρασης. 

 

Η ενοποίηση απεικονιστικών και υπολογιστικών λειτουργιών έχει εγείρει το 

ενδιαφέρον για την ευφυή επίλυση των προαναφερθέντων προβληµάτων 

επισκόπησης. Ο όρος “ευφυής επίλυση” αναφέρεται σε υλοποιήσεις στις οποίες 

η εκτίµηση της εµφάνισης γεγονότων ενδιαφέροντος ανατίθεται εν µέρει ή εξ’ 
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ολοκλήρου σε υπολογιστικά συστήµατα, µε απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση 

της παρέµβασης του ανθρωπίνου παράγοντα στη λήψη αποφάσεων. Η επίλυση 

προβληµάτων επίβλεψης, µέσω του προαναφερθέντος συνδυασµού, επιµερίζει 

τη διεργασία επικοινωνίας µε το περιβάλλον στις χρησιµοποιούµενες 

απεικονιστικές διατάξεις και τη διεργασία εκτίµησης των λαµβανοµένων 

δεδοµένων σε αλγορίθµους ανάλυσης εικόνας, αποσκοπώντας στον εντοπισµό 

γεγονότων ενδιαφέροντος. 

 

Παρά την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων µηχανικής όρασης, η 

χρήση τους σε ευφυή συστήµατα επίβλεψης είναι επί του παρόντος 

περιορισµένη. Ο περιορισµός της χρήσης τους οφείλεται κυρίως σε εγγενείς 

ατέλειες των οπτικών αισθητηρίων. Οι απεικονιστικές διατάξεις εξάγουν 

ενθόρυβες µετρήσεις, γεγονός που εισάγει αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την 

αξιολόγηση των παρατηρουµένων µεταβολών. Η ύπαρξη της αβεβαιότητας 

αυτής δυσχεραίνει τη λειτουργία αυτόνοµων συστηµάτων επίβλεψης, καθώς 

αποκλείει την εφαρµογή κανόνων απόφασης, οι οποίοι υπό ιδανικές συνθήκες 

λήψης θα παρείχαν αξιόπιστα αποτελέσµατα. Εποµένως, κρίνεται αναγκαία η 

πρόταση αλγοριθµικών τεχνικών, οι οποίες, βασιζόµενες σε στατιστικές 

µεθόδους, θεµελιώνουν εύρωστα κριτήρια απόφασης. 

 

Το παρόν Κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάλυση του προβλήµατος της 

ανίχνευσης µεταβολών µεταξύ εικόνων µε τη χρήση στατιστικών αλγορίθµων 

επεξεργασίας διδιάστατων σηµάτων. Αναλύονται οι αρχές λειτουργίας 

ανιχνευτών µεταβολών και παρατίθεται µία επισκόπηση του σχετικού 

ερευνητικού πεδίου. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου προτείνεται η υλοποίηση 

ενός αλγορίθµου εκτίµησης του µοντέλου θορύβου µε τη χρήση διεργασιών 

συσταδοποίησης. Με βάση την προτεινόµενη τεχνική συσταδοποίησης, 

θεµελιώνονται τα κριτήρια του προτεινοµένου αλγορίθµου ανίχνευσης 

µεταβολών και παρατίθεται η εφαρµογή τους στην εξαγωγή δοµικών 

επικαλύψεων από µονοκάναλες και πολυκάναλες εικόνες. Η προτεινόµενη 

µεθοδολογία αξιολογείται µε την παράθεση πειραµατικών αποτελεσµάτων και 

συγκριτικών µελετών. 
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1.2 Υποδοµή εφαρµογών ευφυούς επισκόπησης 

 

Ένα σύστηµα επισκόπησης βασίζεται στη λειτουργία διατάξεων, οι οποίες του 

παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε το περιβάλλον. Η δυνατότητα αυτή 

παρέχεται µε τη χρήση αισθητηρίων που εξάγουν σήµατα, τα οποία φέρουν 

πληροφορία σχετική µε τη σύνθεση του επιτηρουµένου πεδίου. Επιπλέον, 

δεδοµένου ότι ο ρόλος των εφαρµογών επισκόπησης επεκτείνεται και στην 

εκτίµηση γεγονότων, καθίσταται αναγκαίος ο ορισµός διεργασιών αξιολόγησης 

της λαµβανόµενης πληροφορίας. Η αναγκαιότητα της διεργασίας αυτής 

αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε συστήµατα που καλούνται να αλληλεπιδράσουν µε 

το επιθεωρούµενο περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση η ερµηνεία των 

παρατηρούµενων συνθηκών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

υποστήριξη αµφίδροµης επικοινωνίας. Η φιλοσοφία των αλληλεπιδραστικών 

εφαρµογών επισκόπησης συναντάται στην πράξη σε εφαρµογές ελέγχου 

πρόσβασης σε ζώνες περιορισµένης πρόσβασης, καθώς και σε εγκαταστάσεις 

προστασίας προσωπικού σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και γενικότερα σε 

ζώνες υψηλού κινδύνου. 

 

Σε εφαρµογές επισκόπησης είναι ευρέως διαδεδοµένη η χρήση αισθητηρίων 

που εξάγουν διδιάστατες αναπαραστάσεις, καθώς αυτές γίνονται άµεσα 

καταληπτές από χειριστές και διευκολύνουν την επικοινωνία                      

ανθρώπου-µηχανής. Η κυµατοµορφή εισόδου παράγεται από µία κάµερα ή στη 

γενική περίπτωση από µία απεικονιστική διάταξη, η οποία προβάλλει τις 

ιδιότητες των επιτηρουµένων στόχων σε µια διδιάστατη αναπαράσταση. Η 

υποκατηγορία εφαρµογών επίβλεψης που βασίζεται σε οπτικά µέσα 

επισκόπησης αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης στην παρούσα διατριβή.  

 

Στην πλειοψηφία των εφαρµογών επισκόπησης µε οπτικά µέσα, η επίβλεψη 

ανατίθεται σε χειριστές, οι οποίοι αναλαµβάνουν την αξιολόγηση των 

παρατηρουµένων αναπαραστάσεων και τις συσχετίζουν µε την παρουσία 

δοµικών µεταβολών. Όταν οι παρατηρούµενες µεταβολές σηµατοδοτήσουν την 

έγερση γεγονότων ενδιαφέροντος, οι χειριστές προβαίνουν στην κατάλληλη 

δράση. Ωστόσο, είναι επιθυµητό η συσχέτιση µεταβολών µε γεγονότα 

ενδιαφέροντος να επιτελείται αυτόνοµα, ελαχιστοποιώντας την παρέµβαση του 

ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό το έργο καλούνται να επιτελέσουν οι τεχνικές 
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ανίχνευσης µεταβολών (change detection).  Ο όρος “ανίχνευση µεταβολών” 

αναφέρεται στο σύνολο των µεθόδων, οι οποίες επιχειρούν να εξαγάγουν από 

εικόνες χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος µέσω της ευφυούς ανάλυσής τους. 

 

Η αξιοποίηση απεικονιστικών µεθόδων στην ανίχνευση µεταβολών 

προϋποθέτει τη χρήση κατάλληλων απεικονιστικών διατάξεων σε κάθε 

περίπτωση. Η επιλογή του καταλλήλου αισθητηρίου διαφέρει κατά περίπτωση 

και εξαρτάται από το µετρούµενο φυσικό µέγεθος που χρησιµοποιείται ως 

κριτήριο εντοπισµού µεταβολών. Στη γενική περίπτωση µετρώνται φυσικά 

µεγέθη, οι µεταβολές των οποίων αντικατοπτρίζουν βέλτιστα την ύπαρξη ή την 

απουσία δοµικών αλλαγών. Εποµένως, κατά τη συνήθη πρακτική, 

χρησιµοποιούνται αισθητήρια τα οποία εξασφαλίζουν ότι, η έγερση γεγονότων 

ενδιαφέροντος θα συνεπάγεται την εµφάνιση “αντιληπτών” µεταβολών πλάτους 

στο λαµβανόµενο σήµα. 

 

Η πλειοψηφία των εγκατεστηµένων συστηµάτων οπτικής επισκόπησης 

χρησιµοποιεί αισθητήρες µε φασµατική απόκριση στην περιοχή του ορατού 

φωτός, όπως λόγου χάρη τα συστήµατα τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος (CCTV). 

Η υλοποίηση αυτή προτιµάται κυρίως λόγω του προσιτού της κόστους, χωρίς 

ωστόσο να αποτελεί την αποκλειστική επιλογή. Σε εξειδικευµένες εφαρµογές 

επιθεώρησης συναντώνται εναλλακτικές προσεγγίσεις, ανάλογα µε την φυσική 

ιδιότητα που λαµβάνεται υπόψη για τον εντοπισµό µεταβολών. Για παράδειγµα, 

σε εφαρµογές εντοπισµού παρουσίας προσωπικού, συναντάται η χρήση 

υπερύθρων αισθητήρων για τον εντοπισµό του θερµικού ίχνους του 

προσωπικού. Ένα δείγµα της συγκεκριµένης αρχής λειτουργίας παρουσιάζεται 

στο στιγµιότυπο από χώρο επιβίβασης υπογείου σιδηροδρόµου που 

παρουσιάζεται στο Σχ. 1.1 (δείγµα RATP). ∆εδοµένου ότι η χρήση υπερύθρων 

αισθητήρων αναδεικνύει την παρουσία προσωπικού σε ζώνες υψηλού κινδύνου, 

αυτοί συγκαταλέγονται στις προτεινόµενες επιλογές για τον εντοπισµό δοµικών 

µεταβολών ενδιαφέροντος. 

 

Επιπλέον, είναι δυνατόν σε ένα σύστηµα επισκόπησης οι αλγόριθµοι 

ανίχνευσης να εφαρµόζονται σε πολλαπλά σήµατα. Η περίπτωση αυτή 

συναντάται σε εφαρµογές στις οποίες λαµβάνονται πολυκάναλες απεικονίσεις 

του περιβάλλοντος µε τη χρήση πολλαπλών αισθητήρων. Η επεξεργασία 
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πολλαπλών σηµάτων εφαρµόζεται είτε για να τη βελτίωση της ευρωστίας του 

συστήµατος, είτε για τον υπολογισµό µεγεθών ή δεικτών που προϋποθέτει τη 

διαθεσιµότητα πολλαπλών απεικονίσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

αποτελούν ο υπολογισµός συνιστωσών χρωµικότητας (chrominance components) 

από τα κανάλια έγχρωµων εικόνων και ο προσδιορισµός δεικτών βλάστησης 

από δορυφορικές πολυφασµατικές απεικονίσεις ραδιοµέτρων υπερυψηλής 

ανάλυσης (AVHRR). 

 

 

 

Σχ. 1.1. Επισκόπηση µε τη χρήση υπερύθρων αισθητήρων (δείγµα RATP). Οι 
διακυµάνσεις πλάτους που παρατηρούνται κατά την παρουσία δοµικών 
επικαλύψεων δύνανται να χρησιµοποιηθούν ως η ειδοποιός διαφορά στην οποία 
βασίζονται οι τεχνικές ανίχνευσης µεταβολών. 

 

 

Είναι προφανές ότι η ανίχνευση µεταβολών µέσω της ευφυούς επεξεργασίας 

σήµατος παραπέµπει στην εφαρµογή αλγορίθµων Τεχνητής Νοηµοσύνης. Η 

υλοποίηση ενός ευφυούς ανιχνευτή µεταβολών προϋποθέτει την ανάλυση 

αισθητηριακών δεδοµένων µε τη χρήση αλγοριθµικών διεργασιών, γεγονός που 

επιβάλλει το συνδυασµό απεικονιστικών διατάξεων και υπολογιστικών 

συστηµάτων. Στη συγκεκριµένη προσέγγιση, προκειµένου να καταστεί εφικτή η 

εφαρµογή ευφυών αλγορίθµων, παρεµβάλλεται ένα στάδιο ψηφιοποίησης του 

λαµβανοµένου σήµατος, ούτως ώστε αυτό να αναπαρασταθεί σε µία µορφή 

καταληπτή από το υπολογιστικό σύστηµα. Συνεπώς, η ευφυής επεξεργασία 

εικόνων συνίσταται στην ανάλυση των εικονοστοιχείων τους (pixels).  

 

Η ενοποίηση των ανωτέρω τεχνολογιών διευκολύνθηκε µε τις πρόσφατες 

βελτιώσεις στη σχεδίαση ψηφιακών συστηµάτων. Η αύξηση των ταχυτήτων 

µεταγωγής δεδοµένων επέτρεψε τη συλλογή και καταγραφή πολυµεσικού 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 

 

28      Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

περιεχοµένου σε πραγµατικό χρόνο και κατέστησε εφικτή την επεξεργασία του 

σε αποδεκτούς χρόνους. Επιπλέον, η πρόοδος στη σχεδίαση ψηφιακών 

συστηµάτων υψηλού ρυθµού µεταγωγής δεδοµένων είχε ως αποτέλεσµα τη 

βελτίωση και των αισθητηρίων αυτών καθεαυτών. Νέες απεικονιστικές διατάξεις 

υποστηρίζουν την απευθείας εξαγωγή ψηφιοποιηµένων σηµάτων, εξάγουν 

εικόνες υψηλής ανάλυσης και επιτυγχάνουν βελτιωµένες σηµατοθορυβικές 

σχέσεις (SNR). Η διείσδυση ψηφιακών αρχιτεκτονικών ως δοµικό στοιχείο των 

νέων αισθητήρων οδήγησε στην προτυποποίηση διεπιφανειών επικοινωνίας, οι 

οποίες έχουν εδραιωθεί ως βιοµηχανικά και καταναλωτικά πρότυπα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η υιοθέτηση της ∆ιαφορικής 

Σηµατοδοσίας Χαµηλής Τάσης (LVDS) σε πρωτόκολλα επικοινωνίας ψηφιακών 

συσκευών λήψης εικόνας, µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα τα πρότυπα 

σειριακής µετάδοσης IEEE 1394 και Camera Link.[1]-[3]  

 

 

1.3 Ορισµός του προβλήµατος ανίχνευσης µεταβολών 

 

Η ανίχνευση µεταβολών βασίζεται στη σύγκριση των στιγµιοτύπων που 

λαµβάνονται από την απεικονιστική διάταξη έναντι µίας εικόνας αναφοράς 

( )yxI ref , , µε σκοπό τον εντοπισµό των εικονοστοιχείων στα οποία 

παρατηρούνται µεταβολές ενδιαφέροντος. Η εικόνα αναφοράς αντιστοιχεί στην 

αναπαράσταση του επιτηρουµένου πεδίου όταν δεν υφίστανται δοµικές 

επικαλύψεις. Ανάλογα µε το αντικείµενο των εφαρµογών επισκόπησης, 

υφίστανται διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι 

ευφυείς οπτικοί ανιχνευτές µεταβολών συγκρίνουν την αναπαράσταση 

αναφοράς, είτε έναντι µεµονωµένων εικόνων, είτε έναντι εικονοσειρών. Στην 

πρώτη περίπτωση λαµβάνονται µεµονωµένες εικόνες µε τη χρήση ψηφιακών 

καµερών ενώ στη δεύτερη περίπτωση λαµβάνεται µία διδιάστατη χρονική 

ακολουθία ( )yxI t ,  µε αισθητήρες καταγραφής κινούµενης εικόνας. Με βάση το 

αντικείµενο των εφαρµογών επισκόπησης, στην παρούσα µελέτη, διακρίνονται 

οι ακόλουθες παραλλαγές λειτουργίας τους: 
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α) Σύγκριση ζεύγους εικόνων αυθαιρέτου προσανατολισµού: Ο ανιχνευτής 

µεταβολών συγκρίνει δύο εικόνες του ιδίου ή ταυτόσηµων στόχων, οι οποίες 

λαµβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Η σύγκριση ζεύγους εικόνων 

βρίσκει εφαρµογή σε τεχνικές επιθεώρησης που συγκρίνουν την τρέχουσα όψη 

στόχων έναντι αποθηκευµένων όψεων αναφοράς που χρησιµοποιούνται ως 

πρότυπα (templates). Στη γενική περίπτωση, µεταξύ των συγκρινοµένων εικόνων 

υφίστανται τυχαίες διαφοροποιήσεις ως προς τη σχετική θέση συστήµατος 

επισκόπησης και επιτηρουµένου στόχου. Συνεπώς, υπεισέρχεται αβεβαιότητα 

ως προς τον προσανατολισµό της επιθεωρούµενης επιφάνειας και απαιτείται η 

χωρική ταύτιση του ζεύγους εικόνων πριν την έναρξη της σύγκρισής του. Η 

σύγκριση ζεύγους εικόνων µε αυθαίρετο προσανατολισµό αναλύεται στο 

Κεφάλαιο 2 της παρούσας διατριβής. 

 

β) ∆ιαδοχικές συγκρίσεις στιγµιοτύπων έναντι εικόνας αναφοράς: Αυτή η 

λειτουργία βρίσκει εφαρµογή σε συστήµατα που χρησιµοποιούν αισθητήρια 

λήψης κινούµενης εικόνας, µε σκοπό την υλοποίηση εφαρµογών αδιάλειπτης 

επισκόπησης. Τα εν λόγω συστήµατα λαµβάνουν µία συνεχή ροή εικόνων και 

συγκρίνουν κάθε µέλος της εικονοσειράς έναντι της εικόνας αναφοράς. Η 

εικόνα αναφοράς αντιστοιχεί στην αναπαράσταση του πεδίου χωρίς την ύπαρξη 

επικαλύψεων. Η συγκεκριµένη υλοποίηση επιτελεί εξαγωγή χαρακτηριστικών, 

µε απώτερο στόχο την ανίχνευση δυναµικών µεταβολών. Στην εν λόγω 

εφαρµογή, ένας χαρακτηριστικός περιορισµός έγκειται στο γεγονός ότι τα 

επιτηρούµενα πεδία υφίστανται την επίδραση µη ελεγχοµένων παραγόντων. 

Αυτή η ιδιαιτερότητά τους συνεπάγεται την ανάγκη αναπροσαρµογής της 

εικόνας αναφοράς. Παραδείγµατα που εµπίπτουν στη συγκεκριµένη κατηγορία 

επίβλεψης αποτελούν οι εφαρµογές παρακολούθησης εξωτερικών χώρων που 

υπόκεινται σε µεταβολές φωτισµού, όπως παραδείγµατος χάρη 

αυτοκινητοδρόµων. Η ανίχνευση µεταβολών σε εικονοσειρές αναπτύσσεται στο 

3ο Κεφάλαιο της διατριβής. 

 

Οι προαναφερθείσες υποκατηγορίες επισκόπησης, ανεξαρτήτως του 

επακριβούς τρόπου λειτουργίας τους, υιοθετούν ως κοινή βάση την τήρηση 

µίας εικόνας αναφοράς ( )yxI ref ,  και τη σύγκρισή της µε µεταγενέστερα 

στιγµιότυπα. Εποµένως, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός αλγορίθµου που 

επιτελεί εξαγωγή χαρακτηριστικών από ζεύγη εικόνων ως κοινή βάση για την 
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σύνθεση εφαρµογών επισκόπησης, µε την προσθήκη των καταλλήλων ανά 

περίπτωση τροποποιήσεων και διεργασιών.  

 

Στο τρέχον κεφάλαιο, στα πλαίσια της γενικής µελέτης του προβλήµατος 

ανίχνευσης µεταβολών, θεωρούµε τις ακόλουθες παραδοχές: 

 

α) Η εικόνα αναφοράς είναι χρονοαµετάβλητη: ∆εν υφίστανται µεταβολές 

έκθεσης στο επιθεωρούµενο πεδίο. Επιπλέον, η παρατήρηση οποιασδήποτε 

δοµικής µεταβολής εκλαµβάνεται ως γεγονός ενδιαφέροντος και δεν αντιστοιχεί 

σε αλλαγή της δοµικής σύνθεσης του σκηνικού. 

 

β) Το απεικονιστικό σύστηµα λήψης βρίσκεται σε σταθερή θέση: Oι αισθητήρες 

έχουν σταθερό προσανατολισµό και χρησιµοποιούνται φακοί σταθερής 

εστιακής απόστασης. Οι περιορισµοί αυτοί ορίζονται για την ικανοποίηση της 

συνθήκης επισκόπησης χρονοαµετάβλητου πεδίου. 

 

Η ανίχνευση µεταβολών επιτελείται µε τη χρήση ενός αλγορίθµου δυαδικής 

κατηγοριοποίησης (binary classification). Κατά τη συνήθη προσέγγιση 

εφαρµόζεται ένας κανόνας απόφασης σε επίπεδο εικονοστοιχείου ή οµάδας 

εικονοστοιχείων, προκειµένου να εντοπιστούν οι περιοχές στις οποίες 

παρατηρούνται δοµικές µεταβολές. Η αποµόνωση των περιοχών αυτών οδηγεί 

στο σχηµατισµό της µάσκας µεταβολών (change mask) ( )yxB , , µίας δυαδικής 

χωρικής αναπαράστασης που ορίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

 

( ) 1, =yxB , εάν παρατηρείται δοµική µεταβολή στο εικονοστοιχείο ( )yxI ,  

( ) 0, =yxB , εάν το εικονοστοιχείο ( )yxI ,  παραµένει αµετάβλητο. 

 

Μία προφανής προσέγγιση στο πρόβληµα της ανίχνευσης µεταβολών θα 

συνιστούσε τον εντοπισµό των εικονοστοιχείων στα οποία παρατηρείται 

µεταβολή πλάτους. Η προσέγγιση αυτή θα κρινόταν αποτελεσµατική, εάν 

χρησιµοποιούνταν ιδανικά αισθητήρια. Ωστόσο, το συγκεκριµένο κριτήριο δεν 

είναι εφαρµόσιµο σε πραγµατικές συνθήκες, λόγω εγγενών ατελειών στους 

χρησιµοποιούµενους αισθητήρες. Στην πράξη, τα αισθητήρια, λόγω της 

παρουσίας θορύβου, εισάγουν διακυµάνσεις πλάτους ακόµη και σε 
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εικονοστοιχεία στα οποία δεν παρατηρούνται δοµικές µεταβολές. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα δίνεται στο Σχ. 1.2. Για το ζεύγος εικόνων των Σχ. 

1.2.α και 1.2.β, η εφαρµογή του κριτηρίου διαφοράς εικόνων εξάγει τη µάσκα 

µεταβολών του Σχ. 1.2.γ. Το τρέχον παράδειγµα αναδεικνύει το γεγονός ότι, 

λόγω της επίδρασης του θορύβου, η αφαίρεση εικόνων αποκλείει την εξαγωγή 

αξιόπιστων αποτελεσµάτων, καθώς εξάγει µεγάλο αριθµό ψευδών θετικών 

εκτιµήσεων.[4],[5] Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι η χρήση εν γένει ατελών 

αισθητήρων δυσχεραίνει την εξαγωγή χαρακτηριστικών και καθιστά 

επιβεβληµένη την επιστράτευση τεχνικών ευφυούς επεξεργασίας εικόνας. 

 

 

 

α) 

 

       β) 

 

γ) 

 

Σχ. 1.2. Ανίχνευση µεταβολών µε απευθείας αφαίρεση εικόνων (δείγµα RATP):   α) 
Εικόνα αναφοράς, β) Στιγµιότυπο µε δοµικές µεταβολές, γ) Μάσκα µεταβολών 
που προκύπτει από την αφαίρεση των εικόνων 1.2.α και 1.2.β. Λόγω της επιρροής 
του θορύβου, η εξαγόµενη µάσκα µεταβολών περιέχει µεγάλο πλήθος ψευδών 
θετικών σε περιοχές όπου δεν υφίστανται δοµικές µεταβολές. 
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1.4 Στατιστική ανίχνευση µεταβολών 

1.4.1 Επισκόπηση 

 

Η αδυναµία ανίχνευσης µεταβολών µε διεργασίες απλής αφαίρεσης οδήγησε 

στην αναζήτηση πιθανοτικών προσεγγίσεων για την επίλυση του προβλήµατος. 

Από πιθανοτικής πλευράς, το πρόβληµα της ανίχνευσης µεταβολών θεωρεί ένα 

δειγµατικό χώρο H  (event space) που απαρτίζεται από δύο αµοιβαίως 

αποκλειόµενα ενδεχόµενα: το ενδεχόµενο απουσίας δοµικής µεταβολής 0H , το 

οποίο αναφέρεται ως µηδενική υπόθεση (null hypothesis), καθώς και το 

ενδεχόµενο παρουσίας δοµικής µεταβολής 1H , το οποίο αναφέρεται ως 

εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis). Προφανώς, πέραν της µηδενικής 

και εναλλακτικής υπόθεσης, δεν ορίζονται επιπλέον ενδεχόµενα. Εποµένως, οι 

υποθέσεις 0H , 1H  ορίζουν µία διαµέριση (partition) του δειγµατικού χώρου που 

περιγράφει πλήρως το πρόβληµα. 

 

10 HHH ∪=   (1.1) 

∅=∩ 10 HH   (1.2) 

 

Στη στατιστική προσέγγιση του προβλήµατος, ένας ανιχνευτής µεταβολών, 

αναλύοντας τις παρατηρούµενες διακυµάνσεις πλάτους µε τη χρήση ενός 

πιθανοτικού κριτηρίου, καλείται να εκτιµήσει το πιθανότερο από τα ενδεχόµενα 

0H , 1H  για κάθε εξεταζόµενη περιοχή. Εποµένως, η στατιστική ανίχνευση 

µεταβολών ανάγεται σε ένα πρόβληµα εκτίµησης µέγιστης πιθανοφάνειας (MLE). 

 

Εάν θεωρήσουµε την παρουσία προσθετικού θορύβου στο αισθητήριο, η 

ψηφιοποιηµένη διδιάστατη αναπαράσταση που καταγράφεται από αυτό, έχει τη 

µορφή 

  

( ) ( ) ( )yxnyxIyxI o ,,, +=   (1.3) 
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Η συνιστώσα ( )yxI to ,,  ορίζει το ντετερµινιστικό όρο της παράστασης και 

αντιστοιχεί στην τιµή πλάτους που παράγεται αποκλειστικά λόγω της επίδρασης 

της φωτεινής έντασης που προσπίπτει από το πεδίο στο αισθητήριο. Η 

συνιστώσα ( )yxnt ,  ορίζει ένα στοχαστικό όρο που µοντελοποιεί την επίδραση 

του θορύβου του αισθητηρίου. Κατά τη συνήθη στατιστική θεώρηση, τα 

δείγµατα του στοχαστικού όρου είναι στατιστικά ανεξάρτητες τυχαίες 

µεταβλητές που ακολουθούν ταυτόσηµες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας 

(iid random variables).  

 

Επισηµαίνουµε ότι κατά τη λήψη των εικόνων από το αισθητήριο, δεν 

υπάρχει γνώση των τιµών έντασης που προκαλούνται από την πρόσπτωση 

φωτεινής έντασης στο αισθητήριο, ούτε γνώση των τιµών που προκαλούνται από 

διακυµάνσεις θορύβου, διότι οι όροι ( )yxI to ,,  και ( )yxnt ,  δεν είναι 

διαχωρίσιµοι. Εποµένως, υπεισέρχεται αβεβαιότητα στην εκτίµηση του αν κάθε 

εξεταζόµενο εικονοστοιχείο αντιστοιχεί σε µεταβληθείσα ή αµετάβλητη περιοχή. 

 

∆εδοµένης της προαναφερθείσας προσέγγισης, θεωρούµε µία εικόνα 

αναφοράς, που περιγράφεται µε την παράσταση της µορφής  

 

( ) ( ) ( )yxnyxIyxI refrefOref ,,, , +=   (1.4) 

 

Ο όρος ( )yxI refo ,,  αντιστοιχεί στις τιµές πλάτους που προκαλούνται 

αποκλειστικά λόγω της πρόσπτωσης φωτεινής έντασης από το επιτηρούµενο 

πεδίο, ενώ ο όρος ( )yxnref ,  αντιστοιχεί στις διακυµάνσεις θορύβου που 

εισάγονται κατά τη λήψη της εικόνας αναφοράς. 

 

Αντίστοιχα για ένα στιγµιότυπο που λαµβάνεται τη χρονική στιγµή t , ορίζεται η 

παράσταση 

 

( ) ( ) ( )yxnyxIyxI ttOt ,,, , +=  (1.5) 

 

Εποµένως, η διαφορά ( )yxD ,  µεταξύ του παρατηρουµένου στιγµιοτύπου και 

της εικόνας αναφοράς είναι 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )yxnyxnyxIyxIyxIyxIyxD reftrefOtOreft ,,,,,,, ,, −+−=−=      (1.6) 

 

και γράφεται στην ισοδύναµη µορφή 

 

( ) ( ) ( )yxnyxDyxD dO ,,, +=   (1.7) 

 

Οι παραστάσεις ( )yxDO ,  και ( )yxnd ,  αντιστοιχούν στο ντετερµινιστικό και στο 

στοχαστικό όρο της διαφοράς εικόνων αντίστοιχα: 

 

( ) ( ) ( )yxIyxIyxD refOtOo ,,, ,, −=    (1.8) 

                    ( ) ( ) ( )yxnyxnyxn reftd ,,, −=    (1.9) 

 

Με δεδοµένη την προϋπόθεση επισκόπησης στατικού πεδίου, ο 

ντετερµινιστικός όρος ( )yxDO , παρουσιάζει διακυµάνσεις σε περιοχές µε 

δοµικές µεταβολές και µηδενικές τιµές σε περιοχές χωρίς µεταβολές. Αντίθετα, 

ο στοχαστικός όρος εισάγει διακυµάνσεις θορύβου σε όλα τα εικονοστοιχεία. Η 

στατιστική των διακυµάνσεων εξαρτάται από τη συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας (probability density function) του θορύβου. Βάσει του ευρέως 

χρησιµοποιούµενου µοντέλου, τα δείγµατα του στοχαστικού όρου 

περιγράφονται µε µία κατανοµή Gauss µε µηδενική µέση τιµή και διασπορά 

2

nσ :  

 

( ) 2

2

2

2

1
n

n

n

N enf
σ

σπ

−

⋅=  (1.10) 

  

Κατά συνέπεια, τα δείγµατα του στοχαστικού όρου ( )yxnd , , ως γραµµικός 

συνδυασµός µεταβλητών που ακολουθούν κανονική κατανοµή, ακολουθούν 

επίσης κατανοµή Gauss, µε µηδενική µέση τιµή και διασπορά 
2

2 nσ : 
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( ) 2

2

2

2

1
d

d

d

D edf
σ

σπ

−

= , ( )22
2 nd σσ ⋅=  (1.11) 

 

Είναι προφανές ότι, µε δεδοµένη την παρουσία του στοχαστικού όρου 

( )yxnd , , η διάκριση των δοµικών µεταβολών από τις διακυµάνσεις θορύβου δεν 

είναι πάντοτε εφικτή. Ουσιαστικά, λόγω αυτού του γεγονότος, στην πράξη, ένας 

στατιστικός ανιχνευτής µεταβολών δεν επικεντρώνεται στον εντοπισµό όλων των 

πιθανών δοµικών αλλαγών, αλλά επιχειρεί να εξαγάγει ένα κανόνα 

κατηγοριοποίησης που οδηγεί στο βέλτιστο διαχωρισµό µεταβολών. Ο 

προσδιορισµός του βελτίστου κριτηρίου κατηγοριοποίησης επιτελείται µε την 

εκτίµηση ενός καταλλήλου “κατωφλίου αντίληψης”. Η επιλογή του βέλτιστου 

κριτηρίου κατηγοριοποίησης παραπέµπει στη γνώση της στατιστικής των 

διακυµάνσεων θορύβου και για το λόγο αυτό οι στατιστικοί ανιχνευτές 

µεταβολών επικεντρώνονται στον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του. 

  

 

1.4.2 Υπάρχουσες τεχνικές 

 

Οι πρώιµες προσεγγίσεις στο πρόβληµα της ανίχνευσης µεταβολών 

προτείνουν την τεχνική κατωφλίωσης σε επίπεδο εικονοστοιχείων (thresholding), 

προκειµένου να κατατάξουν τα υπό εξέταση εικονοστοιχεία στην κατηγορία των 

µεταβληθέντων ή αµετάβλητων. Στην τεχνική κατωφλίωσης, οι διαφορές 

πλάτους µεταξύ δύο εικόνων ( )yxI ,1  και ( )yxI ,2  συγκρίνονται έναντι µίας 

προκαθορισµένης τιµής κ . Η δυαδική µάσκα µεταβολών ( )yxB ,  

προσδιορίζεται βάσει του κανόνα απόφασης: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

+∈




<−

>−
= IR

yxIyxI

yxIyxI
yxB κ

κ
κ

,,,0

,,,1
,

12

12
  (1.12) 

 

Η τιµή του κατωφλίου κ  επιλέγεται εµπειρικά ή βάσει στατιστικών 

µετρήσεων διακυµάνσεων πλάτους σε “κενές ακολουθίες”. Τo γεγονός ότι 

διαφορετικοί αισθητήρες χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα θορύβου 

επιβάλλει την αναπροσαρµογή της τιµής κατωφλίου, ανάλογα µε το υφιστάµενο 
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στατιστικό µοντέλο θορύβου του εκάστοτε αισθητηρίου. Επιπλέον, δεδοµένου 

ότι ο κανόνας απόφασης βασίζεται στη µέτρηση διακύµανσης πλάτους ενός 

µεµονωµένου εικονοστοιχείου, στερείται ευρωστίας, µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση σποραδικών ψευδών θετικών (false positives) και ψευδών αρνητικών 

(false negatives) στη µάσκα µεταβολών και µε αντίκτυπο στη συνεκτικότητά της. 

Σε γενικές γραµµές, τεχνικές απλής κατωφλίωσης που εµπλέκουν µεµονωµένες 

τιµές εικονοστοιχείων κρίνονται ανεπαρκείς.[6]  

 

Οι περιορισµοί στην επίδοση της απλής κατωφλίωσης οδήγησαν στην 

πρόταση στατιστικών τεχνικών ελέγχου, οι οποίες δε βασίζονται σε µία 

µεµονωµένη µέτρηση, αλλά λαµβάνουν υπόψη τις διαφορές πλάτους που 

παρατηρούνται σε µια γειτονιά εικονοστοιχείων. Ανάλογα µε το χωρικό εύρος 

στο οποίο επιβάλλεται ο σχετικός κανόνας απόφασης, οι εν λόγω στατιστικές 

µέθοδοι ανάλυσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις τεχνικές ανάλυσης 

κυλιοµένου παραθύρου (sliding window analysis) και στις τεχνικές ανάλυσης σε 

επίπεδο ψηφίδων (block-based analysis).[7]  

  

Στην προσέγγιση κυλιοµένου παραθύρου, ο εµπλεκόµενος αλγόριθµος 

αναλύει τις διακυµάνσεις που παρατηρούνται στη γειτονιά ενός εικονοστοιχείου 

και εφαρµόζει τον κανόνα απόφασής του στο κεντρικό εικονοστοιχείο. 

∆εδοµένης της επικάλυψης µεταξύ διαδοχικών παραθύρων, κάθε 

εικονοστοιχείο λαµβάνεται υπόψη σε στατιστικούς υπολογισµούς πολλάκις. Στη 

στατιστική ανάλυση µε χρήση ψηφίδων, η επιφάνεια της εικόνας χωρίζεται σε 

διακεκριµένες µη επικαλυπτόµενες ψηφίδες (blocks). Κάθε εικονοστοιχείο 

λαµβάνεται υπόψη στους στατιστικούς υπολογισµούς µία φορά και ο κανόνας 

απόφασης εφαρµόζεται σε όλα τα εικονοστοιχεία της εκάστοτε ψηφίδας.  

 

Η προσέγγιση κυλιοµένου παραθύρου υπερτερεί ως προς το ότι η εφαρµογή 

του κανόνα απόφασης ανά εικονοστοιχείο εξάγει λεπτοµερείς µάσκες 

µεταβολών. Όµως, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο υπολογιστικό κόστος. Η 

ανάλυση µε χρήση ψηφίδων, λόγω της µη επικάλυψης των τελευταίων, 

πλεονεκτεί έναντι της ανάλυσης κυλιόµενου παραθύρου ως προς το 

υπολογιστικό κόστος. Όµως, υστερεί ως προς τη λεπτοµέρεια της εξαγόµενης 

µάσκας µεταβολών. Ο τύπος στατιστικής ανάλυσης που υλοποιείται επιλέγεται 

µε κριτήριο τις απαιτήσεις της εφαρµογής, σε ό,τι αφορά τη χρονική απόκρισή 
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του και την επιθυµητή αναλυτικότητα των αποτελεσµάτων του. Μια ενδιάµεση 

λύση συνίσταται στην ανάλυση σε επίπεδο ψηφίδας, επιλέγοντας διαστάσεις 

ψηφίδας τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα µία αποδεκτή διακριτική 

ικανότητα και στατιστική ευρωστία. 

 

Το κριτήριο κατάταξης που περιγράφεται στην εργασίες των Aach και 

Cavallaro εφαρµόζει ένα στατιστικό κανόνα απόφασης που χρησιµοποιεί 

κυλιόµενο παράθυρο W  µε κέντρο στη θέση του υπό εξέταση 

εικονοστοιχείου.[8],[9] Η προτεινόµενη προσέγγιση βασίζεται στην παραδοχή 

ότι, για κάθε εικονοστοιχείο εντός του παραθύρου, ισχύει εκ των προτέρων η 

µηδενική υπόθεση. Με βάση την ισχύ αυτής της παραδοχής, οι 

παρατηρούµενες διακυµάνσεις πλάτους εντός του παραθύρου W   

 

( ) ( ) ( )
jijiji yxIyxIyxd ,,, 12 −= , ( ) Wyx ji ∈,  (1.13) 

 

ακολουθούν κατανοµή Gauss. Αθροίζοντας τις διακυµάνσεις των N  

εικονοστοιχείων εντός του παραθύρου, εξάγεται το άθροισµα τετραγώνων 

 

( )
( )
∑
∈

=∆
Wji

jid
,

22 ,   (1.14) 

 

∆εδοµένου ότι τα δείγµατα ( )jid ,  είναι στατιστικά ανεξάρτητα και ακολουθούν 

ταυτόσηµες κατανοµές Gauss, η υπό συνθήκη πιθανότητα ( )0| HP ∆  ακολουθεί 

κατανοµή 2χ  µε N  βαθµούς ελευθερίας.[10] 

 

Βάσει των παρατηρουµένων διακυµάνσεων εντός του παραθύρου W  και µε 

την εκτέλεση ενός ελέγχου βαρύτητας (significance test), εκτιµάται εάν ισχύει ή 

αν καταρρίπτεται η πιθανότητα ισχύος της µηδενικής υπόθεσης [ ]0| HP ∆ . Εάν 

η πιθανότητα υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο όριο α , τότε η µηδενική 

υπόθεση θεωρείται έγκυρη, διαφορετικά υπερισχύει η εναλλακτική υπόθεση 

1H  για το εικονοστοιχείο ενδιαφέροντας. Τα επιλεγόµενο κατώφλι επιλογής a  

κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 210−  και 610− . 
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Στο χρησιµοποιούµενο µαθηµατικό κανόνα απόφασης, υπεισέρχεται η 

διασπορά του θορύβου, γεγονός που υποδηλώνει ότι για την εφαρµογή του 

κριτηρίου είναι αναγκαία η γνώση της εξ’ αρχής. Συνεπώς, επιβάλλεται η εκ των 

προτέρων εκπαίδευση του συστήµατος µε τον υπολογισµό της τυπικής 

απόκλισης από µια ακολουθία εικόνων χωρίς επικαλύψεις. Λόγω της 

απαίτησης εκπαίδευσης µε τη χρήση αµετάβλητων εικόνων, η προαναφερθείσα 

τεχνική παρουσιάζει τους εξής περιορισµούς: 

 

α) ∆εν είναι εφαρµόσιµη στην περίπτωση που συγκρίνονται µόνο δύο εικόνες 

και γενικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιµη εκπαιδευτική 

ακολουθία. 

  

β) Θεωρεί χρονοαµετάβλητο µοντέλο θορύβου. Ωστόσο, σε ορισµένες 

περιπτώσεις επισκόπησης, παρατηρούνται µεταβολές του στατιστικού µοντέλου 

θορύβου, κυρίως λόγω επαναπροσδιορισµού των παραµέτρων λειτουργίας της 

απεικονιστικής διάταξης. Ένα παράδειγµα αποτελεί η αναπροσαρµογή του 

αυτοµάτου ελεγκτή κέρδους (AGC) στις ηλεκτρονικές διατάξεις καµερών που 

λειτουργούν σε συνθήκες µεταβαλλόµενου φωτισµού. 

 

Μια παρεµφερής προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία του κανόνα 

µέγιστης πιθανοφάνειας, εκτιµά την πιθανότητα εµφάνισης των δεδοµένων 

διακυµάνσεων υπό την συνθήκη, τόσο της απουσίας όσο και της παρουσίας 

δοµικών µεταβολών.[11],[12] Χρησιµοποιώντας ανάλυση κυλιοµένου 

παραθύρου, το κριτήριο υπολογίζει τις δύο υπό συνθήκη πιθανότητες [ ]0| HP ∆ , 

[ ]1| HP ∆  και εκτιµά το πιθανότερο εκ των ενδεχοµένων, λαµβάνοντας το λόγο 

πιθανοφάνειας (likelihood ratio) ( )∆L : 

 

( ) ( )
( )0

1

|

|

HP

HP
L

∆

∆
=∆    (1.15) 

 

Όταν ο λόγος πιθανοφάνειας υπερβεί ένα κατώφλι κ , τότε το υπό εξέταση 

εικονοστοιχείο κατατάσσεται στην κατηγορία των µεταβληθέντων: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 

 

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών      39 

( )
( )

κ

0

1

0

1

|

|

H

H

HP

P

<

>

∆

Η∆
   (1.16) 

 

Είναι προφανές ότι η εκτίµηση του λόγου πιθανοφάνειας προϋποθέτει την 

πρότερη γνώση των στατιστικών κατανοµών που ακολουθούν οι υπό συνθήκη 

πιθανότητες ( )0| HP ∆  και ( )1| HP ∆ . Η µαθηµατική προσέγγιση της κατανοµής 

( )0| HP ∆  είναι εφικτή µε τη µέτρηση διακυµάνσεων πλάτους σε αµετάβλητες 

ακολουθίες. Όµως, η ακριβής µοντελοποίηση της υπό συνθήκη πιθανότητας 

( )1| HP ∆  δεν είναι εφικτή, δεδοµένου ότι οι διακυµάνσεις πλάτους σε περιοχές 

µε δοµικές µεταβολές δεν περιγράφονται βάσει ενός συγκεκριµένου 

πιθανοτικού µοντέλου. Προκειµένου να οριστεί µαθηµατικά ο λόγος 

πιθανοφάνειας, το εν λόγω κριτήριο βασίζεται στην παραδοχή ότι, τόσο τα 

αµετάβλητα όσο και τα µεταβληθέντα εικονοστοιχεία περιγράφονται µε 

κατανοµές Gauss µηδενικής µέσης τιµής και διασποράς 
2

0σ  και 
2

1σ  

αντίστοιχα ( )2

0

2

1 σσ >> . Οι τιµές της διασποράς θορύβου και διασποράς 

δοµικών µεταβολών υπολογίζονται από τα υποσύνολα των εικονοστοιχείων που 

παρουσιάζουν µικρές και µεγάλες διακυµάνσεις πλάτους αντίστοιχα. 

 

Ο κανόνας λόγου πιθανοφάνειας παρουσιάζει τους ακόλουθους 

περιορισµούς:  

 

α) ∆εδοµένου ότι η µοντελοποίηση των µεταβληθέντων εικονοστοιχείων µε 

µία κατανοµή Gauss δεν είναι ακριβής, o κανόνας µέγιστης πιθανοφάνειας 

καταλήγει σε ποσοστά ψευδούς αναγνώρισης διαφορετικά από τα 

προσδοκώµενα.[7] 

 

β) Ο προσδιορισµός των τυπικών αποκλίσεων 0σ  και 1σ  θεωρεί ένα 

διαχωρισµό των παρατηρουµένων διακυµάνσεων σε κατηγορίες “µεγάλου” και 

“µικρού” πλάτους, παραπέµποντας έµµεσα στην ανάγκη εκτέλεσης ενός 

εκπαιδευτικού σταδίου. Συνεπώς, ο αλγόριθµος υπόκειται στους περιορισµούς 
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που προαναφέρθησαν, σε ό,τι αφορά τη χρονοµεταβλητότητα του µοντέλου 

θορύβου και την εφαρµογή του, όταν συγκρίνονται µόνο δύο εικόνες. 

 

Μία επέκταση του µαθηµατικού µοντέλου του κανόνα µέγιστης 

πιθανοφάνειας προτείνεται σε αλγορίθµους που µοντελοποιούν τις 

διακυµάνσεις όλων των εικονοστοιχείων µε πολλαπλές κατανοµές Gauss. Οι 

παράµετροι των κατανοµών προσδιορίζονται από στατιστικές µετρήσεις που 

εκτείνονται σε µία αλληλουχία εικόνων. Οι συγκεκριµένοι αλγόριθµοι εστιάζουν 

στο πρόβληµα της προσαρµογής παρασκηνίου και ανίχνευσης κίνησης και για 

την εκπαίδευσή τους απαιτούνται εικονοσειρές. Εποµένως, δεν είναι 

εφαρµόσιµοι σε συγκρίσεις που περιορίζονται σε δύο εικόνες. Μία 

λεπτοµερέστερη αναφορά στους αλγορίθµους προσαρµογής παρασκηνίου 

παρατίθεται στο Κεφάλαιο 3.  

 

 

1.5 Εκτίµηση θορύβου µέσω συσταδοποίησης 

1.5.1 Η προτεινόµενη προσέγγιση στην ανίχνευση µεταβολών 

 

H παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη θεµελίωση µίας τεχνικής 

στατιστικής ανίχνευσης µεταβολών που παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης του 

µοντέλου θορύβου: 

α) από ένα ζεύγος εικόνων, χωρίς την απαίτηση της διαθεσιµότητας 

εκπαιδευτικών ακολουθιών  

β) και υπό την ταυτόχρονη παρουσία δοµικών µεταβολών.  

 

Συγκεκριµένα, η προτεινόµενη τεχνική προσδιορίζει το στατιστικό µοντέλο 

θορύβου και βάσει αυτού, θεµελιώνει κριτήρια κατηγοριοποίησης που 

επιτρέπουν τον εντοπισµό επικαλύψεων υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες. 

 

Η προσέγγιση της παρούσας διατριβής επιτελεί την εξαγωγή του µοντέλου 

θορύβου, εφαρµόζοντας µία τεχνική συσταδοποίησης ψηφίδων (clustering). Η 

φιλοσοφία του αλγορίθµου βασίζεται στην αρχή ότι για τον προσδιορισµό των 

στατιστικών παραµέτρων θορύβου, αρκεί η αποµόνωση των περιοχών του 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 

 

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών      41 

ζεύγους εικόνων που µεταβάλλονται αποκλειστικά λόγω της επίδρασής του. 

Αυτός ο διαχωρισµός είναι εφικτός συγκρίνοντας τις στατιστικές υπογραφές των 

ψηφίδων της διαφοράς των εικόνων. Περιοχές που δεν παρουσιάζουν δοµικές 

επικαλύψεις χαρακτηρίζονται από οµοιότητες στις στατιστικές τους υπογραφές. 

Εποµένως, οµαδοποιώντας τις ψηφίδες σε συστάδες µε βάση την οµοιότητα των 

στατιστικών τους υπογραφών, επιτελείται η αποµόνωση των αµετάβλητων 

εικονοστοιχείων, δίνοντας έµµεσα τη δυνατότητα εκτίµησης του µοντέλου 

θορύβου.  

 

Για την εκτίµηση του µοντέλου θορύβου, η παρούσα εργασία δεν απαιτεί την 

ισχύ µίας προκαθορισµένης πιθανοτικής κατανοµής για τις διακυµάνσεις 

θορύβου. Αντ’ αυτού, βασίζεται στην παραδοχή ότι το υφιστάµενο µοντέλο 

θορύβου παρουσιάζει οµοιόµορφες στατιστικές ιδιότητες σε όλα τα 

εικονοστοιχεία. Ως απόρροια της εν λόγω παραδοχής, οι διακυµάνσεις θορύβου 

των εικονοστοιχείων εκφράζονται ως στατιστικά ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές 

που ακολουθούν ταυτόσηµες πιθανοτικές κατανοµές. 

 

Στη συνέχεια αναλύονται βασικές έννοιες συσταδοποίησης και περιγράφεται 

η προσαρµογή των παρουσιαζοµένων τεχνικών στη φύση του εξεταζόµενου 

προβλήµατος, µε απώτερο στόχο τη θεµελίωση του προτεινοµένου αλγορίθµου 

ανίχνευσης µεταβολών. 

 

1.5.2 Συσταδοποίηση µε χρήση ψηφίδων 

  

Στην τρέχουσα ενότητα αναλύεται η προσαρµογή των αλγορίθµων 

συσταδοποίησης στη φύση του τρέχοντος προβλήµατος και αναλύονται οι 

παράµετροι που υπεισέρχονται στη θεµελίωση της χρησιµοποιούµενης τεχνικής. 

 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος συσταδοποίησης δέχεται ως εισόδους µία 

εικόνα αναφοράς ( )yxI ref ,  και το στιγµιότυπο προς σύγκριση ( )yxI ,  και εκτιµά 

τις αποκλίσεις πλάτους που παρατηρούνται µεταξύ αυτών. Η αξιολόγηση του 

µέτρου των διακυµάνσεων λαµβάνει υπόψη την απόλυτη διαφορά ( )yxD ,  του 

προτύπου από το στιγµιότυπο: 
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( ) ( ) ( )yxIyxIyxD ref ,,, −=  (1.17) 

 

 Πριν την εκτέλεση του αλγορίθµου συσταδοποίησης, η απόλυτη διαφορά 

προτύπου-στιγµιοτύπου διαχωρίζεται σε ισοµεγέθεις µη επικαλυπτόµενες 

ψηφίδες διαστάσεων bb× . Συνεπώς η εξεταζόµενη διαφορά εκλαµβάνεται ως 

ένα υπερσύνολο B µε nm×  διακεκριµένα δείγµατα. Για εικόνες µε διαστάσεις 

maxx  και maxy εικονοστοιχείων κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση 

αντίστοιχα, ο ανωτέρω διαχωρισµός εξάγει το υπερσύνολο 

 

{ }),...,1(),...,1(: njmiBB ij === ,   
b

y
m max= , 

b

x
n max=   (1.18) 

 

Από τη σκοπιά της Θεωρίας Συνόλων, η λειτουργία του αλγορίθµου 

συσταδοποίησης εξάγει µία διαµέριση µε n  υποσύνολα iC , ni ,...,2,1= . Εξ’ 

ορισµού της διαµέρισης, κάθε ψηφίδα κατατάσσεται σε ένα και µόνο 

υποσύνολο, εποµένως 

 

∅=∩ ji CC , για ji ≠  (1.19) 

 

Επίσης, η ένωση όλων των υποσυνόλων ισοδυναµεί µε το υπερσύνολο B . 

 

BCCC n =UUU ...21  (1.20) 

 

Στην εφαρµοζόµενη τεχνική εκτίµησης θορύβου µέσω συσταδοποίησης, µία 

πρόσθετη απαίτηση έγκειται στην εξαγωγή µίας διαµέρισης, η οποία 

απαρτίζεται από υποσύνολα µε στατιστική οµοιογένεια. Όλες οι ψηφίδες-µέλη 

ενός υποσυνόλου είναι επιθυµητό να περιγράφονται µε συναφείς στατιστικές 

υπογραφές. Εποµένως, η εν λόγω θεώρηση του προβλήµατος ανίχνευσης 

µεταβολών παραπέµπει σε µία πρακτική στατιστικής κατάτµησης του 

επιτηρουµένου πεδίου που λαµβάνει τα στατιστικά χαρακτηριστικά των 

υποπεριοχών του. 
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Η υπογραφή κάθε ψηφίδας-µέλους ijB  εξάγεται υπολογίζοντας στατιστικούς 

δείκτες των εικονοστοιχείων µελών της. Στην παρούσα εργασία, ως παράµετροι 

που προσδιορίζουν την υπογραφή κάθε ψηφίδας χρησιµοποιούνται η µέση τιµή 

και τυπική απόκλιση των εικονοστοιχείων της, συµβολιζόµενες στο εξής ως ijµ  

και ijσ  αντίστοιχα. Η προτεινόµενη προσέγγιση, υπό την προϋπόθεση της 

οµοιόµορφης επίδρασης του θορύβου, επιχειρεί την οµαδοποίηση αµετάβλητων 

περιοχών σε ένα υποσύνολο, επιτρέποντας έτσι τη στοχευµένη εκτίµηση του 

µοντέλου διακυµάνσεων, µε την επικέντρωση των στατιστικών εκτιµήσεων στο 

υποσύνολο αυτό.  

 

Η κατηγοριοποίηση των ψηφίδων σε υποσύνολα προϋποθέτει την εκ των 

προτέρων ύπαρξη περιγραφών αναφοράς, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως 

πρότυπα για την αρχικοποίηση συστάδων. Οι αναπαραστάσεις αυτές ορίζουν 

ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών κατηγοριών που περιγράφουν επαρκώς τις 

αναµενόµενες στατιστικές διαφοροποιήσεις που αναµένονται από τα δείγµατα 

εισόδου. Κάθε µοντέλο αναφοράς εκπροσωπεί µία συστάδα και δύναται να 

διατηρήσει ή να τροποποιήσει τις ιδιότητές του, ανάλογα µε την αρχή 

λειτουργίας του εφαρµοζόµενου αλγορίθµου συσταδοποίησης. 

 

Σύµφωνα µε τη βασική αρχή λειτουργίας των αλγορίθµων συσταδοποίησης, 

δοθέντων n  προτύπων, προσδιορίζονται οι ζώνες επιρροής που αυτά οριοθετούν 

στο χώρο που ορίζουν οι παράµετροι περιγραφής. Οι ζώνες επιρροής 

καθορίζουν την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε δείγµα, ανάλογα µε 

τις τιµές των αντιστοίχων ιδιοτήτων του. Ως κριτήριο κατηγοριοποίησης κάθε 

δείγµατος συνήθως λαµβάνεται η ευκλείδεια απόστασή του από τα πρότυπα. Το 

πρότυπο που εξάγει την ελάχιστη απόσταση ορίζει και την κατηγορία στην 

οποία κατατάσσεται το δείγµα. 

 

 Η σχετική θέση των προτύπων καθορίζει την έκταση των σχηµατιζόµενων 

συστάδων στο χώρο του προβλήµατος και αναπαρίσταται µε τη χρήση του 

διαγράµµατος Voronoi. Στην εν λόγω αναπαράσταση, οι µεσοκάθετοι των 

ευθυγράµµων τµηµάτων που ενώνουν τα πρότυπα στο χώρο προσδιορίζουν τα 

όρια των συστάδων. Ένα γραφικό παράδειγµα καθορισµού συστάδων στο 

διδιάστατο χώρο παρουσιάζεται στο διάγραµµα του Σχ. 1.3. 
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Σχ. 1.3. ∆ιάγραµµα Voronoi για την οµαδοποίηση δειγµάτων σε 8 συστάδες. Η 
διάταξη των κεντροειδών προσδιορίζει τις ζώνες επιρροής των αντιστοίχων 
συστάδων. Τα εισαγόµενα δείγµατα κατατάσσονται στη συστάδα που εξάγει την 
ελάχιστη ευκλείδεια απόσταση 

 

 

Οι ιδιότητες του προτύπου κάθε συστάδας, µετά την αρχικοποίησή του, είτε 

παραµένουν σταθερές, είτε µεταβάλλονται, ανάλογα µε την αρχή λειτουργίας 

του αλγορίθµου συσταδοποίησης. Η τροποποίηση των προτύπων συναντάται σε 

προσαρµοστικούς αλγορίθµους που αξιοποιούν τα δείγµατα εισόδου για την 

ενηµέρωση της περιγραφής των συστάδων. Χρησιµοποιείται ως διαδικασία 

εκπαίδευσης του συστήµατος και προσαρµόζει τις ιδιότητες των προτύπων στις 

συνθήκες που παρατηρούνται στο εκάστοτε πρόβληµα συσταδοποίησης. 

Επιπρόσθετα, η ενηµέρωση των προτύπων αποσκοπεί και στην οµογενοποίηση 

των εξαγοµένων συστάδων. Αυτή η χρήση συναντάται σε επαναληπτικούς 

αλγορίθµους που εµπεριέχουν κριτήρια για την εξαγωγή συνεκτικών 

υποσυνόλων.  

 

Στην περίπτωση προσαρµοστικών τεχνικών συσταδοποίησης, κάθε συστάδα 

περιγράφεται βάσει του κεντροειδούς της. Το κεντροειδές µίας συστάδας 

αντιστοιχεί στο σηµείο στο χώρο που οι ιδιότητές του προκύπτουν από τον 

αριθµητικό µέσο των επιµέρους ιδιοτήτων των δειγµάτων που έχουν καταταγεί 

στη συστάδα. Συνεπώς, εάν θεωρηθεί µία συστάδα iC  µε iN  δείγµατα-µέλη και 

εκληφθεί µία παράµετρος περιγραφής δειγµάτων x , τότε, το κεντροειδές της 

συστάδας προσδιορίζεται µε τη σχέση 
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όπου j  κάθε δείγµα που έχει καταταγεί στη συστάδα iC  και jx  η τιµή της 

αντίστοιχης παραµέτρου περιγραφής του. Στην περίπτωση περιγραφής 

δειγµάτων µε τη χρήση πολλαπλών ιδιοτήτων kjjj xxx ,...,, ,21 , το κεντροειδές 

προσδιορίζεται µε µία διανυσµατική αναπαράσταση. Κάθε στοιχείο του 

διανύσµατος του κεντροειδούς προκύπτει από τον αριθµητικό µέσο των 

αντιστοίχων στοιχείων των διανυσµάτων δειγµάτων. 
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Ένα µείζονος σηµασίας ζήτηµα στο παρόν πρόβληµα, αφορά την αυτόνοµη 

λειτουργία του αλγορίθµου συσταδοποίησης. ∆εδοµένου ότι κρίνεται αναγκαία 

η λειτουργία του αλγορίθµου χωρίς επίβλεψη, τόσο στο επίπεδο της γένεσης 

όσο και στο επίπεδο σχηµατισµού και ενηµέρωσης των συστάδων, οι εν λόγω 

διεργασίες είναι απαραίτητο να επιτελούνται χωρίς την παρέµβαση του 

ανθρωπίνου παράγοντα µε τη χρήση αλγορίθµων που περιγράφονται στη 

συνέχεια.  

 

1.5.3 Ο αλγόριθµος κ-µέσων 

 

Ο αλγόριθµος κ-µέσων συνιστά µία επαναληπτική τεχνική συσταδοποίησης 

που εφαρµόζεται σε προβλήµατα µη επιβλεπόµενης κατηγοριοποίησης. 

Προτάθηκε από τον MacQueen [13] και αποσκοπεί στην οµογενοποίηση των 

εξαγοµένων συστάδων. 

 

Ο αλγόριθµος κ-µέσων, µε δεδοµένο ένα αρχικό πλήθος κεντροειδών, ορίζει 

µία επαναληπτική διαδικασία που οµαδοποιεί τα δείγµατα εισόδου κατά το 

βέλτιστο τρόπο. Ως κριτήριο βελτιστοποίησης της συσταδοποίησης 

εκλαµβάνεται η διασπορά εντός συστάδων (intra-cluster variance). Για n  

συστάδες, η διασπορά εντός συστάδων J  εκφράζεται µε την παράσταση 
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όπου jx  η παράµετρος περιγραφής ενός δείγµατος j  και iµ  η αντίστοιχη 

παράµετρος του αντιστοιχιζοµένου στο δείγµα j  κεντροειδούς. 

 

Η εκτέλεση του αλγορίθµου κ-µέσων ελαχιστοποιεί τη διασπορά εντός 

συστάδων ανακατανέµοντας τα δείγµατα σε συστάδες και ενηµερώνοντας τα 

κεντροειδή τους, βάσει της εκάστοτε ανακατανοµής. Η διαδικασία 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

 

α) Πριν την έναρξη του αλγορίθµου, επιλέγονται n  κεντροειδή και 

αρχικοποιούνται n  συστάδες. Ο αλγόριθµος κ-µέσων δεν ορίζει κάποια 

προκαθορισµένα κριτήρια, σε ό,τι αφορά την επιλογή του πλήθους και των 

ιδιοτήτων των κεντροειδών. Η προεπιλογή τους, είτε ανατίθεται στο χρήστη, είτε 

εκτελείται µε τυχαίο τρόπο. 

 

β) Για κάθε δείγµα υπολογίζονται οι ευκλείδειες αποστάσεις του από τα 

υπάρχοντα κεντροειδή. Το δείγµα κατηγοριοποιείται στη συστάδα που εξάγει 

την ελάχιστη απόσταση. 

 

γ) Μετά την κατάταξη όλων των δειγµάτων σε συστάδες, τα κεντροειδή των 

τελευταίων επαναπροσδιορίζονται, συναρτήσει των ιδιοτήτων των δειγµάτων 

µελών τους. 

 

δ) Τα βήµατα (β), (γ) επαναλαµβάνονται. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία 

αποσκοπεί στο να επαληθεύσει ότι, µετά τον πιο πρόσφατο επαναπροσδιορισµό 

συστάδων, τα δείγµατα έχουν καταταγεί στο πλησιέστερο κεντροειδές. Η 

επαναληπτική διαδικασία τερµατίζεται, όταν σταθεροποιηθούν οι περιγραφές 

των κεντροειδών όλων των συστάδων. Εναλλακτικά, η εκτέλεση του αλγορίθµου 

δύναται να διακοπεί, όταν οι µεταβολές των κεντροειδών, µετά από έναν κύκλο 

εκτέλεσης, κυµαίνονται εντός ενός προκαθορισµένου ορίου ανοχής. Η τακτική 
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αυτή επιλέγεται για την αποφυγή κύκλων εκτέλεσης που προκαλούν αµελητέες 

µεταβολές στη σύνθεση των εξαγοµένων συστάδων. 

 

              

α)         β) 

Σχ. 1.4. Συσταδοποίηση βάσει του αλγορίθµου κ-µέσων: α) Αρχική διάταξη 
προτύπων και δειγµάτων, β) Τα κεντροειδή των συστάδων αναπροσαρµόζονται 
µετά το πέρας κάθε κύκλου εκτέλεσης και ενηµερώνονται συναρτήσει των 
ιδιοτήτων των εκάστοτε δειγµάτων-µελών τους. 

 

 

Ο αλγόριθµος κ-µέσων αποδεικνύεται χρήσιµος σε τεχνικές οµογενοποίησης 

συστάδων. Ωστόσο, δε θίγει το ζήτηµα της επιλογής του καταλλήλου πλήθους 

συστάδων και της ανάθεσης των καταλλήλων παραµέτρων ανά κεντροειδές. Για 

το λόγο αυτό, σε πλήρως αυτόνοµες τεχνικές συσταδοποίησης, είναι αναγκαία η 

εφαρµογή του σε συνδυασµό µε αλγοριθµικές διαδικασίες γένεσης συστάδων.  

 

1.5.4 ∆υναµική γένεση και εξέλιξη προτύπων 

 

Ένα ζήτηµα που εγείρεται στη λειτουργία των αλγορίθµων συσταδοποίησης 

αφορά την επιλογή του κατάλληλου πλήθους συστάδων, καθώς και την επιλογή 

καταλλήλων αρχικών τιµών για τις παραµέτρους κάθε προτύπου. Όταν ο 

αριθµός και οι ιδιότητες των συστάδων που ανταποκρίνονται στην περιγραφή 

των δειγµάτων εισόδου δεν είναι γνωστός, η επιλογή τους από το χρήστη 

καθίσταται στην πράξη δυσχερής. Επιπρόσθετα, στο τρέχον πρόβληµα 

ανίχνευσης µεταβολών, τόσο το αναγκαίο πλήθος συστάδων, όσο και οι 

ιδιότητες των κεντροειδών τους, ενδέχεται να µεταβάλλονται µεταξύ διαδοχικών 

εκτελέσεων του αλγορίθµου σε διαφορετικά ζεύγη εικόνων, λόγω 

διαφοροποιήσεων στις ιδιότητες των δειγµάτων εισόδου. Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές, στη γενική περίπτωση, δεν είναι προβλέψιµες.  
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Στο εξεταζόµενο πρόβληµα συσταδοποίησης ψηφίδων, ένας παράγοντας που 

εισάγει µεταβλητότητα στις ιδιότητες των δειγµάτων συνίσταται στη µεταβολή 

των στατιστικών χαρακτηριστικών µοντέλου θορύβου µεταξύ διαδοχικών 

συγκρίσεων. Επιπλέον, µεταξύ διαφορετικών ζευγών εικόνων, αναµένονται 

δοµικές µεταβολές µε διαφοροποιηµένες αποκλίσεις πλάτους, οι οποίες, στη 

γενική περίπτωση, δεν υπακούουν σε συγκεκριµένα µαθηµατικά µοντέλα. 

Συνεπώς, µε δεδοµένες τις παραπάνω διαφοροποιήσεις στις ιδιότητες των 

ψηφίδων, η οµαδοποίησή τους σε συστάδες είναι αναγκαίο να λάβει υπόψη τις 

εκάστοτε παρατηρούµενες διακυµάνσεις, ούτως ώστε να οριστούν συστάδες µε 

ιδιότητες που ανταποκρίνονται στις παρατηρούµενες ανά περίπτωση κατανοµές.  

 

Μία προσέγγιση προσαρµογής των αλγορίθµων συσταδοποίησης συνιστά τη 

χρήση εκπαιδευτικών δειγµάτων για την ενηµέρωση των προτύπων. Η 

ενηµέρωση προτύπων µε τη χρήση δειγµάτων συναντάται σε Νευρωνικά ∆ίκτυα 

που επιστρατεύουν αλγορίθµους ανταγωνιστικής µάθησης και εκπαιδεύονται µε 

τεχνικές επιβλεπόµενης ή µη επιβλεπόµενης µάθησης. 

 

Οι τεχνικές επιβλεπόµενης µάθησης θεωρούν ένα προκαθορισµένο σύνολο 

προτύπων και ένα διαθέσιµο σύνολο δειγµάτων εκπαίδευσης, µε γνωστές εκ των 

προτέρων τις κατηγορίες στην οποίες εντάσσονται. Τα εκπαιδευτικά δείγµατα 

χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση των προτύπων. Στα Νευρωνικά ∆ίκτυα 

Κβαντισµού ∆ιανύσµατος Μάθησης (LVQ) τα δείγµατα εκπαίδευσης 

αντιστοιχίζονται στα πρότυπα µε τη χρήση του κριτηρίου ελάχιστης απόστασης. 

Ανάλογα µε τη συµφωνία ή την ασυµφωνία κατηγοριών προτύπου-δείγµατος, τα 

δείγµατα εκπαίδευσης τροποποιούν θετικά ή αρνητικά την αναπαράσταση του 

πλησιέστερου προτύπου.[14] ∆εδοµένου ότι στο παρόν πρόβληµα δεν 

καθορίζονται εκ των προτέρων κατηγορίες δειγµάτων, δε νοείται επίσης η εκ των 

προτέρων κατηγοριοποίηση δειγµάτων εκπαίδευσης σε κλάσεις. Επιπλέον, η 

επιλογή προτύπων από το χρήστη θα προϋπέθετε τη γνώση από πλευράς του 

των αναµενοµένων ιδιοτήτων των δειγµάτων, προκειµένου να καθοριστούν 

αντιπροσωπευτικές κατηγορίες. 

 

Στην περίπτωση αλγορίθµων εκπαίδευσης χωρίς επίβλεψη, δεν υπάρχει 

πρότερη γνώση της κατηγορίας στην οποία ανήκουν τα δείγµατα εκπαίδευσης. 

Τα δείγµατα εκπαίδευσης κατατάσσονται σε συστάδες µε βάση το κριτήριο της 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 

 

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών      49 

ελάχιστης απόστασης και οι παράµετροί τους ενηµερώνουν ενισχυτικά το 

πρότυπο της νικήτριας συστάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

εκπαίδευση των Αυτοοργανούµενων Χαρτών (Self Organizing Maps), οι οποίοι 

προτάθηκαν από τον Kohonen.[15]-[19] Οι αλγόριθµοι ανταγωνιστικής 

µάθησης χωρίς επίβλεψη, αν και επιτελούν αυτόνοµα την ενηµέρωση των 

κεντροειδών, επίσης προαπαιτούν την αρχικοποίηση των κλάσεων, καθώς και 

έναν αρχικό καθορισµό των ιδιοτήτων τους. Συνεπώς, στερούνται της 

δυνατότητας αυτόνοµης γένεσης προτύπων.  

 

Η υπέρβαση των περιορισµών που χαρακτηρίζουν τις προαναφερεθείσες 

τεχνικές συσταδοποίησης, είναι εφικτή µε τη χρήση τεχνικών δυναµικής 

γένεσης προτύπων. Η διεργασία γένεσης προτύπων επιτελείται από αλγορίθµους 

εξελικτικής µάθησης. Οι τελευταίοι δύνανται να εκληφθούν ως επέκταση των 

αλγορίθµων κατάταξης άνευ επίβλεψης και απαλλάσσουν το χρήστη από την 

ανάγκη καθορισµού αρχικών προτύπων. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στη 

δυναµική δηµιουργία νέων κατηγοριών, λαµβάνοντας ως κριτήριο τις 

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται µεταξύ των υπαρχουσών κατηγοριών και 

εισαγοµένων δειγµάτων.  

 

Χαρακτηριστικό εκπρόσωπο των τεχνικών εξελικτικής µάθησης αποτελούν τα 

Νευρωνικά ∆ίκτυα που βασίζονται στη Θεωρία Προσαρµοστικού Συντονισµού 

(ART), η οποία και προτάθηκε αρχικά από τους Carpenter και Grossberg.  

[20]-[23] Η Θεωρία Προσαρµοστικού Συντονισµού προτείνει την αξιοποίηση των 

δειγµάτων εισόδου για τη γένεση προτύπων (prototype generation), στην 

περίπτωση που δεν προϋπάρχει πρότυπο που να περιγράφει µε ικανοποιητικό 

βαθµό συσχέτισης τις παρατηρούµενες ιδιότητες όλων των δειγµάτων εισόδου. 

Προφανώς, η λειτουργία της εν λόγω προσέγγισης καθιστά αναγκαία την 

ποσοτική εκτίµηση του βαθµού συσχέτισης µεταξύ δειγµάτων και προτύπων. 

Αυτή η ποσοτική περιγραφή οµοιότητας ορίζεται, εισάγοντας την έννοια της 

παραµέτρου επιτήρησης (vigilance parameter). Η παράµετρος επιτήρησης 

προσδιορίζει τη µέγιστη επιτρεπτή απόκλιση ιδιοτήτων µεταξύ δειγµάτων και 

προτύπων, ορίζοντας έτσι το εύρος τιµών που δύνανται να λάβουν οι δείκτες 

συσχέτισής τους, προκειµένου να αναγνωριστούν ως µέλη της ίδιας κλάσης.  
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Η γένεση προτύπων λαµβάνει υπόψη το εύρος ιδιοτήτων των δειγµάτων που 

εισάγονται στο σύστηµα µε τον ακόλουθο τρόπο: Κατά την έναρξη του 

αλγορίθµου αρχικοποιείται η πρώτη συστάδα. Μία συνήθης επιλογή συνιστά τη 

χρήση του πρώτου δείγµατος εισόδου για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων της. 

Στη συνέχεια, ακολουθούν συγκρίσεις διαδοχικών δειγµάτων έναντι των 

αρχικών προτύπων και εκτιµώνται οι µεταξύ τους αποκλίσεις. Ο εντοπισµός 

απόκλισης µεγαλύτερης από το όριο που καθορίζει η παράµετρος επιτήρησης 

ρ  ενεργοποιεί τη γένεση µίας νέας συστάδας µε µέλος της - και ταυτόχρονα 

αρχικό της κεντροειδές - το εκάστοτε δείγµα εισόδου. Στην αντίθετη περίπτωση 

το υπό εξέταση δείγµα εντάσσεται στην πλησιέστερη από τις προϋπάρχουσες 

συστάδες και ενηµερώνει τη περιγραφή του προτύπου της. Στο Σχ. 1.5 δίνεται η 

αρχή λειτουργίας γένεσης προτύπων. 

 

ρ

ρ

ρ
       

ρρ

ρ

ρ

ρ

 

α)          β) 

Σχ. 1.5. Αρχή λειτουργίας γένεσης προτύπων: α) Κατανοµή δειγµάτων και 
αρχικών προτύπων, β) Κατηγοριοποίηση δειγµάτων µετά την εκτέλεση του 
συσχετιστικού ελέγχου απόστασης. ∆είγµατα που η απόκλισή τους από το 
πλησιέστερο κεντροειδές υπερβαίνει την παράµετρο επιτήρησης αναλαµβάνουν το 
ρόλο προτύπων και ορίζουν τα κεντροειδή νέων υποσυνόλων. 

 

 

Η χρήση του προαναφερθέντος εξελικτικού σχήµατος κατηγοριοποίησης 

διευκολύνει την προσαρµογή του αλγορίθµου στις συνθήκες που ορίζει το 

σύνολο δειγµάτων στην εκάστοτε διεργασία συσταδοποίησης. Το σύστηµα, κατά 

την πορεία εκτέλεσης του αλγορίθµου, αποκτά επίγνωση των συνθηκών κάτω 

από τις οποίες καλείται να λειτουργήσει. Η εφαρµογή συσχετιστικών διεργασιών 

αναπροσαρµόζει τις υπάρχουσες κλάσεις ή δηµιουργεί νέες κλάσεις, οι οποίες, 

σε συνδυασµό µε τις ήδη υπάρχουσες, περιγράφουν µε αποτελεσµατικά 

αφαιρετικό τρόπο τον εκάστοτε δειγµατικό χώρο.  
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Είναι προφανές ότι η εξελικτική γένεση προτύπων απαιτεί µέριµνα ως προς 

την επιλογή µίας κατάλληλης παραµέτρου επιτήρησης, καθώς αυτή ελέγχει τις 

συνθήκες γένεσης νέων συστάδων. Υπερβολικά ελαστικές παράµετροι 

επιτήρησης συνεπάγονται µεγάλα όρια ανοχής, είναι πιθανό να αλλοιώσουν τις 

αρχικές αναπαραστάσεις σε µη αποδεκτό βαθµό και ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

υπεργενικεύσεις, µε αντίκτυπο στην στατιστική οµοιογένεια των κλάσεων. 

Αντίθετα, αυστηρά περιοριστικές παράµετροι επιτήρησης έχουν ως αποτέλεσµα 

τη διάσπαση των δειγµάτων σε πολλαπλές κλάσεις, µε υποκειµενικά µεγάλο 

βαθµό οµοιότητας. Στα νευρωνικά δίκτυα ART, το εν λόγω πρόβληµα είναι 

γνωστό ως δίληµµα πλαστικότητας - ελαστικότητας (plasticity - elasticity 

dilemma). Το ζήτηµα αυτό αναφέρεται στην εύρεση της χρυσής τοµής, σε ό,τι 

αφορά τον κανόνα απόφασης προσθήκης στο σύστηµα νέας µνήµης ή της 

ενσωµάτωσης του δείγµατος σε µία από τις ήδη προϋπάρχουσες µνήµες του 

συστήµατος.  

 

Ο προσδιορισµός της βέλτιστης παραµέτρου επιτήρησης εξαρτάται από τη 

φύση του εκάστοτε προβλήµατος κατηγοριοποίησης. Στη γενική περίπτωση 

εκφράζεται µε τη χρήση βαθµωτών ή διανυσµατικών αναπαραστάσεων, οι 

οποίες σχετίζονται µε το σχήµα περιγραφής των δειγµάτων. Η επιλογή των 

ορίων ανοχής εξαρτάται από ιδιαιτερότητες που υπεισέρχονται στο εκάστοτε 

πρόβληµα. ∆εδοµένου ότι η οµοιότητα δειγµάτων αποτελεί µια υποκειµενική 

έννοια, η επιλογή των βελτίστων παραµέτρων επιτήρησης σε ορισµένες 

περιπτώσεις βασίζεται σε δοκιµές και σε εµπειρικές εκτιµήσεις των 

αποτελεσµάτων, καταλήγοντας τελικά στην επιλογή των παραµέτρων εκείνων 

που εξάγουν τη βέλτιστη διαµέριση του δειγµατικού χώρου. 

 

Η εφαρµογή αλγορίθµων δυναµικής γένεσης πρωτοτύπων έχει αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία σε προβλήµατα που δεν αναδεικνύουν τη συνθετότητά τους εξ’ 

αρχής και έχουν εφαρµοστεί σε νευρωνικά δίκτυα κατηγοριοποίησης δειγµάτων 

µε αυθαίρετο πλήθος προτύπων, όπως λόγου χάρη σε δίκτυα κατηγοριοποίησης 

εγγράφων.[24] 
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1.6  Στατιστική κατάτµηση βάσει εξελικτικής 

συσταδοποίησης 

1.6.1 Η προτεινόµενη προσέγγιση 

 

Με βάση τις προαναφερθείσες µεθόδους δυναµικής γένεσης πρωτοτύπων και 

συσταδοποίησης, προτείνεται η χρήση µιας τεχνικής εκτίµησης θορύβου που 

εκτελεί στατιστική κατάτµηση της απόλυτης διαφοράς εικόνων χωρίς επίβλεψη. 

Ο µη επιβλεπόµενος χαρακτήρας της συσταδοποίησης έγκειται στην αυτόνοµη 

λειτουργία των αλγορίθµων που ορίζονται σε όλα τα στάδια εκτέλεσής της, χωρίς 

την ανάγκη παρέµβασης του ανθρώπινου παράγοντα.  

 

Στη συνέχεια, αναλύεται το σχήµα περιγραφής ψηφίδων και συστάδων που 

υιοθετεί η προτεινόµενη τεχνική και παρατίθεται µία λεπτοµερής ανάλυση των 

βηµάτων µέσω των οποίων επιτελείται ο αλγόριθµος στατιστικής κατάτµησης. 

 

1.6.2 Σχήµα περιγραφής ψηφίδων και συστάδων 

 

Ο καθορισµός της προτεινόµενης τεχνικής συσταδοποίησης προϋποθέτει ως 

βάση της τον ορισµό ενός στατιστικού σχήµατος περιγραφής δειγµάτων και 

συστάδων, το οποίο υπεισέρχεται στα κριτήρια ελέγχου οµοιότητάς ψηφίδων και 

σε κανόνες κατηγοριοποίησής τους. Ο έλεγχος οµοιότητας ψηφίδων 

προϋποθέτει τον υπολογισµό των στατιστικών υπογραφών τους.  

 

Κάθε ψηφίδα της απόλυτης διαφοράς περιγράφεται µε τη µέση τιµή και την 

τυπική απόκλιση των εικονοστοιχείων της, έστω ijµ  και ijσ  αντίστοιχα. 

Επιπλέον, εάν θεωρήσουµε µία συστάδα kC  µε kN  ψηφίδες-µέλη τότε: 

 

α) Ορίζουµε την µέση τιµή συστάδας ως τον αριθµητικό µέσο των µέσων 

τιµών των ψηφίδων-µελών της. 

 

∑
∈

⋅=
kij

k

C

ij

k

C
N µ

µµ
1

 (1.24) 
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β) Αντίστοιχα, ορίζουµε τον αριθµητικό µέσο των τυπικών αποκλίσεων των 

ψηφίδων-µελών της συστάδας ως εξής 

 

∑
∈

⋅=
kij

k

C

ij

k

C
N σ

σσ
1

 (1.25) 

 

Προφανώς, µε βάση το προαναφερθέν σχήµα περιγραφής ψηφίδων, το ζεύγος 

τιµών ( )
kk CC σµ ,  προσδιορίζει στο κεντροειδές της συστάδας kC . 

 

γ) Επιπλέον, για κάθε ψηφίδα ijB  και για κάθε συστάδα kC  ορίζεται η 

απόσταση µέσων τιµών τους kijd ,  ως εξής: 

 

kCijkijd µµ −=,   (1.26) 

 

Το ανωτέρω σχήµα περιγραφής συστάδων αποτελεί τη βάση της θεµελίωσης 

των αλγορίθµων γένεσης και τροποποίησης τους. 

 

1.6.3 Γένεση συστάδων 

 

Το πρώτο στάδιο του αλγορίθµου συσταδοποίησης επικεντρώνεται στην 

εξελικτική γένεση συστάδων και περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

 

α) Κατά την εκκίνηση του αλγορίθµου, αρχικοποιείται η πρώτη συστάδα 1C . 

Το κεντροειδές της προσδιορίζεται από τους στατιστικούς δείκτες της πρώτης 

ψηφίδας 11B , ως εξής: 

 

( ) ( )1111 ,,
11

σµσµ =CC  (1.27) 

 

β) Για κάθε διαδοχικό δείγµα ijB  και για κάθε υπάρχουσα συστάδα kC , 

υπολογίζονται οι αποστάσεις µέσων τιµών τους kijd , . Οι υπολογιζόµενες 
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αποκλίσεις χρησιµοποιούνται ως κριτήριο επιλογής των υποψηφίων συστάδων 

για την κατηγοριοποίηση της ψηφίδας ijB . Για κάθε συστάδα kC  ορίζεται ένα 

περιθώριο κατηγοριοποίησης kρ , το οποίο εξαρτάται από τη µέση τυπική 

απόκλιση των ψηφίδων-µελών της βάσει της σχέσης: 

 

kk c σρ ⋅= ,  +∈ IRc  (1.28) 

 

Ο συντελεστής c  επιλέγεται εµπειρικά.  

 

Με βάση τα προαναφερθέντα περιθώρια κατηγοριοποίησης, εφαρµόζεται ο 

ακόλουθος κανόνας απόφασης: 

 

β1) Εάν kkijd ρ≤, , η συστάδα kC  επιλέγεται ως υποψήφια για την κατάταξη 

της ψηφίδας ijB . 

β2) Εάν kkijd ρ>, , η συστάδα kC  αποκλείεται από τη λίστα υποψηφίων για 

την ψηφίδα ijB . 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην περιγραφή του προβλήµατος         

πλαστικότητας-προσαρµοστικότητας των ∆ικτύων ART, είναι απαραίτητη η 

επιλογή παραµέτρων κατηγοριοποίησης που εκτελούν το βέλτιστο διαχωρισµό 

δειγµάτων. Στο παρόν πρόβληµα έχει επιλεγεί ο συντελεστής  5.2=c . Η 

επιλογή του συγκεκριµένου ορίου κατηγοριοποίησης αποσκοπεί στην κατάταξη 

της πλειοψηφίας των αµετάβλητων ψηφίδων σε µία ενιαία συστάδα. 

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση διακυµάνσεων θορύβου που ακολουθούν 

κατανοµή Gauss, το εν λόγω όριο εντάσσει το 98% των δειγµάτων θορύβου σε 

µία συστάδα. Λεπτοµέρειες παρατίθενται στην πιθανοτική ανάλυση του 

Παραρτήµατος. 

 

γ) Στο τρίτο βήµα επιλέγεται η συστάδα στην οποία θα κατηγοριοποιηθεί η 

ψηφίδα ijB . 
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γ1) Εάν έχουν βρεθεί υποψήφιες συστάδες για την ψηφίδα ijB , η ψηφίδα 

εντάσσεται στη συστάδα που εξάγει την ελάχιστη απόσταση kijd ,  και το 

αντίστοιχο κεντροειδές ενηµερώνεται. 

γ2) Εάν δεν έχουν βρεθεί υποψήφιες συστάδες για την ψηφίδα ijB  τότε 

αρχικοποιείται µία νέα συστάδα 1+nC  και το κεντροειδές της αρχικοποιείται ως 

εξής: 

( ) ( )
ijijCC nn

σµσµ ,,
11
=

++
 (1.29) 

 

δ) Τα βήµατα (β),(γ) επαναλαµβάνονται έως ότου όλες οι ψηφίδες της 

απόλυτης διαφοράς κατηγοριοποιηθούν σε συστάδες.  

 

Η αρχή λειτουργίας της προτεινόµενου αλγορίθµου εξελικτικής γένεσης 

συστάδων συνοψίζεται στο διάγραµµα ροής του Σχ. 1.6. 
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…

Προσθήκη συστάδας C1

στη λίστα υποψηφίων

Προσθήκη συστάδας C2

στη λίστα υποψηφίων

Προσθήκη συστάδας Cn

στη λίστα υποψηφίων

Βρέθηκαν υποψήφιες

συστάδες;

Προσθήκη της ψηφίδας Bij

στη συστάδα Cm : dij,m = min

Αρχικοποίηση συστάδας Cn+1

µCn+1=µij , σCn+1=σ ij

NAI

ΟΧΙ

NAI

NAI

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

( )
ijijijB σµ ,

nCnijd σ⋅≤ 5.2,

2
5.22, Cijd σ⋅≤

1
5.21, Cijd σ⋅≤

 

Σχ. 1.6. ∆ιάγραµµα ροής εξελικτικής γένεσης συστάδων 
 

 

Ουσιαστικά, τα περιθώρια κατηγοριοποίησης kρ που υπεισέρχονται στον 

προτεινόµενο αλγόριθµο αναλαµβάνουν ρόλο ισοδύναµο µε τον αντίστοιχο των 

παραµέτρων επιτήρησης σε νευρωνικά δίκτυα ART. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η 

παρούσα τεχνική ορίζει εξειδικευµένα περιθώρια κατάταξης ανά πρότυπο, 

θεµελιώνει παραµέτρους επιτήρησης διαφοροποιηµένες ανά συστάδα και 

εξαρτώµενες από τους στατιστικούς δείκτες του εκάστοτε υποσυνόλου, όπως 

παρουσιάζεται στο Σχ. 1.7. 
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ρn

ρ1

ρ2

 

Σχ. 1.7. Καθορισµός περιθωρίων κατηγοριοποίησης στην προτεινόµενη τεχνική 

δυναµικής συσταδοποίησης. Σε κάθε συστάδα kC  ανατίθεται µία παράµετρος 

επιτήρησης kρ  που καθορίζεται από τη στατιστική των δειγµάτων-µελών της. 

 

 

Μετά το πέρας της γένεσης συστάδων, ακολουθεί ο έλεγχος οµοιότητάς τους. 

Το βήµα αυτό αποσκοπεί στη συγχώνευση συστάδων που παρουσιάζουν 

παραπλήσιες στατιστικές υπογραφές. Συγκεκριµένα, εάν για δύο συστάδες mC , 

nC , µε κεντροειδή ( )
mm CC σµ ,  και ( )

nn CC σµ ,  αντίστοιχα, ισχύουν οι συνθήκες: 

 

mnm CCC σλµµ ⋅≤−  και 
nnm CCC σλµµ ⋅≤− ,    

+∈ IRλ  (1.30) 

 

τότε θεωρούνται στατιστικά ταυτόσηµες. Στην προκειµένη περίπτωση, τα 

υποσύνολα mC , nC  συνενώνονται και το νέο κεντροειδές προσδιορίζεται βάσει 

των ιδιοτήτων των επιµέρους συστάδων. Στην τρέχουσα εφαρµογή έχει επιλεγεί 

ο παράγοντας στατιστικής απόκλισης 1=λ . 

 

Τα βήµατα εκτέλεσης του σταδίου εξελικτικής γένεσης συστάδων 

παρατίθενται µε τη µορφή ψευδοκώδικα στον Πίνακα 1.1. 
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Πίνακας 1.1: Ψευδοκώδικας γένεσης συστάδων 

αρχικοποίηση συστάδας 1C ; ( ) ( )1111 ,,
11

σµσµ =CC  

για κάθε ψηφίδα ijB  της απόλυτης διαφοράς 

{ 

   για κάθε υπάρχουσα συστάδα kC , nk ,...,2,1=  

   { 

      υπολογισµός απόστασης µέσων τιµών kijd , ; 

      εάν ( )
kCkij cd σ⋅≤,  

      { 

         πρόσθεση της συστάδας kC  στη λίστα υποψηφίων ; 

      } 

   } 

   εάν βρέθηκαν υποψήφιες συστάδες για την ψηφίδα ijB  

   { 

      προσθήκη ψηφίδας ijB  στη συστάδα µε την ελάχιστη απόσταση kijd , ; 

   } 

   αλλιώς 

   { 

      αρχικοποίηση νέας συστάδας 1+nC ; ( ) ( )
ijijCC nn

σµσµ ,,
11
=

++
 

   } 

} 

 

έλεγχος οµοιότητας συστάδων; 

 

1.6.4 Οµογενοποίηση συστάδων 

 

Το πρώτο στάδιο συσταδοποίησης επικεντρώθηκε στη γένεση συστάδων και 

στην αρχική κατάταξη δειγµάτων σε αυτές. Μετά το πέρας της εκτέλεσής του, 

εφαρµόζεται ένα συµπληρωµατικό στάδιο ελέγχου στατιστικής συνεκτικότητας 

συστάδων, το οποίο αποσκοπεί στην ποιοτική επανεκτίµηση της εξαγόµενης 

διαµέρισης. Στο δεύτερο στάδιο επαληθεύεται ότι όλες οι ψηφίδες έχουν 

αντιστοιχιστεί στα πλησιέστερά τους κεντροειδή, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί 
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µετά το πέρας του αρχικού σταδίου. Η τεχνική ελέγχου οµοιογένειας συστάδων 

βασίζεται στην αρχή λειτουργίας του αλγορίθµου κ-µέσων και περιγράφεται µε 

την ακόλουθη επαναληπτική διαδικασία: 

 

α) Για κάθε ψηφίδα ijB  και για κάθε συστάδα kC , υπολογίζονται εκ νέου οι 

αποστάσεις µέσων τιµών kijd , . 

α1) Εάν 
kCkij cd σ⋅≤, , η συστάδα kC  προστίθεται στη λίστα υποψηφίων. 

α2) Εάν 
kCkij cd σ⋅>, , η συστάδα kC  αποκλείεται από τη λίστα υποψηφίων. 

 

β) Η ψηφίδα ijB  κατατάσσεται στην υποψήφια συστάδα mC  που εξάγει την 

ελάχιστη απόσταση mijd , . Μία διαφοροποίηση του σταδίου οµογενοποίησης 

από την αρχή λειτουργίας του αλγορίθµου κ-µέσων έγκειται στο ότι, στην 

περίπτωση που δεν εντοπιστούν υποψήφιες συστάδες για µία ψηφίδα, 

προβλέπεται η γένεση νέας συστάδας. 

 

Μετά την επαλήθευση κατηγοριοποίησης των δειγµάτων στις πλησιέστερες 

συστάδες, ενηµερώνονται τα κεντροειδή των τελευταίων. Εάν παρατηρηθούν 

µεταβολές στις τιµές των κεντροειδών, ο αλγόριθµος επανεκτελείται έως ότου 

αυτά σταθεροποιηθούν. Ως εναλλακτική συνθήκη τερµατισµού δύναται να 

επιλεγεί η παρατήρηση µεταβολών που δεν υπερβαίνουν µία προκαθορισµένη 

παράµετρο ανοχής. 

 

Ο ψευδοκώδικας του συµπληρωµατικού βήµατος οµογενοποίησης συστάδων 

παρατίθεται στον Πίνακα 1.2. 
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Πίνακας 1.2: Ψευδοκώδικας οµογενοποίησης συστάδων 

για κάθε ψηφίδα ijB  της απόλυτης διαφοράς 

{ 

   για κάθε υπάρχουσα συστάδα kC , nk ,...,2,1=  

   { 

      υπολογισµός απόστασης µέσων τιµών kijd , ; 

      εάν ( )
kCkij cd σ⋅≤,  

      { 

         πρόσθεση της συστάδας kC  στη λίστα υποψηφίων ; 

      } 

   } 

   εάν (βρέθηκαν υποψήφιες συστάδες για την ψηφίδα ijB ) 

   { 

      προσθήκη ψηφίδας ijB  στη συστάδα mC  µε την ελάχιστη απόσταση mijd , ; 

      ενηµέρωση κεντροειδούς συστάδας kC ; 

   } 

   αλλιώς 

   { 

      αρχικοποίηση νέας συστάδας 1+nC ; ( ) ( )
ijijCC nn

σµσµ ,,
11
=

++
 

   } 

} 

εάν (µεταβλήθηκαν κεντροειδή) 

{ 

   επανεκτέλεση του αλγορίθµου; 

} 

 

 

1.7 ∆ιαγράµµατα Euler 

 

 Η ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας συσταδοποίησης εξάγει 

µία διαµέριση του υπερσυνόλου ψηφίδων, η οποία χρησιµοποιείται για την 

εκτίµηση του µοντέλου θορύβου. Όπως αναφέρθηκε, η τεχνική αποσκοπεί στην 
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κατάτµηση του υπερσυνόλου ψηφίδων µε τρόπο τέτοιο, ώστε οι αµετάβλητες 

ψηφίδες να κατηγοριοποιούνται σε µία συστάδα. 

 

Η αξιολόγηση της εξαγόµενης διαµέρισης προσφέρεται µε την επισκόπηση 

της χωρικής αναπαράστασης των διαγραµµάτων Euler. Στην χωρική 

αναπαράσταση του διαγράµµατος Euler, ψηφίδες της απόλυτης διαφοράς που 

κατηγοριοποιούνται στο ίδιο υποσύνολο αναπαρίστανται µε ενιαία τιµή έντασης. 

Υπό τη δεδοµένη µορφή, το διάγραµµα Euler εκλαµβάνεται ως µία απεικόνιση 

της εξαγόµενης κατάτµησης. 

 

Η εποπτεία του διαγράµµατος Euler παρέχει χρήσιµες πληροφορίες σε ό,τι 

αφορά την αξιολόγηση της οµαδοποίησης των ψηφίδων. Ο επιτυχής 

υπολογισµός του µοντέλου θορύβου προϋποθέτει την εξαγωγή µίας διαµέρισης 

στην οποία η πλειοψηφία των αµετάβλητων ψηφίδων – και µόνο αµετάβλητες 

ψηφίδες - κατατάσσονται σε µία ενιαία συστάδα. Υπό αυτές τις συνθήκες, το 

κεντροειδές της εν λόγω συστάδας προσδιορίζει το µοντέλο θορύβου. 

 

Ένα παράδειγµα παρουσιάζεται στο Σχ. 1.8. Τα σχήµατα 1.8.α και 1.8.β 

απεικονίζουν µία εικόνα αναφοράς και ένα στιγµιότυπο µε δοµικές µεταβολές 

αντίστοιχα. Η απόλυτη διαφορά τους παρατίθεται στο Σχ. 1.8.γ. Η εκτέλεση του 

αλγορίθµου συσταδοποίησης στην απόλυτη διαφορά εξάγει το διάγραµµα Euler 

που δίνεται στο Σχ. 1.8.δ. Είναι εµφανές ότι, στην εξαγόµενη διαµέριση, η 

πλειονότητα των ψηφίδων που αντιστοιχούν σε αµετάβλητες περιοχές έχει 

καταταγεί σε µία ενιαία συστάδα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εκτίµηση των 

στατιστικών παραµέτρων θορύβου, επικεντρώνοντας τους σχετικούς 

υπολογισµούς στο εν λόγω υποσύνολο ψηφίδων. 
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α)                                                                β) 

                   

γ)            δ) 

Σχ. 1.8. Στατιστική κατάτµηση απόλυτης διαφοράς συγκρινοµένων εικόνων:         
α) Εικόνα αναφοράς β) Στιγµιότυπο µε δοµικές µεταβολές, γ) Απόλυτη διαφορά,     
δ) ∆ιάγραµµα Euler που εξάγεται από τον προτεινόµενο αλγόριθµο στατιστικής 
κατάτµησης. Είναι εµφανές ότι η πλειοψηφία των αµετάβλητων ψηφίδων 
κατατάσσεται σε µία ενιαία συστάδα, γεγονός που υποδηλώνει τη δυνατότητα 
εκτίµησης του υφισταµένου µοντέλου θορύβου.  
 

 

1.8 Εξαγωγή µάσκας µεταβολών 

 

Το εξαγόµενο διάγραµµα Euler θέτει τη βάση για τη στοχευµένη προσέγγιση 

του µοντέλου θορύβου. Ο υπολογισµός µοντέλου θορύβου εστιάζει στον 

προσδιορισµό στατιστικών ιδιοτήτων του, οι οποίες στη συνέχεια εισάγονται σε 

ένα κριτήριο κατηγοριοποίησης, µε σκοπό το σχηµατισµό της δυαδικής µάσκας 

µεταβολών. Στην παρούσα εργασία οι στατιστικές ιδιότητες ενδιαφέροντος 

αφορούν τη µέση τιµή nµ  και την τυπική απόκλιση nσ  του θορύβου.  

 

Για την εκτίµηση των στατιστικών παραµέτρων θορύβου, ο προτεινόµενος 

αλγόριθµος βασίζεται στην παραδοχή ότι η συστάδα µε τη µεγαλύτερη έκταση 
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εκπροσωπεί το υποσύνολο ψηφίδων χωρίς δοµικές µεταβολές. Η συγκεκριµένη 

παραδοχή δύναται να εξαγάγει αξιόπιστα το µοντέλο θορύβου σε συνθήκες κατά 

τις οποίες οι δοµικές µεταβολές επικαλύπτουν έως το ήµισυ της επιτηρουµένης 

επιφάνειας. Ως διαδικασία, επιτρέπει τον υπολογισµό των στατιστικών ιδιοτήτων 

θορύβου απευθείας από το συγκρινόµενο ζεύγος, χωρίς την απαίτηση 

διαθεσιµότητας εκπαιδευτικών ακολουθιών.  

 

Με βάση την ανωτέρω παραδοχή, το κεντροειδές της µεγαλύτερης συστάδας 

περιέχει τη στατιστική περιγραφή της µέσης τιµής και τυπικής απόκλισης 

θορύβου. Εποµένως: 

 

maxCn µµ =   (1.31) 

maxCn σσ =   (1.32) 

 

Στη συνέχεια, οι στατιστικές παράµετροι θορύβου εισάγονται σε έναν κανόνα 

απόφασης που παράγει τη δυαδική µάσκα µεταβολών. Ο κανόνας απόφασης 

εφαρµόζεται σε επίπεδο ψηφίδων και βασίζεται στο εξής κριτήριο δυαδικής 

κατηγοριοποίησης: 

 

• Εάν nnijd σ⋅> 5,2, , η ψηφίδα ijB  έχει µεταβληθεί. 

• Εάν nnijd σ⋅≤ 5,2, , η ψηφίδα ijB  είναι αµετάβλητη. 

 

Οι ψηφίδες που αναγνωρίζονται ως µεταβληθείσες συνθέτουν στο σύνολό 

τους τη δυαδική µάσκα µεταβολών. 

 

Μετά την εφαρµογή του κανόνα κατηγοριοποίησης, έπεται ένα στάδιο 

χωρικής επεξεργασίας της µάσκας µεταβολών που αποσκοπεί στη βελτίωση της 

χωρικής συνοχής της. Σε αυτό το στάδιο καταστέλλεται η εµφάνιση σποραδικών 

ψευδών θετικών ή ψευδών αρνητικών µε την εφαρµογή φίλτρου µέσου (median 

filtering) σε επίπεδο ψηφίδων. Συγκεκριµένα, για κάθε ψηφίδα ijB , ορίζεται µια 

γειτονιά 3χ3 ψηφίδων ijS  ως εξής: 

 

{ }1,1, 21, 21
≤≤−= ++ ccBS cjciij  (1.33) 
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Η εφαρµογή φίλτρου µέσου στις τιµές των ψηφίδων που ορίζουν τη γειτονιά ijS  

καθορίζει την ταυτότητα της κεντρικής ψηφίδας του παραθύρου. Έτσι: 

 

( )
( )




=

=
=

0,0

1,1

ij

ij

ij Smed

Smed
B  (1.34) 

 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος δυαδικής κατηγοριοποίησης, όταν εφαρµόζεται 

σε µονόχρωµες εικόνες, ενδέχεται να αγνοήσει δοµικές µεταβολές που 

παρουσιάζουν παρεµφερή επίπεδα φωτεινότητα σε µονόχρωµες απεικονίσεις, 

αλλά διαφορετική χρωµατική σύνθεση. Στην περίπτωση αυτή, για την εύρωστη 

λειτουργία του ανιχνευτή µεταβολών, προτείνεται η χρήση του αλγορίθµου σε 

πολυκάναλες απεικονίσεις. Στην εν λόγω παραλλαγή, ο αλγόριθµος στατιστικής 

κατάτµησης εκτελείται σε κάθε χρωµατική συνιστώσα της απόλυτης διαφοράς 

µεµονωµένα. Εφαρµόζοντας την εν λόγω εργασία σε κάθε κανάλι, εξάγεται ένα 

σύνολο από “µερικές δυαδικές µάσκες”, οι οποίες ενοποιούνται σε µία ενιαία 

µάσκα µεταβολών µε τη χρήση ενός τελεστή διάζευξης (Boolean OR).  

 

Το διάγραµµα ροής εξαγωγής µάσκας µεταβολών σε έγχρωµες εικόνες 

παρατίθεται στο Σχ. 1.9. Στο εν λόγω διάγραµµα θεωρούµε την εφαρµογή του 

αλγορίθµου στο χρωµατικό µοντέλο RGB. Συνεπώς, λαµβάνονται υπόψη οι 

απόλυτες διαφορές ( )yxDr , , ( )yxDg ,  και ( )yxDb ,  του κόκκινου, του πράσινου 

και του κυανού καναλιού αντίστοιχα, στις οποίες ο αλγόριθµος εφαρµόζεται 

µεµονωµένα. 
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Στατιστική

κατάτµηση

Εξαγωγή µάσκας 

µεταβολών

OR

Φίλτρο µέσου               

σε επίπεδο ψηφίδας

Στατιστική

κατάτµηση

Εξαγωγή µάσκας 

µεταβολών

∆υαδική µάσκα 

µεταβολών

Στατιστική

κατάτµηση

Εξαγωγή µάσκας 

µεταβολών

( )yxDr , ( )yxDg , ( )yxDb ,

( )yxD ,

 

Σχ.1.9. Ανίχνευση µεταβολών σε πολυκάναλες εικόνες (χρωµατικό µοντέλο RGB) 

 

1.9 Θεωρητική εκτίµηση επίδοσης 

 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται µία θεωρητική πιθανοτική εκτίµηση 

επίδοσης του προτεινόµενου αλγορίθµου ανίχνευσης µεταβολών. Η ανάλυση 

εστιάζει στην εκτίµηση της πιθανότητας ανίχνευσης ψευδών θετικών, δηλαδή 

στην πιθανότητα εσφαλµένης ανίχνευσης µεταβολής σε µία ψηφίδα στην οποία 

ισχύει η µηδενική υπόθεση. 
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Έστω ∆  η µέση τιµή της απόλυτης διαφοράς εικονοστοιχείων σε µία ψηφίδα 

διαστάσεων bb× , για την οποία ισχύει εκ των προτέρων η µηδενική υπόθεση 

0H : 

2

1 1

b

x
b

i

b

j

ij∑∑
= ==∆  (1.35) 

 

Στην περίπτωση αυτή, βάσει του εφαρµοζόµενου κριτηρίου, η πιθανότητα 

ψευδούς θετικής ανίχνευσης fP  εκφράζεται ως εξής: 

 

( )[ ]0| HcPP xxf σµ ⋅>−∆=  (1.36) 

 

∆εδοµένου ότι στην υπό εξέταση ψηφίδα ισχύει η µηδενική υπόθεση, το 

άθροισµα ∆  ταυτίζεται µε τον αριθµητικό µέσο bb×  στατιστικά ανεξαρτήτων 

τυχαίων µεταβλητών. Εποµένως, η ανωτέρω πιθανοτική παράσταση 

αναδιατυπώνεται στην ισοδύναµη µορφή: 

 

( )[ ] [ ]
xxxx cXPHcP σµσµ ⋅>−=⋅>−∆ 0|   (1.37) 

 

Βάσει του Θεωρήµατος Κεντρικού Ορίου, εάν θεωρήσουµε n  τυχαίες 

στατιστικά ανεξάρτητες µεταβλητές µε ταυτόσηµες πιθανοτικές κατανοµές 

οποιουδήποτε τύπου, τότε, η τυχαία µεταβλητή U  που δίνεται από τη σχέση 

 

n

X

n

nX

U
x

x

x

x

n

i

i

σ
µ

σ

µ
−

=
⋅

⋅−
=
∑
=1

 (1.38) 

 

ακολουθεί κανονική κατανοµή ( )1,0N .[25] Εποµένως: 

 

( ) 2

2

2

1
u

U eup
−

⋅=
π

 (1.39) 
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Συνεπώς, η πιθανότητα ψευδούς θετικής ανίχνευσης προκύπτει από τη σχέση 

 

[ ] [ ]ncUPncUPnc

n

X
PP

x

x

f ⋅≤−=⋅>=



















⋅>
−

= 1
σ

µ
 (1.40) 

 

όπου  

 

[ ] [ ]

( ) 12
2

1
2

2

1
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2

−⋅Φ⋅=⋅⋅=

=⋅=⋅≤≤⋅−=⋅≤

∫

∫
⋅

−

⋅

⋅−

−

bcdue

duebcUbcPbcUP

bc u
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u

π

π
 (1.41) 

 

Η παράσταση ( )xΦ  συµβολίζει τη χαρακτηριστική συνάρτηση: 

 

( ) ∫
∞−

−
=Φ

x u

duex 2

2

2

1

π
 (1.42) 

 

Συνεπώς, η πιθανότητα ψευδούς θετικής ανίχνευσης διατυπώνεται στην τελική 

της µορφή ως εξής: 

  

( )[ ]bcPf ⋅Φ−⋅= 12  (1.43) 

 

Η εξίσωση (1.43) εξάγει τη θεωρητικά βέλτιστη πιθανότητα έγερσης ψευδών 

θετικών του αλγορίθµου, η οποία ισχύει για κάθε αµετάβλητη ψηφίδα 

µεµονωµένα. Επιτυγχάνεται στην περίπτωση επακριβούς υπολογισµού του 

µοντέλου θορύβου, όταν δηλαδή οι ιδιότητες του κεντροειδούς της µέγιστης 

συστάδας ταυτίζονται επακριβώς µε την αντίστοιχη στατιστική περιγραφή του 

θορύβου. Οι τιµές της πιθανότητας, για τιµή παραµέτρου 5.2=c και για 

µεταβλητές διαστάσεις ψηφίδας, παρατίθενται στον Πίνακα 1.3. 
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Πίνακας 1.3: Πιθανότητα εµφάνισης ψευδών θετικών fP στην 

ανίχνευση µεταβολών βάσει οµαδοποίησης ψηφίδων ( )5.2=c  

∆ιαστάσεις ψηφίδας fP  

4 6.334E-5 

5 5.733E-7 

6 1.973E-9 

7 2.559E-12 

8 1.332E-15 

 

 

Η πιθανότητα ψευδούς αρνητικής ανίχνευσης εξαρτάται από τις σχέσεις 

πλάτους µεταξύ των διακυµάνσεων δοµικών µεταβολών και των διακυµάνσεων 

θορύβου. ∆εδοµένου ότι για τις διακυµάνσεις δοµικών µεταβολών δεν υπάρχει 

ένα µαθηµατικό µοντέλο περιγραφής, αντίστοιχα δεν είναι δυνατό να εξαχθεί 

ένας συγκεκριµένος µαθηµατικός προσδιορισµός για την πιθανότητα ψευδών 

αρνητικών εκτιµήσεων. Στην προκειµένη περίπτωση καθοριστικό παράγοντα 

αποτελεί το “κατώφλι αντίληψης” που ορίζει το µοντέλο θορύβου στον κανόνα 

κατηγοριοποίησης. Το κατώφλι αυτό προφανώς εξαρτάται από τις 

κατασκευαστικές παραµέτρους του εκάστοτε αισθητηρίου. 

 

Στην πράξη, η εκτίµηση επίδοσης της συσταδοποίησης, τόσο για τις ψευδείς 

θετικές, όσο και τις ψευδείς αρνητικές εκτιµήσεις, επαληθεύεται ποιοτικά µέσω 

της επισκόπησης των διαγραµµάτων Euler. Μέσω αυτών αναδεικνύεται ο 

εντοπισµός των στατιστικών διαφοροποιήσεων που χαρακτηρίζουν τις ψηφίδες 

µε δοµικές αλλαγές, αλλά και τα ποσοστά αναγνώρισης αµετάβλητων ψηφίδων. 

 

 

1.10 Πειραµατικά και συγκριτικά αποτελέσµατα 

 

Στην παρούσα παράγραφο παρατίθενται πειραµατικά και συγκριτικά 

αποτελέσµατα που εστιάζουν στην επίδοση του προτεινοµένου αλγορίθµου 

ανίχνευσης µεταβολών. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα αφορούν τη χρήση του 

αλγορίθµου, τόσο σε µονοκάναλες, όσο και σε πολυκάναλες εικόνες. 
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1.10.1 Πειράµατα σε µονοκάναλες εικόνες - Συγκριτική 

αξιολόγηση 

 

Στην πρώτη κατηγορία πειραµάτων παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

συσταδοποίησης κατά την εφαρµογή του αλγορίθµου σε µονοκάναλες εικόνες. 

Τα πειράµατα εφαρµόστηκαν σε εικόνες ανάλυσης 576720×  εικονοστοιχείων 

µε 256 διαβαθµίσεις του γκρίζου, οι οποίες ελήφθησαν από το πρότυπο δείγµα 

ακολουθιών RATP. Επιπρόσθετα, τα πειραµατικά αποτελέσµατα του 

προτεινόµενου αλγορίθµου συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που 

εξάγει ο έλεγχος βαρύτητας που προτείνεται στις αναφορές [8],[9]. 

 

Τα Σχ. 1.10.α και 1.10.β απεικονίζουν την εικόνα αναφοράς και το 

στιγµιότυπο µε δοµικές µεταβολές που υπόκεινται σε σύγκριση. Αρχικά 

εκτελείται ανίχνευση µεταβολών βάσει του ελέγχου βαρύτητας που προτείνεται 

στις αναφορές [8],[9]. Για την εκτέλεση του κριτηρίου ελήφθησαν τιµές 

πιθανοτικού κατωφλίου 210− , 410−  και 610−  και ορίστηκε κυλιόµενο παράθυρο 

διαστάσεων 88×  εικονοστοιχείων. ∆εδοµένου ότι ο έλεγχος βαρύτητας 

προϋποθέτει τον εκ των προτέρων υπολογισµό της τυπικής απόκλισης θορύβου, 

για την εκτίµησή του εφαρµόστηκαν στατιστικές µετρήσεις στη διαφορά δύο 

εικόνων της ακολουθίας που δεν περιελάµβαναν δοµικές µεταβολές. Το 

κριτήριο κατηγοριοποίησης, για τις προαναφερθείσες τιµές πιθανοτικού 

κατωφλίου, εξήγαγε τις µάσκες µεταβολών που δίνονται µε την αντίστοιχη σειρά 

στα Σχ. 1.10.γ, 1.10.δ και 1.10.ε. Αντίστοιχα, οι περιοχές στις οποίες 

αναγνωρίστηκαν δοµικές επικαλύψεις δίνονται στο Σχ. 1.10.στ 1.10.ζ και 

1.10.η. Στα εξαγόµενα αποτελέσµατα είναι εµφανής η ύπαρξη ενός ποσοστού 

περιοχών µε ψευδείς εκτιµήσεις.  
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α)                                                                 β) 

 

γ) 

 

 δ) 

 

ε) 

 

στ) 

 

ζ) 

 

η) 

                   

θ)                                                                 ι) 

Σχ. 1.10. Συγκριτικό πείραµα ανίχνευσης µεταβολών σε µονοκάναλες εικόνες:    
α) Εικόνα αναφοράς, β) Στιγµιότυπο µε δοµικές µεταβολές γ-δ-ε-στ-ζ-η) Μάσκες 
µεταβολών και επικαλύψεις που εξάγονται βάσει του ελέγχου βαρύτητας για τιµές 

πιθανοτικού κατωφλίου 
210−
(γ,στ), 

410−
(δ,ζ) και 

610−
(ε,η) (µε εκτίµηση θορύβου 

από ζεύγος αµετάβλητων εικόνων) ε-στ) Μάσκα µεταβολών και δοµικές µεταβολές 
που εξάγονται βάσει του προτεινοµένου αλγορίθµου συσταδοποίησης (µε εκτίµηση 
θορύβου από το ζεύγος εικόνων 1.10.α - 1.10.β) 
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Στο ίδιο ζεύγος εικόνων εφαρµόστηκε ανίχνευση µεταβολών µε τη χρήση της 

προτεινόµενης τεχνικής συσταδοποίησης. Στις δοκιµές επελέγησαν ψηφίδες 

διαστάσεων 88×  εικονοστοιχείων. Ο υπολογισµός του µοντέλου θορύβου 

επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην απόλυτη διαφορά των εικόνων 1.10.α και 

1.10.β, χωρίς τη σύγκριση ζεύγους αµετάβλητων εικόνων. Η εφαρµογή των 

προτεινοµένων κριτηρίων κατηγοριοποίησης, εξήγαγε τη µάσκα µεταβολών και 

τις δοµικές µεταβολές που παρατίθενται στα Σχ. 1.10.θ και 1.10.ι αντίστοιχα.  

 

Είναι εµφανές ότι, παρά τον πρόσθετο περιορισµό της στατιστικής εκτίµησης 

θορύβου από το ζεύγος εικόνων 1.10.α και 1.10.β, ο προτεινόµενος αλγόριθµος 

επιτυγχάνει έναν αποτελεσµατικότερο διαχωρισµό δοµικών αλλαγών από 

µεταβολές θορύβου και εξάγει βελτιωµένα ποσοστά ορθής αναγνώρισης. Το 

γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι η εφαρµογή του αλγορίθµου ανά 

ζεύγη εικόνων επιτρέπει τον επαναπροσδιορισµό του µοντέλου θορύβου ανά 

πάσα στιγµή. Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα δύναται να ανταποκριθεί στο 

σενάριο χρονοµεταβλητών ιδιοτήτων θορύβου, λόγω τροποποίησης των 

παραµέτρους λήψης της απεικονιστικής διάταξης. 

 

Σε ό,τι αφορά το υπολογιστικό φορτίο του προτεινόµενου αλγορίθµου, η 

εφαρµογή συσταδοποίησης σε µονοκάναλες εικόνες της προαναφερθείσας 

ανάλυσης, σε υπολογιστικό σύστηµα Pentium 4 µε συχνότητα επεξεργαστή 

3GHz, εξήγαγε µέσο χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθµου 40msec. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι µε τη δεδοµένη υπολογιστική υποδοµή, υποστηρίζονται 

διεργασίες επισκόπησης µε µέγιστο ρυθµό 25 συγκρίσεων ανά δευτερόλεπτο. 

 

Το δεύτερο παράδειγµα εστιάζει σε ένα πείραµα στο οποίο η εφαρµογή του 

αλγορίθµου εκτείνεται σε µία προκαθορισµένη ζώνη ενδιαφέροντος (region of 

interest). Στην περίπτωση αυτή οριοθετούνται οι περιοχές του επιθεωρουµένου 

πεδίου, οι οποίες υπόκεινται σε έλεγχο µεταβολών. Η οριοθέτηση ζωνών 

ενδιαφέροντος αποδεικνύεται χρήσιµη στις περιπτώσεις που το ενδιαφέρον 

επισκόπησης επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ένα τµήµα του επιτηρουµένου 

πεδίου. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από τον έλεγχο δευτερεύουσες ζώνες, 

η επισκόπηση των οποίων θα εισήγαγε επιπλέον υπολογιστικό κόστος και 

άσκοπη καθυστέρηση στη λειτουργία του συστήµατος.  
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α) 

 

       β) 

 

γ) 

 

       δ) 

 

ε) 

 

       στ) 

Σχ. 1.11. Ανίχνευση µεταβολών σε ζώνη ενδιαφέροντος: α) Εικόνα αναφοράς,     
β) Ζώνη επισκόπησης, γ) Στιγµιότυπο µε δοµικές µεταβολές στη ζώνη επισκόπησης,    
δ) ∆ιάγραµµα Euler απόλυτης διαφοράς, ε) ∆υαδική µάσκα µεταβολών,              
στ) Εξαγόµενες επικαλύψεις  
 

Στο παράδειγµα του Σχ. 1.11 εφαρµόζεται η επισκόπηση ζώνης 

ενδιαφέροντος σε εικόνες του δείγµατος ακολουθιών RATP, οι οποίες 

ελήφθησαν µε τη χρήση υπέρυθρης κάµερας. Η εικόνα 1.11.α αντιστοιχεί στην 

εικόνα αναφοράς και η δυαδική εικόνα του Σχ. 1.11.β οριοθετεί την 

επιτηρούµενη ζώνη ενδιαφέροντος. Το συγκρινόµενο στιγµιότυπο µε δοµικές 

µεταβολές παρουσιάζεται στο Σχ. 1.11.γ. Η εφαρµογή του αλγορίθµου 

συσταδοποίησης εξάγει το διάγραµµα Euler που παρατίθεται στο Σχ. 1.11.δ. 
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Παρατηρώντας το διάγραµµα Euler προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο 

αλγόριθµος επιτυγχάνει την οµαδοποίηση αµετάβλητων ψηφίδων σε µία 

συστάδα και εντοπίζει αποτελεσµατικά τις περιοχές της εικόνας που 

παρουσιάζουν στατιστικές διαφοροποιήσεις. 

 

Βάσει του εξαγοµένου µοντέλου θορύβου, προκύπτει η µάσκα µεταβολών 

και οι δοµικές επικαλύψεις που δίνονται στα Σχ. 1.11.ε και 1.11.στ αντίστοιχα. 

Παρατηρείται ότι η χρήση των εξαγοµένων παραµέτρων θορύβου στο δυαδικό 

κανόνα κατηγοριοποίησης διαχωρίζει µε επιτυχία τις διακυµάνσεις θορύβου 

από τις διακυµάνσεις λόγω δοµικών µεταβολών.  

 

1.10.2 Εφαρµογή σε πολυκάναλες εικόνες 

 

Στο παράδειγµα που ακολουθεί, ο προτεινόµενος αλγόριθµος 

συσταδοποίησης εφαρµόζεται σε πολυκάναλες εικόνες, µε στόχο την αύξηση 

του ποσοστού ορθής αναγνώρισης δοµικών µεταβολών. Επιπλέον, συγκρίνονται 

τα αποτελέσµατα που εξάγονται κατά την εφαρµογή του αλγορίθµου 

συσταδοποίησης στη µονοκάναλη και πολυκάναλη αναπαράσταση του ίδιου 

ζεύγους εικόνων. 

 

Οι εικόνες προς σύγκριση δίνονται στα Σχ. 1.12.α και 1.12.β αντίστοιχα. 

Αρχικά λαµβάνεται η µονοχρωµατική συνιστώσα φωτεινότητας της απόλυτης 

διαφοράς, στην οποία και εφαρµόζεται ο αλγόριθµος συσταδοποίησης. Η 

εξαγόµενη µάσκα µεταβολών και οι εντοπιζόµενες δοµικές αλλαγές δίνονται στα 

Σχ. 1.12.γ και 1.12.δ αντίστοιχα. Στα σχετικά αποτελέσµατα παρατηρείται ότι 

ένα ποσοστό των δοµικών επικαλύψεων έχει αγνοηθεί, καθώς, στη µονοκάναλη 

αναπαράστασή τους, παρουσιάζουν επίπεδα έντασης παρεµφερή µε τα 

αντίστοιχα της περιοχής που επικαλύπτουν. 
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α) 

 

 β) 

 

   γ) 

 

δ) 

 

 ε) 

 

   στ) 

 

ζ) 

 

 η) 

 

   θ) 

 

ι) 

 

 κ) 

 

   λ) 

Σχ. 1.12. Ανίχνευση µεταβολών σε πολυκάναλες εικόνες (µοντέλο RGB) α) Εικόνα 
αναφοράς, β) Στιγµιότυπο µε δοκιµές µεταβολές, γ-δ) Μάσκα µεταβολών και 
δοµικές µεταβολές που εξάγονται µε εφαρµογή του αλγορίθµου συσταδοποίησης 
στη µονοκάναλη αναπαράσταση της απόλυτης διαφοράς, ε-στ-ζ) ∆ιαγράµµατα 
Euler που εξάγονται µε την εφαρµογή του αλγορίθµου συσταδοποίησης στα 
κανάλια της έγχρωµης απόλυτης διαφοράς εικόνων, στ) Μάσκες µεταβολών 
καναλιών, ζ-η) Μάσκα µεταβολών και εξαγόµενες µεταβολές που προκύπτουν µε 
την εφαρµογή του αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης σε έγχρωµες εικόνες 
 

 

Στο δεύτερο πείραµα ο αλγόριθµος στατιστικής κατάτµησης εφαρµόζεται σε 

κάθε κανάλι της απόλυτης διαφοράς µεµονωµένα. Στο τρέχον παράδειγµα οι 

συγκρίσεις λαµβάνουν χώρα στο χρωµατικό µοντέλο RGB. Τα εξαγόµενα 

διαγράµµατα Euler και οι µάσκες µεταβολών του κόκκινου, πράσινου και 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 

 

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών      75 

κυανού καναλιού παρατίθενται στα Σχ. 1.12.ε έως 1.12.ι αντίστοιχα. Η ένωση 

των µασκών µεταβολών αναπαρίσταται στο Σχ. 1.12.κ και οι εντοπισθείσες 

δοµικές µεταβολές δίνονται στο Σχ. 1.12.λ. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των 

δύο παραλλαγών του αλγορίθµου, είναι εµφανές ότι, λαµβάνοντας υπόψη την 

πρόσθετη χρωµατική πληροφορία των πολυκάναλων απεικονίσεων, 

επιτυγχάνεται περαιτέρω βελτίωση του ποσοστού ορθά ανιχνευοµένων 

µεταβολών. 

 

Κατά την εφαρµογή του αλγορίθµου σε πολυκάναλες εικόνες, το γεγονός ότι 

οι αλγοριθµικές διαδικασίες επαναλαµβάνονται σε κάθε κανάλι, συνεπάγεται 

την αύξηση του σχετικού υπολογιστικού κόστους. Η επέκταση του αλγορίθµου 

συσταδοποίησης στο χρωµατικό µοντέλο RGB συνεπάγεται τον τριπλασιασµό 

του χρόνου εκτέλεσης. Συγκεκριµένα, η εφαρµογή της τεχνικής σε εικόνες 

ανάλυσης 720χ576 εικονοστοιχείων, µε τη δεδοµένη υπολογιστική υποδοµή, 

συνεπάγεται ένα µέσο χρόνο εκτέλεσης 125msec. Εποµένως, ο αλγόριθµος 

δύναται να υποστηρίξει εφαρµογές επισκόπησης µε µέγιστο ρυθµό σύγκρισης 8 

εικόνων ανά δευτερόλεπτο. 

 

1.10.3 Εκτίµηση σύγκλισης συσταδοποίησης 

 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται µία πρόσθετη αξιολόγηση του 

αλγορίθµου, σε ό,τι αφορά τη σύγκλιση της διεργασίας συσταδοποίησης. Στο 

τρέχον πείραµα εκτιµάται η επίδοση της µεθόδου συσταδοποίησης, 

αξιολογώντας τη διαµέριση που εξάγεται µετά τη γένεση προτύπων και 

συγκρίνοντάς την µε τη διαµέριση στην οποία συγκλίνει ο αλγόριθµος µετά την 

ολοκλήρωση του σταδίου οµογενοποίησης συστάδων. Η εν λόγω σύγκριση 

αποσκοπεί στο να αξιολογήσει την εγγύτητα µεταξύ αρχικής και τελικής λύσης, 

καθώς, µέσω της αξιολόγησης αυτής, εκτιµάται και η στατιστική οµοιογένεια 

των υποσυνόλων που παράγονται µετά το στάδιο γένεσης προτύπων. 

 

Για την εν λόγω εκτίµηση εκτελούνται δύο παραλλαγές του αλγορίθµου. Στην 

πρώτη παραλλαγή, το µοντέλο θορύβου εξάγεται από τη συστάδα αµετάβλητων 

ψηφίδων, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί αµέσως µετά το πέρας της διεργασίας 

γένεσης προτύπων. Στη δεύτερη παραλλαγή, το µοντέλο θορύβου εξάγεται από 
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τη συστάδα αµετάβλητων περιοχών µετά το πέρας του σταδίου οµογενοποίησης, 

βάσει της µεθοδολογίας που εφαρµόστηκε στα προηγούµενα παραδείγµατα. 

 

Τα αποτελέσµατα του εν λόγω πειράµατος παρουσιάζονται στο Σχ. 1.13. Τα 

Σχ. 1.13.α και 1.13.β αντιστοιχούν στην εικόνα αναφοράς και στο 

συγκρινόµενο στιγµιότυπο. Τα Σχ. 1.13.γ και 1.13.δ απεικονίζουν τη δυαδική 

µάσκα µεταβολών και τις επικαλύψεις που εξάγονται, όταν το στατιστικό 

µοντέλο θορύβου εξάγεται µετά το πέρας της γένεσης προτύπων. Αντίστοιχα, τα 

Σχ. 1.13.ε και 1.13.στ απεικονίζουν τη µάσκα µεταβολών και τις επικαλύψεις 

που προκύπτουν, όταν στο δυαδικό κανόνα κατηγοριοποίησης εισάγονται οι 

παράµετροι θορύβου που υπολογίζονται µετά το στάδιο οµογενοποίησης 

συστάδων. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων αναδεικνύει το µεγάλο βαθµό 

οµοιότητας των δύο λύσεων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η αρχική λύση 

που εξάγει ο αλγόριθµος γένεσης προτύπων προσεγγίζει τη λύση που εξάγει το 

διορθωτικό στάδιο οµογενοποίησης συστάδων. Συνεπώς, η εξαγόµενη λύση του 

πρώτου σταδίου αποτελεί µία ικανοποιητική προσέγγιση της λύσης στην οποία 

συγκλίνει ο αλγόριθµος στο σύνολό του.  

 

Συγκρίνοντας τις δύο δυαδικές µάσκες µεταβολών και µελετώντας την 

απόλυτη διαφορά των εικόνων, παρατηρείται επίσης ότι, µε την επιπλέον 

εφαρµογή της οµογενοποίησης συστάδων, ευνοείται ο εντοπισµός “αδύναµων” 

µεταβολών, υπό την έννοια των αποκλίσεων πλάτους που αυτές εισάγουν. Το 

γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι ο αλγόριθµος οµογενοποίησης συστάδων, 

ελαχιστοποιώντας τη διασπορά εντός της συστάδας αµετάβλητων περιοχών, 

εξάγει µία λεπτοµερέστερη εκτίµηση των στατιστικών παραµέτρων θορύβου, µε 

αποτέλεσµα τη βελτίωση του κατωφλίου αντίληψης του κριτηρίου δυαδικής 

κατηγοριοποίησης.  
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α) 

 

β) 

 

γ) 

                  

δ)                                                                 ε) 

                  

στ)                                                               ζ) 

Σχ. 1.13. Εκτίµηση σύγκλισης δυναµικής συσταδοποίησης: α) Εικόνα αναφοράς,  
β) Στιγµιότυπο προς σύγκριση, γ) Απόλυτη διαφορά, δ-ε) Μάσκα µεταβολών και 
επικαλύψεις που εξάγονται βάσει του µοντέλου θορύβου που εκτιµάται µετά το 
πέρας της γένεσης συστάδων, στ-ζ) Μάσκα µεταβολών και µεταβολές που 
εξάγονται βάσει του µοντέλου θορύβου που εκτιµάται µετά το στάδιο 
οµογενοποίησης συστάδων. Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν το µεγάλο βαθµό 
οµοιότητας µεταξύ της αρχικής λύσης και της λύσης που εξάγεται µετά το πέρας 
της οµογενοποίησης συστάδων. 
 

1.11 Σύνοψη 

 

Στο τρέχον κεφάλαιο αναλύθηκε το πρόβληµα της ανίχνευσης µεταβολών 

στη γενική µορφή του και αναφέρθηκαν οι προσεγγίσεις που συναντώνται στη 

βιβλιογραφία, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τους περιορισµούς που υφίστανται 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 

 

78      Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

κατά τη λειτουργία των σχετικών αλγορίθµων. Το ενδιαφέρον κατά τη θεµελίωση 

του προτεινοµένου αλγορίθµου στατιστικής ανίχνευσης µεταβολών 

επικεντρώθηκε στην ικανότητά του να ανταποκριθεί στους περιορισµούς αυτούς. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ικανότητα της αυτόνοµης λειτουργίας του, χωρίς 

την ανάγκη παρέµβασης του χρήστη. Ένας πρόσθετος περιορισµός που ελήφθη 

υπόψη, αφορά τη λειτουργία της τεχνικής χωρίς τη διαθεσιµότητα 

εκπαιδευτικών εικόνων και επικεντρώνοντας τους υπολογισµούς αποκλειστικά 

στο συγκρινόµενο ζεύγος εικόνων.  

 

Ο αλγόριθµος στατιστικής κατάτµησης βασίστηκε σε προσαρµοστικές 

τεχνικές γένεσης προτύπων και κατηγοριοποίησης δειγµάτων. Βάσει της 

φιλοσοφίας τους, επιτελείται ο διαχωρισµός υποπεριοχών µε συναφείς 

στατιστικές υπογραφές. Η εν λόγω αρχή λειτουργίας δίνει στον αλγόριθµο τη 

δυνατότητα προσαρµογής των προτύπων κατηγοριοποίησης στις συνθήκες που 

παρατηρούνται στην εκάστοτε διεργασία σύγκρισης εικόνων και εξάγει τις 

κατάλληλες ανά περίπτωση διαµερίσεις. 

 

Η φιλοσοφία της δυναµικής γένεσης προτύπων αναθέτει εξ’ ολοκλήρου την 

εξαγωγή των διαµερίσεων και τη θεµελίωση κριτηρίων κατηγοριοποιήσης στον 

αλγόριθµο, επιτρέποντας την αυτόνοµη λειτουργία του, χωρίς την ανάγκη 

παρέµβασης ενός χρήστη σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης. ∆εδοµένου ότι 

κάθε διαδικασία σύγκρισης εικόνων είναι ανεξάρτητη από τις προηγούµενες, η 

τεχνική επιτρέπει την δυνατότητα επανεκτίµησης του µοντέλου θορύβου, χωρίς 

την ανάγκη διακοπής λειτουργίας του συστήµατος και της προσφυγής σε 

ενδιάµεσες εκπαιδευτικές διεργασίες µε τη χρήση κενών ακολουθιών.  

 

Η προτεινόµενη τεχνική στατιστικής κατάτµησης απευθύνεται στο πρόβληµα 

ανίχνευσης µεταβολών στη γενικότερη θεώρησή του. Ωστόσο, η µεµονωµένη 

εφαρµογή του αλγορίθµου δεν εγγυάται την αποτελεσµατική επίδοση ενός 

συστήµατος επισκόπησης, καθώς, πέραν της επίδρασης θορύβου, 

υπεισέρχονται πρόσθετοι παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. Ως 

αποτέλεσµα αυτού, στην πράξη, ο στατιστικός ανιχνευτής µεταβολών αποτελεί 

ένα από τα δοµικά στοιχεία που συνθέτουν το σύστηµα επισκόπησης στο 

σύνολό του. Οι αναγκαίοι πρόσθετοι αλγόριθµοι που ενοποιούνται στο τελικό 

σύστηµα διαφέρουν ανά περίπτωση, καθώς οι ανάγκες του εξαρτώνται από το 
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επακριβές έργο που καλείται να επιτελέσει, αλλά και από τις ιδιαιτερότητες του 

περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Αυτοί οι πρόσθετοι 

παράγοντες καθώς και οι µέθοδοι επίλυσής τους αναλύονται λεπτοµερέστερα 

στα επόµενα κεφάλαια της παρούσας διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο                                       

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο 1ο Κεφάλαιο αναλύθηκε το πρόβληµα της ανίχνευσης µεταβολών σε 

ζεύγη εικόνων στη γενικευµένη µορφή του. Το τρέχον κεφάλαιο εξειδικεύει τη 

λειτουργία της προαναφερθείσας µεθόδου, προτείνοντας τη χρήση της για την 

επισκόπηση εικόνων αυθαιρέτου προσανατολισµού µε τη χρήση προτύπων. Η 

επιθεώρηση στόχων µεταβλητού προσανατολισµού αποτελεί µία σύνθετη 

διαδικασία που δύναται να αναλυθεί σε δύο βήµατα: στο βήµα χωρικής 

ταύτισης των συγκρινοµένων εικόνων και στο βήµα της ανίχνευσης µεταβολών 

στο χωρικά ταυτιζόµενο ζεύγος εικόνων. 

 

Στο τρέχον Κεφάλαιο παρατίθεται η περιγραφή του προβλήµατος και η 

επισκόπηση του σχετικού ερευνητικού πεδίου. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η 

αρχή λειτουργίας της χωρικής ταυτοποίησης εικόνων και παρουσιάζονται οι 

επιλεγόµενες µέθοδοι υλοποίησής της. Προτείνεται µία προσαρµογή του 

αλγορίθµου ανίχνευσης µεταβολών στην παρούσα εφαρµογή επισκόπησης και 

αναλύεται το πρόσθετο ζήτηµα καταστολής σκιάσεων. Επίσης, παρουσιάζεται η 

περιπτωσιακή µελέτη επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων. Αναλύεται ο στόχος, 

οι αρχές λειτουργίας και η αρχιτεκτονική του συστήµατος, παρατίθενται τα 

σχετικά πειραµατικά αποτελέσµατά του και αξιολογείται η επίδοσή του µε 

κριτήρια το ποσοστό επιτυχών εκτιµήσεων και τη χρονική απόκρισή του. Η 

παρουσίαση της µελέτης ολοκληρώνεται µε µία αναφορά σε πρόσθετα πρακτικά 

ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικές συνθήκες.  
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2.2 Ζητήµατα επισκόπησης στόχων αυθαιρέτου 

προσανατολισµού 

 

Το πρόβληµα ανίχνευσης µεταβολών, όπως παρατέθηκε στο Κεφάλαιο 1, 

βασίστηκε στην ισχύ ορισµένων παραδοχών. Υποτέθηκε η χρήση κάµερας σε 

ακλόνητο σηµείο, καθώς και η επιθεώρηση στατικού πεδίου. Με τις εν λόγω 

υποθέσεις, εξασφαλιζόταν η σταθερή σχετική θέση επιθεωρουµένου πεδίου και 

απεικονιστικής διάταξης σε κάθε διεργασία σύγκρισης. Προφανώς, οι 

παραδοχές αυτές περιορίζουν την εφαρµογή του αλγορίθµου στην επισκόπηση 

αποκλειστικά στατικών σκηνών. 

 

Η επισκόπηση εικόνων αυθαιρέτου προσανατολισµού µε χρήση προτύπων 

αναφέρεται σε µία πιο εξειδικευµένη περίπτωση, στην οποία η σχετική θέση 

αισθητήρα και επιθεωρουµένου πεδίου είναι µεταβλητή. Στη συγκεκριµένη 

κατηγορία εφαρµογών, η έννοια του προτύπου αναφέρεται στην αναπαράσταση 

ενός ιδανικά δοµηµένου µοντέλου. Αυτή η αναπαράσταση ορίζει την επιθυµητή 

µορφή που αναµένεται από οµοειδή µε το πρότυπο “στιγµιότυπα”, τα οποία 

εισάγονται στο σύστηµα για επιθεώρηση. Η αρχή λειτουργίας επισκόπησης 

στιγµιοτύπων µεταβλητού προσανατολισµού βρίσκει εφαρµογή στην ανίχνευση 

σφαλµάτων και γενικότερα τροποποιήσεων ενδιαφέροντος. Κλασικό παράδειγµα 

αποτελεί η διασφάλιση ποιότητας και ο εντοπισµός κατασκευαστικών 

σφαλµάτων σε γραµµές παραγωγής και σε συστήµατα βιοµηχανικού ελέγχου. 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις επισκόπησης, στις οποίες, τόσο η εικόνα-πρότυπο, 

όσο και το συγκρινόµενο στιγµιότυπο, αντιστοιχούν στον ίδιο στόχο. Στις 

περιπτώσεις αυτές, οι συγκρινόµενες εικόνες αναπαριστούν τη δοµή του 

επιθεωρούµενου στόχου σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Η µεθοδολογία αυτή 

ενδείκνυται όταν το εξεταζόµενο δείγµα ενδέχεται να εµφανίσει δοµικές 

µεταβολές στην πορεία του χρόνου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που 

εντάσσεται στη συγκεκριµένη υποκατηγορία τεχνικών αποτελεί η επισκόπηση 

της κάτω όψης οχηµάτων για τον εντοπισµό αµφισβητήσιµων τροποποιήσεων. 

Στην περίπτωση αυτή, η εικόνα-πρότυπο αντιστοιχεί στην ιδανική 

αναπαράσταση της κάτω όψης οχήµατος. Τα στιγµιότυπα που εισάγονται στο 

σύστηµα προς επιθεώρηση αναπαριστούν την υφιστάµενη δοµή του οχήµατος 
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κατά τις χρονικές στιγµές των επικειµένων συγκρίσεων. Το παράδειγµα 

επιθεώρησης κάτω όψης οχήµατος αναπτύσσεται υπό τη µορφή περιπτωσιακής 

µελέτης στη συνέχεια του παρόντος Κεφαλαίου της διατριβής. 

 

Στη µελέτη του προβλήµατος ανίχνευσης µεταβολών του προηγουµένου 

Κεφαλαίου, λόγω της παραδοχής χρήσης στατικής κάµερας, η χωρική 

αντιστοίχιση των συγκρινοµένων εικονοστοιχείων θεωρήθηκε αυτονόητη και 

υπολογίζονταν οι διακυµάνσεις πλάτους εικονοστοιχείων µε ταυτόσηµες 

συντεταγµένες. Ωστόσο, στην επισκόπηση στιγµιοτύπων αυθαιρέτου 

προσανατολισµού, λόγω της µεταβολής σχετικής θέσης αισθητηρίου και 

επιτηρούµενου στόχου, δεν υπάρχει εκ των προτέρων γνώση της υφιστάµενης 

χωρικής απόκλισης των εικονοστοιχείων προς σύγκριση. Λόγω της τυχαιότητας 

στη σχετική θέση στόχου και αισθητηρίου σε κάθε µεµονωµένη διεργασία 

επισκόπησης, µεταβάλλεται και η εκάστοτε χωρική αντιστοιχία των 

συγκρινοµένων εικονοστοιχείων.  

 

Η ύπαρξη τυχαιότητας στον προσανατολισµό αισθητηρίου και 

επιθεωρούµενου στόχου υποδηλώνει ένα σύνθετο πρόβληµα, η επίλυση του 

οποίου απαιτεί τη χρήση µίας αλυσίδας διεργασιών. Προφανώς, η ανίχνευση 

µεταβολών συνιστά και σε αυτή την περίπτωση ένα από τα δοµικά στοιχεία της 

διεργασίας. Ωστόσο, πριν την εφαρµογή της, είναι αναγκαίος ο µαθηµατικός 

προσδιορισµός του υφισταµένου µετασχηµατισµού συντεταγµένων 

εικονοστοιχείων που περιγράφει την εκάστοτε χωρική απόκλιση. Αυτό το έργο 

αναλαµβάνουν οι αλγόριθµοι χωρικής ταύτισης εικόνων (image registration). Το 

διάγραµµα ροής της εν λόγω αλυσίδας διεργασιών παρουσιάζεται στο Σχ. 2.1. 

 

Η περίπτωση της επισκόπησης στιγµιοτύπων αυθαιρέτου προσανατολισµού 

παραπέµπει σε συνθήκες λήψης εικόνων που εισάγουν πρόσθετους µη 

ελέγξιµους παράγοντες έκθεσης, που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά τη 

σύνθεση του διαγράµµατος ροής της προτεινόµενης τεχνικής. Η µεταβλητή 

σχετική θέση στόχου και αισθητήρα ενδέχεται να εισαγάγει µεταβολές σκιάσεων 

στις επιθεωρούµενες επιφάνειες, µε συνέπεια την έγερση ψευδών θετικών 

εκτιµήσεων. Για την καταστολή των τελευταίων απαιτείται πρόσθετη µέριµνα στο 

στάδιο ανίχνευσης µεταβολών. Επιπλέον, οι εµπλεκόµενοι αλγόριθµοι 

προορίζονται να λειτουργήσουν σε συστήµατα που καλούνται να εφαρµόσουν 
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τους κανόνες απόφασής τους σε πραγµατικό χρόνο. Συνεπώς, κατά την 

υλοποίηση του συστήµατος ανίχνευσης µεταβολών, το ενδιαφέρον εστιάζεται 

και στην εκτίµηση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας των επιµέρους δοµικών 

στοιχείων του αλγορίθµου, καθώς απαιτείται διεκπεραίωση των διεργασιών τους 

σε αποδεκτούς χρόνους. 

 

Χωρική ταύτιση

Ανίχνευση

µεταβολών

∆υαδική µάσκα

µεταβολών

Πρότυπο Στιγµιότυπο

 

 

Σχ. 2.1. Αλυσίδα διεργασιών επισκόπησης στόχων µε αυθαίρετο προσανατολισµό 

 

2.3 Βιβλιογραφικές προσεγγίσεις επιθεώρησης βάσει 

προτύπων 

 

Οι αλγόριθµοι επισκόπησης βάσει προτύπων που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία, επικεντρώνονται στην επίλυση των προβληµάτων διασφάλισης 

ποιότητας και ανίχνευσης κατασκευαστικών σφαλµάτων σε εφαρµογές 

βιοµηχανικού ελέγχου. Οι προσεγγίσεις αυτές εξετάζουν τη γεωµετρική δοµή 

των επιθεωρουµένων στόχων και λαµβάνουν υπόψη αντίστοιχα πρωτογενή 

χαρακτηριστικά, όπως διαστάσεις ακµών, αποστάσεις µεταξύ ακµών και γωνίες. 

Τα γεωµετρικά αυτά χαρακτηριστικά αναλαµβάνουν το ρόλο σηµείων 

ενδιαφέροντος κατά την ταύτιση προτύπου-στιγµιοτύπου. Ο εντοπισµός τους 

στις αντίστοιχες εικόνες επιτελείται µε τη χρήση δυαδικής κατάτµησης (bi-level 
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segmentation), ανίχνευσης ακµών (edge detection) ή µορφολογικών τελεστών 

(morphological operators).[26]-[30]  

 

Στην εργασία του Baird προτείνεται η εφαρµογή ανίχνευσης ακµών και 

δυαδικής κατωφλίωσης για τον εντοπισµό την παρουσίας και του 

προσανατολισµού εξαρτηµάτων αυτοκινήτων σε ταινιοδρόµους.[26]. 

Μεταγενέστερες προσεγγίσεις υιοθετούν την επισκόπηση βάσει µοντέλων για την 

ανίχνευση ελαττωµάτων και τη διασφάλιση ανοχών στο στάδιο κατασκευής των 

επιθεωρουµένων εξαρτηµάτων.[27]-[30] Στις προσεγγίσεις αυτές, εξάγονται 

πρωτογενή γεωµετρικά χαρακτηριστικά κάθε στιγµιοτύπου και συγκρίνονται µε 

τη γεωµετρική δοµή των αντιστοίχων ιδανικών προτύπων τους. Τα 

χαρακτηριστικά των προτύπων εισάγονται στο σύστηµα κατά το στάδιο 

εκπαίδευσής του. Ο αλγόριθµος που προτείνεται στην εργασία του Modayur 

εξάγει τις διαστάσεις εξαρτηµάτων µέσω ανίχνευσης ακµών και τις συγκρίνει µε 

τις αντίστοιχες διαστάσεις προϋπαρχόντων µοντέλων CAD.[27] Στην εργασία του 

Avnaim, για κάθε επιθεωρούµενο εξάρτηµα, ορίζεται µία ιδανική πολυγωνική 

αναπαράσταση, καθώς και ένα “εσωτερικό” και ένα “εξωτερικό” πολυγωνικό 

µοντέλο, τα οποία ορίζουν τις µέγιστες αποδεκτές ανοχές διαστάσεων.[28] Ο 

εφαρµοζόµενος αλγόριθµος εξάγει το πολυγωνικό µοντέλο κάθε 

επιθεωρουµένου στιγµιοτύπου και ελέγχει εάν οι διαστάσεις του βρίσκονται 

εντός των καθορισµένων ορίων ανοχής. Στην εργασία του Noble προτείνεται η 

ανακατασκευή της γεωµετρικής δοµής των επιθεωρούµενων στόχων από εικόνες 

που λαµβάνονται µε τη χρήση ακτινών X.[29],[30] 

 

Ορισµένες εφαρµογές επισκόπησης µε χρήση προτύπων συνδυάζουν 

τεχνικές επεξεργασίας εικόνας µε σχήµατα αναπαράστασης γράφων και έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση διαφόρων κατηγοριών σφαλµάτων σε 

τυπωµένα κυκλώµατα (PCBs).[31]-[33] Αυτές οι µέθοδοι εξάγουν µία 

παράσταση γράφου για κάθε επιθεωρούµενο κύκλωµα και το συγκρίνουν µε 

τον αντίστοιχό του γράφο-πρότυπο. Στην εργασία του Darwish, ο γράφος 

δηµιουργείται µε τη χρήση δυαδικής κατάτµησης και εξαγωγής σχήµατος και 

εφαρµόζονται µορφολογικοί τελεστές, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το 

επιθεωρούµενο αντικείµενο πληροί τις σχεδιαστικές του προδιαγραφές.[32] 

Στην εργασία του Sun, θεµελιώνεται ένα σχήµα περιγραφής γράφων που 
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λαµβάνει υπόψη, τόσο τις διασυνδέσεις µεταξύ µεµονωµένων κόµβων του 

γράφου, όσο και τη χωρική διευθέτηση οµάδων κόµβων.[33] 

 

Οι προαναφερθείσες τεχνικές επιθεώρησης κρίνονται κατάλληλες για 

εφαρµογές που εστιάζουν κυρίως στην επαλήθευση ανοχών και 

κατασκευαστικών προδιαγραφών. Ως διεργασίες, επικεντρώνονται στην ανάλυση 

πρωτογενών γεωµετρικών χαρακτηριστικών. Ωστόσο, προϋποθέτουν τη 

διαθεσιµότητα προτύπων που εισάγονται στο σύστηµα µε τη µορφή µοντέλων 

CAD. Εποµένως, δε δύνανται να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές επισκόπησης 

στις οποίες τα πρότυπα αναπαρίστανται µε τη µορφή ψηφιδοπλεγµατικών 

εικόνων (raster imagery). Ορισµένα συστήµατα επίβλεψης, 

συµπεριλαµβανοµένου και του συστήµατος επιθεώρησης κάτω όψης οχήµατος 

που αναλύεται στο τρέχον κεφάλαιο, απαιτούν τη χρήση ανιχνευτών µεταβολών 

σε εικόνες µε βάση τη σύγκριση εικονοστοιχείων τους. Συνεπώς, αναδεικνύεται 

η σηµασία της πρότασης αλγοριθµικών διεργασιών που επιτελούν ανίχνευση 

µεταβολών υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις. 

 

 

2.4 Η έννοια της χωρικής ταύτισης εικόνων 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η επισκόπηση στιγµιοτύπων αυθαιρέτου 

προσανατολισµού αποτελεί µία παραλλαγή επιθεώρησης, στην αλυσίδα 

διεργασιών της οποίας εισάγεται η χωρική ταύτιση των συγκρινοµένων 

αναπαραστάσεων. Προκειµένου να γίνει κατανοητή η εν λόγω διεργασία, στη 

συνέχεια της ενότητας αναφέρονται αναλυτικά οι αρχές λειτουργίας των 

αλγορίθµων χωρικής ταύτισης εικόνων. 

 

Έστω ( )yxI ,1  και ( )yxI ,2  δύο διδιάστατες διακριτές ακολουθίες, µε την 

ακολουθία ( )yxI ,1  να ορίζει µία εικόνα αναφοράς και την ακολουθία ( )yxI ,2  να 

ορίζει ένα στιγµιότυπο προς σύγκριση. Θεωρούµε ότι οι ακολουθίες αυτές 

απεικονίζουν, είτε τον ίδιο στόχο σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, είτε στόχους 

παρεµφερούς δοµικής σύνθεσης και µεταξύ τους υφίστανται διαφοροποιήσεις 

ως προς τον προσανατολισµό τους. Στη γενική περίπτωση οι παρατηρούµενες 
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εντάσεις της επιφάνειας του στόχου στην εικόνα ( )yxI ,1  και οι αντίστοιχες 

παρατηρούµενες εντάσεις των ιδίων περιοχών του στόχου στο στιγµιότυπο 

( )yxI ,2  συσχετίζονται βάσει µίας σύνθετης συναρτησιακής σχέσης της µορφής 

[34]: 

 

( ) ( )( )111222 ,, yxIfyxI =  (2.1) 

 

Στη συναρτησιακή σχέση (2.1) εµπεριέχονται δύο κανόνες αντιστοίχισης: 

ένας χωρικός και ένας βαθµωτός. Ο χωρικός κανόνας αντιστοίχισης ορίζει ότι, 

οι συντεταγµένες ( )11 , yx  ενός εικονοστοιχείου της εικόνας αναφοράς 

αντιστοιχίζονται στις συντεταγµένες ( )22 , yx  ενός εικονοστοιχείου του 

στιγµιοτύπου, βάσει ενός χωρικού τελεστή ( )yxT , : 

 

( ) ( )1122 ,, yxTyx =   (2.2) 

 

Ουσιαστικά, ο εν λόγω κανόνας ορίζει το µετασχηµατισµό συντεταγµένων 

που εξάγει τη θέση ενός σηµείου στο στιγµιότυπο εάν είναι γνωστή η θέση του 

ιδίου σηµείου στην εικόνα αναφοράς. 

 

Ο βαθµωτός κανόνας αντιστοίχισης 

 

( )12 IfI =   (2.3) 

 

ορίζει ένα µετασχηµατισµό εντάσεων. Λαµβάνεται υπόψη κυρίως σε 

περιπτώσεις ταύτισης εικόνων που λαµβάνονται µε τη χρήση αισθητήρων 

διαφορετικού τύπου. Στις περιπτώσεις αυτές ταυτόσηµα σηµεία δεν 

αναπαρίστανται κατ’ ανάγκη µε ισότιµες τιµές πλάτους και στις δύο 

αναπαραστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ταυτοποίηση 

δορυφορικών πολυφασµατικών απεικονίσεων. Ο προσδιορισµός της βαθµωτής 

συναρτησιακής σχέσης παραλείπεται όταν οι συγκρίσεις εµπλέκουν ζεύγη 

εικόνων που λαµβάνονται µε τη χρήση ενός τύπου αισθητηρίου. Στην 

περίπτωση αυτή, αν θεωρηθούν σταθερές συνθήκες έκθεσης, απουσία θορύβου 
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και απουσία δοµικών επικαλύψεων, η βαθµωτή συναρτησιακή σχέση ανάγεται 

σε σχέση ισότητας.  

 

( )( ) ( )yxIyxTI ,, 12 =  (2.4) 

 

Το ενδιαφέρον των αλγορίθµων χωρικής ταύτισης εικόνων εστιάζει στον 

προσδιορισµό των χωρικού κανόνα αντιστοίχισης ( )yxT , . Η µαθηµατική 

περιγραφή του τελεστή ( )yxT ,  εξαρτάται από τους βαθµούς ελευθερίας που 

υπεισέρχονται στη σχετική θέση του αισθητήρα και επιθεωρουµένου στόχου. 

Προφανώς, το πλήθος των βαθµών ελευθερίας καθορίζει τον αριθµό των 

παραµέτρων που εισάγονται στην πλήρη περιγραφή του µετασχηµατισµού 

συντεταγµένων και κατ’ επέκταση τη µαθηµατική πολυπλοκότητα του 

τελευταίου. 

 

Πέραν της σχετικής θέσης αισθητήρα και επιθεωρουµένου στόχου, ένας 

πρόσθετος παράγοντας που επηρεάζει τη χωρική αντιστοίχιση εικονοστοιχείων 

συνίσταται στις παραµορφώσεις οπτικών στοιχείων. Ορισµένοι οπτικοί 

αισθητήρες χρησιµοποιούν συστήµατα φακών, η γεωµετρία των οποίων 

ενδέχεται να εισαγάγει αλλοιώσεις. Οι παραµορφώσεις αυτές αναφέρονται ως 

ακτινικές (radial distortions) και ο βαθµός επίδρασής τους διαφέρει µεταξύ 

εικονοστοιχείων της ίδιας εικόνας, ανάλογα µε την απόστασή τους από τον 

οπτικό άξονα του επίπεδου αισθητήρα. Η διόρθωσή τους συνήθως επιτελείται 

ανεξάρτητα από τον αλγόριθµο χωρικής ταύτισης, λαµβάνοντας υπόψη το 

µαθηµατικό µοντέλο που χρησιµοποιεί ο φακός για την προβολή του 

τρισδιάστατου πεδίου στον επίπεδο ηλεκτρονικό αισθητήρα της διάταξης. Στο εν 

λόγω µοντέλο υπεισέρχονται κατασκευαστικές παράµετροι της διάταξης, όπως η 

εστιακή απόσταση του φακού και οι διαστάσεις του ηλεκτρονικού 

αισθητήρα.[35] 

 

Οι τεχνικές διόρθωσης οπτικών παραµορφώσεων εφαρµόζονται µόνο σε 

περιπτώσεις που παρατηρούνται αισθητές αλλοιώσεις στην δοµή των 

λαµβανοµένων εικόνων. Κλασικό παράδειγµα αποτελεί η διόρθωση ακτινικών 

παραµορφώσεων κατά τη χρήση υπερευρυγώνιων φακών. Στην πράξη, η χρήση 
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οπτικών διατάξεων που εισάγουν ακτινικές παραµορφώσεις αποφεύγεται, εκτός 

εάν οι υφιστάµενες συνθήκες λήψης την καθιστούν απολύτως αναγκαία. 

 

Ένα επιπλέον ζήτηµα στην επισκόπηση στόχων αυθαιρέτου 

προσανατολισµού αφορά την ελαχιστοποίηση της παρουσίας προοπτικών 

φαινοµένων. Η εµφάνιση προοπτικών φαινοµένων δεν παρατηρείται στην 

περίπτωση επισκόπησης επιφανειακών στόχων. Στην περίπτωση επισκόπησης 

στόχων µε τρισδιάστατη δοµή, θεωρούνται αµελητέα, εάν ικανοποιείται η 

συνθήκη αµελητέου προοπτικού φαινοµένου (weak perspective). Η εν λόγω 

συνθήκη θεωρείται ισχύουσα, όταν οι διακυµάνσεις βάθους του στόχου z∆  

κατά τη διεύθυνση παρατήρησης είναι πολύ µικρότερες από τη µέση απόσταση 

0z  µεταξύ στόχου και αισθητήρα. Μια κοινώς υιοθετούµενη παραδοχή 

περιγράφεται µε τη σχέση [36] 

 

20

0z
z ≤∆  (2.5) 

 

Η σχέση (2.5) ορίζει τη συνθήκη αποφυγής εµφάνισης προοπτικών 

αλλοιώσεων. Η ισχύς της εξασφαλίζεται αυξάνοντας την απόσταση µεταξύ 

αισθητήρα και επητηρουµένου στόχου. Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζονται οι 

συνθήκες παράλληλης προβολής. 

 

Εάν οι προοπτικές και οπτικές παραµορφώσεις θεωρηθούν αµελητέες, οι 

υφιστάµενες χωρικές αποκλίσεις περιγράφονται λαµβάνοντας υπόψη 

αποκλειστικά τη σχετική θέση αισθητήρα στόχου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

το αντίστοιχο µαθηµατικό µοντέλο περιγράφεται πλήρως τις αποκλίσεις µε τη 

χρήση γραµµικών µετασχηµατισµών (linear transformations). Χωρικές 

αποκλίσεις που περιγράφονται µε γραµµικούς µετασχηµατισµούς εµπεριέχουν 

στοιχειώδεις µετασχηµατισµούς κλιµάκωσης, περιστροφής, µετατόπισης, καθώς 

και συνδυασµούς τους. Οι γραµµικοί µετασχηµατισµοί συντεταγµένων στο 

διδιάστατο χώρο περιγράφονται µε µία παράσταση µητρώων της µορφής 
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Εναλλακτικά, στην περίπτωση εφαρµογής σύνθετων γραµµικών 

µετασχηµατισµών, προτιµάται η ενοποιηµένη µαθηµατική αναπαράσταση της 

αλυσίδας στοιχειωδών µετασχηµατισµών σε ένα µητρώο, µε τη χρήση οµογενών 

συντεταγµένων.[37] Η περιγραφή σύνθετων µετασχηµατισµών προκύπτει από το 

γινόµενο των επιµέρους µητρώων περιγραφής των στοιχειωδών 

µετασχηµατισµών και αναπαρίσταται στη µορφή: 
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Ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης υπό τις οποίες καλείται να λειτουργήσει το 

σύστηµα επισκόπησης, ορισµένες παράµετροι του γενικού µοντέλου γραµµικών 

µετασχηµατισµών δεν παρουσιάζουν µεταβολές και δύνανται να παραλειφθούν. 

Παραδείγµατος χάρη, σε µία εφαρµογή επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων, 

θεωρείται σταθερή απόσταση µεταξύ αισθητήρα και επιτηρουµένου στόχου. 

Επιπλέον, η επιθεωρούµενη επιφάνεια είναι σε κάθε περίπτωση κάθετη προς 

στον οπτικό άξονα του αισθητήρα. Με τη θεώρηση σταθερής απόστασης 

αισθητηρίου-στόχου, η παράµετρος κλιµάκωσης δύναται να παραλειφθεί, 

απλοποιώντας τη µαθηµατική περιγραφή του γραµµικού µετασχηµατισµού. 

Επίσης, µε δεδοµένη την κάθετη διάταξη της επιφανείας του στόχου στον 

οπτικό άξονα του αισθητήρα, ο υφιστάµενος γραµµικός µετασχηµατισµός 

απλοποιείται στην ειδική περίπτωση του διδιάστατου µετασχηµατισµού στερεού 

σώµατος (rigid body transformation). Ο διδιάστατος µετασχηµατισµός στερεού 

σώµατος συντίθενται από στοιχειώδεις µετασχηµατισµούς περιστροφής ως προς 

τον οπτικό άξονα της διάταξης και µετασχηµατισµούς µετατόπισης κατά την 

οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Για κάθε µία από τις προαναφερθείσες 

αποκλίσεις, ορίζεται και µία παράµετρος περιγραφής. Συνεπώς, το µαθηµατικό 

µοντέλο του µετασχηµατισµού στερεού σώµατος περιγράφεται µε την εξίσωση 

µητρώων 
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Η παράµετρος rθ  ορίζει τη γωνιακή απόκλιση µεταξύ προτύπου και 

στιγµιοτύπου, ενώ οι παράµετροι trx  και try  αντιστοιχούν στις µετατοπίσεις 

κατά τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα αντίστοιχα. 

 

Όπως αναφέρθηκε, η διαφορά προσανατολισµού µεταξύ προτύπου και 

στιγµιοτύπου σε κάθε διεργασία επισκόπησης, είναι άγνωστη. Εποµένως, το 

πρόβληµα στο οποίο καλείται να αντεπεξέλθει ο αλγόριθµος χωρικής ταύτισης 

αφορά την εύρεση του συνδυασµού των παραµέτρων που εκφράζει την εκάστοτε 

χωρική απόκλιση µεταξύ των εικόνων. Στην περίπτωση µετασχηµατισµών 

στερεού σώµατος, αναζητείται ο συνδυασµός των παραµέτρων ( )trtrr yx ,,θ  του 

χωρικού τελεστή που περιγράφει επακριβώς την υπάρχουσα χωρική απόκλιση 

µεταξύ των εικόνων ( )yxI ,1  και ( )yxI ,2 . 

 

Ο εντοπισµός του βέλτιστου συνδυασµού παραµέτρων προϋποθέτει την 

εφαρµογή αλγορίθµων που βασίζονται στην ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση 

ενός µέτρου οµοιότητας S (similarity measure). Το µέτρο οµοιότητας εκφράζεται 

µε τη µορφή µίας πολυµεταβλητής συνάρτησης, η οποία λαµβάνει ως εισόδους 

τις τιµές των δειγµάτων των ακολουθιών ( )yxI ,1 , ( )yxI ,2 , καθώς και όλες τις 

παραµέτρους περιγραφής του χωρικού τελεστή ( )yxT , . Στην περίπτωση 

µετασχηµατισµού στερεού σώµατος, το µέτρο οµοιότητας παραµετροποιείται µε 

τη χρήση του συνόλου παραµέτρων ( )trtrr yx ,,θ  και έχει συναρτησιακή µορφή  

 

( )trtrr yxIIfS ,,,, 21 θ=   (2.9) 

 

 Βάσει της προαναφερθείσας µεθοδολογίας, οι τεχνικές χωρικής ταύτισης 

ανάγονται σε προβλήµατα βελτιστοποίησης, τα οποία υπολογίζουν την τιµή του 

µέτρου οµοιότητας για όλους τους δυνατούς συνδυασµούς των χωρικών 

παραµέτρων ( )trtr yx ,,θ . Οι έγκυροι συνδυασµοί των χωρικών παραµέτρων 

καθορίζουν το πεδίο ορισµού στο οποίο αναζητείται η µέγιστη ή η ελάχιστη 

λύση του µέτρου οµοιότητας. Οι συνδυασµοί παραµέτρων που χαρακτηρίζονται 

ως “έγκυροι” εξαρτώνται από τα περιθώρια χωρικής απόκλισης µεταξύ 

αισθητηρίου στόχου και τα οποία γενικά καθορίζονται από την κατασκευή του 

συστήµατος επισκόπησης. Κατόπιν του υπολογισµού όλων των τιµών του 
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µέτρου οµοιότητας, ο χωρικός τελεστής ( )yxT ,  προσδιορίζεται µαθηµατικά, 

βάσει της εξίσωσης που ορίζει το γινόµενο µητρώων (2.8) και επιλέγοντας το 

συνδυασµό παραµέτρων που εξάγει τη µέγιστη ή την ελάχιστη τιµή του µέτρου 

οµοιότητας.  

 

Κάθε δοκιµαστικός µετασχηµατισµός ( )yxT ,  που υπόκειται σε έλεγχο, 

επιβάλλει και µία διαφορετική χωρική διευθέτηση των διδιάστατων ακολουθιών. 

Αυτό υποδηλώνει ότι κάθε µεµονωµένος υπολογισµός του µέτρου οµοιότητας 

εµπλέκει το υποσύνολο των εικονοστοιχείων εκείνων που εµπεριέχονται στη 

ζώνη επικάλυψης του ζεύγους εικόνων, όπως φαίνεται στο Σχ. 2.2. Συνεπώς, το 

πλήθος των εικονοστοιχείων που λαµβάνονται υπόψη σε κάθε υπολογισµό 

διαφέρει, ανάλογα µε την εκάστοτε διευθέτηση των υπερτιθεµένων εικόνων.  

 

 

Σχ. 2.2. Σε αλγορίθµους χωρικής ταύτισης εικόνων, τα εικονοστοιχεία που 
λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του µέτρου οµοιότητας εµπεριέχονται στην 
τοµή των υπερτιθεµένων εικόνων, όπως αυτή διαµορφώνεται από τον εκάστοτε 
εξεταζόµενο γραµµικό µετασχηµατισµό. 

 

 

Μείζον ζήτηµα στη λειτουργία των αλγορίθµων χωρικής ταύτισης βάσει 

βελτιστοποίησης αποτελεί η θεµελίωση µέτρων οµοιότητας, η µεγιστοποίηση ή 

ελαχιστοποίηση των οποίων αντικατοπτρίζει µε αξιοπιστία τις υφιστάµενες 

χωρικές αποκλίσεις. Με βάση αυτή τη λογική, έχουν προταθεί τεχνικές 

βελτιστοποίησης που λαµβάνουν υπόψη τη διαφορά πλατών µεταξύ 
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εικονοστοιχείων στην τοµή των υπερτιθεµένων εικόνων, για κάθε σχετική τους 

θέση. Στη λογική αυτή βασίζονται τεχνικές που χρησιµοποιούν ως µέτρα 

οµοιότητας τη συνάρτηση τετραγωνικού σφάλµατος, το άθροισµα απόλυτης 

διαφοράς εικονοστοιχείων, καθώς και την κανονικοποιηµένη ετεροσυσχέτιση 

των διδιάστατων ακολουθιών. Λεπτοµέρειες στις αρχές λειτουργίας των εν λόγω 

τεχνικών παρατίθενται στις αναφορές [34],[38]. 

 

 

2.5 Εντροπία - Αµοιβαία πληροφορία 

 

Στις εφαρµογές επισκόπησης στόχων µε τυχαίο προσανατολισµό, ένα ζήτηµα 

στο οποίο καλούνται να αντεπεξέλθουν οι αλγόριθµοι χωρικής ταύτισης αφορά 

την εύρεση των χωρικών παραµέτρων απόκλισης υπό την ταυτόχρονη παρουσία 

δοµικών µεταβολών. Οι αλγόριθµοι ταύτισης εικόνων που βασίζονται στην 

ελαχιστοποίηση συναρτήσεων σφάλµατος, λειτουργούν υπό την προϋπόθεση της 

απουσίας επικαλύψεων. Συνεπώς, υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες του 

προβλήµατος, δεν εγγυώνται τον εντοπισµό της βέλτιστης χωρικής διευθέτησης.  

 

Για την επίλυση του ανωτέρω ζητήµατος, έχουν προταθεί µέτρα οµοιότητας 

που εµπλέκουν θεµελιώδεις όρους της Θεωρίας Πληροφοριών. Στην 

συγκεκριµένη προσέγγιση, οι διδιάστατες ακολουθίες των ψηφιοποιηµένων 

εικόνων εκλαµβάνονται ως πηγές πληροφορίας και οι παρατηρούµενες σε κάθε 

µία εντάσεις εκλαµβάνονται ως εκβάσεις των διακριτών τυχαίων µεταβλητών 

που τις περιγράφουν. Οι πιθανές διακριτές τιµές των τυχαίων µεταβλητών 

ορίζουν το πλήθος όλων των συµβόλων που παράγονται από τις πηγές 

πληροφορίας. 

 

Με βάση την παραπάνω θεώρηση, για µία πηγή πληροφορίας I , η οποία 

εξάγει n πιθανά σύµβολα, ορίζεται η εντροπία Shannon [39] βάσει της σχέσης 

 

( ) ( ) ( )[ ]∑
=

⋅−=
n

i

II ipipIH
1

log  (2.10) 
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Κάθε όρος ( )ip I  εκφράζει την πιθανότητα εµφάνισης του συµβόλου i  ως 

εξόδου της πηγής πληροφορίας I .  

 

Η εντροπία Shannon, ως µέγεθος, παρέχει µία ποσοτική εκτίµηση της 

αβεβαιότητας που συνδέεται µε την έκβαση των δειγµάτων της πηγής 

πληροφορίας. Η τιµή της εξαρτάται από τις πιθανότητες εµφάνισης κάθε ενός 

συµβόλου. Αύξηση της τιµής της συνεπάγεται αυξηµένη αβεβαιότητα για τα 

εξαγόµενα σύµβολα της πηγής. Η τιµή της εντροπίας Shannon µεγιστοποιείται 

όταν όλα τα σύµβολα είναι ισοπίθανα. 

 

Σε πηγές πληροφορίας που αντιστοιχούν σε εικόνες, τα πιθανά σύµβολα 

αντιστοιχούν σε όλες τις δυνατές τιµές πλάτους των εικονοστοιχείων. Για 

παράδειγµα, σε εικόνες που περιέχουν αποχρώσεις του γκρίζου µε 

αναλυτικότητα 8 δυαδικών ψηφίων, ορίζονται 256 διαφορετικά σύµβολα. Στην 

περίπτωση αυτή, η εκτίµηση της εντροπίας Shannon απαιτεί τον υπολογισµό 

των συχνοτήτων εµφάνισης όλων των τιµών πλάτους. Αυτές προκύπτουν µε την 

εξαγωγή του ιστογράµµατος της εικόνας. 

 

Κατ’ επέκταση του ορισµού της εντροπίας Shannon, εάν θεωρήσουµε δύο 

πηγές πληροφορίας 1I , 2I , τότε, ορίζεται η κοινή εντροπία τους ( )21 , IIH  (joint 

entropy) ως εξής 

 

( ) ( ) ( )[ ]∑∑
= =

⋅−=
n

i

n

j

IIII jipjipIIH
1 1

21 ,log,,
2121

 (2.11) 

 

Στη µαθηµατική παράσταση της κοινής εντροπίας, κάθε όρος ( )jip II ,
21

 

αναπαριστά την πιθανότητα ταυτόχρονης παρατήρησης του επιπέδου έντασης i  

σε ένα δείγµα της πηγής 1I  και του επιπέδου έντασης j  στο αντίστοιχό του 

δείγµα στην πηγή 2I . 

 

Η κοινή εντροπία, ως µέγεθος, εκφράζει την αβεβαιότητα για τις εξόδους των 

δύο πηγών πληροφορίας στο σύνολό τους. Στην περίπτωση εικόνων, ο 

υπολογισµός της είναι εφικτός εξάγοντας το διδιάστατο κοινό ιστόγραµµα (joint 
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histogram) του ζεύγους εικόνων 1I , 2I . Κάθε στοιχείο ( )jih ,  του κοινού 

ιστογράµµατος ορίζει το πλήθος των εικονοστοιχείων της εικόνας 1I  µε τιµές i  

που αντιστοιχίζεται σε εικονοστοιχεία της εικόνας 2I  µε επίπεδο έντασης j . Ως 

“αντίστοιχα” ορίζονται τα εικονοστοιχεία των εικόνων 1I , 2I  µε ταυτόσηµες 

συντεταγµένες. 

 

∆ύο πηγές πληροφορίας ενδέχεται να παρουσιάζουν συσχέτιση των 

αποτελεσµάτων τους. Σε δύο συσχετισµένες πηγές πληροφορίας, η έκβαση µίας 

πηγής συνδέεται µε την έκβαση της δεύτερης πηγής, µε έναν αυθαίρετο βαθµό 

συσχέτισης. Η χαλαρότητα ή αυστηρότητα του υφισταµένου βαθµού συσχέτισης 

ορίζει και το βαθµό εξάρτησης µεταξύ των αποτελεσµάτων των δύο πηγών 

πληροφορίας. Σε πηγές πληροφορίας µε χαλαρό βαθµό συσχέτισης, η γνώση 

της εξόδου µίας πηγής δεν καθιστά “σηµαντικά προβλέψιµη” την έξοδο της 

δεύτερης πηγής. Αντίθετα, σε αυστηρά συσχετισµένες πηγές πληροφορίας, η 

έξοδος της πηγής 1I  παρέχει µία αξιόπιστη πρόβλεψη για την έκβαση της 

πηγής 2I .  

 

Προκειµένου να εκτιµηθεί ποσοτικά ο βαθµός συσχέτισης δύο πηγών 

πληροφορίας, ορίζεται ή υπό συνθήκη εντροπία (conditional entropy). Η υπό 

συνθήκη εντροπία δύο πηγών συνδέεται µε την εντροπία Shannon κάθε 

µεµονωµένης πηγής πληροφορίας και µε την κοινή εντροπία τους βάσει της 

εξίσωσης 

 

( ) ( ) ( )12112 ,| IHIIHIIH −=  (2.12) 

 

Η υπό συνθήκη εντροπία εκφράζει την υπολειπόµενη αβεβαιότητα για την 

έκβαση της πηγής πληροφορίας 2I , όταν είναι γνωστή εκ των προτέρων η 

έκβαση της πηγής πληροφορίας 1I . 

 

Με βάση τις παραπάνω έννοιες, για κάθε ζεύγος συσχετισµένων πηγών 

πληροφορίας 1I  και 2I , ορίζεται η αµοιβαία πληροφορία τους ( )21 , IIMI  

(mutual information), βάσει της σχέσης: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )21112221 ||, IIHIHIIHIHIIMI −=−=  (2.13) 

 

Βάσει της εξίσωσης συσχέτισης κοινής και υπό συνθήκη εντροπίας (2.12), η 

αµοιβαία πληροφορία εκφράζεται µε την ισοδύναµη σχέση 

 

( ) ( ) ( ) ( )212121 ,, IIHIHIHIIMI −+=  (2.14) 

 

Η αµοιβαία πληροφορία εκφράζει την ποσότητα πληροφορίας που αποκτάται 

για την πηγή πληροφορίας 2I  εάν είναι γνωστή εκ των προτέρων η 

συµπεριφορά της πηγής πληροφορίας 1I . Συνεπώς, το µέτρο της υποδηλώνει το 

βαθµό συσχέτισης των αποτελεσµάτων τους. Η τιµή της µεγιστοποιείται όταν 

µεταξύ των συµβόλων των δύο πηγών παρατηρείται συναρτησιακή σχέση 

(functional relationship), δηλαδή 

 

( )12 ifi =  (2.15) 

 

 Η σχέση (2.15), ως έκφραση του συναρτησιακού ορισµού, υποδηλώνει ότι 

ταυτόσηµα σύµβολα της πηγής 1I  αντιστοιχίζονται σε ταυτόσηµα σύµβολα της 

πηγής 2I . Αυτή η συνθήκη παραπέµπει στη βέλτιστη προβλεψιµότητα των 

αποτελεσµάτων της πηγής 2I , όταν η έκβαση της πηγής 1I  είναι γνωστή. 

 

Η χρήση της αµοιβαίας πληροφορίας ως µέτρου οµοιότητας στη χωρική 

ταύτιση εικόνων έχει προταθεί στις εργασίες των Viola και Wells.[40],[41] Ο 

προτεινόµενος αλγόριθµος ακολουθεί τη φιλοσοφία τεχνικών βελτιστοποίησης 

και αξιολογεί όλους τους πιθανούς χωρικούς µετασχηµατισµούς, βάσει της 

µεθοδολογίας που αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.4. Έστω ένας τελεστής 

( )trtrr yxiTi ,,,' θ= , ο οποίος µετασχηµατίζει την εικόνα-πρότυπο 1I  σε µία 

χωρικά µετατοπισµένη απεικόνισή της '1I , βάσει του εκάστοτε εξεταζόµενου 

µετασχηµατισµού στερεού σώµατος που ορίζουν οι παράµετροι ( )trtrr yx ,,θ . Για 

κάθε δοκιµαστικό µετασχηµατισµό, υπολογίζεται η αµοιβαία πληροφορία 

( )21 ,' IIMI  των αναπαραστάσεων '1I  και 2I  και προσδιορίζεται ο βαθµός 

συσχέτισης µεταξύ των δειγµάτων τους. Σε κάθε υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών      97 

η συχνότητα εµφάνισης των παρατηρουµένων συµβόλων στην τοµή των 

υπερτιθεµένων εικόνων. Εποµένως, οι υπολογισµοί της εντροπίας Shannon 

κάθε µεµονωµένης πηγής, καθώς και ο υπολογισµός της κοινής εντροπίας τους, 

επικεντρώνονται στην εξαγωγή των ιστογραµµάτων της συγκεκριµένης 

υποπεριοχής.  

 

Ο µετασχηµατισµός συντεταγµένων που εκφράζει τη βέλτιστη χωρική 

ταύτιση του ζεύγους εικόνων προκαλεί τη µεγιστοποίηση της αµοιβαίας 

πληροφορίας. ∆εδοµένου ότι, κατά τη βέλτιστη χωρική διευθέτηση, 

επιτυγχάνεται η επακριβής αντιστοίχιση των δοµικών χαρακτηριστικών του 

προτύπου στα δοµικά χαρακτηριστικά του στιγµιοτύπου, µεγιστοποιείται και ο 

βαθµός συσχέτισης µεταξύ των παρατηρουµένων δειγµάτων. Συνεπώς, εάν 

θεωρήσουµε ένα υποσύνολο εικονοστοιχείων µίας πηγής που τα µέλη του 

έχουν ίσες τιµές, τότε η ιδανική συναρτησιακή εξάρτηση εκφράζεται µε τη 

σχέση συνεπαγωγής 

 

( ) ( ) ( ) ( )22211222

'

111

'

1 ,,,, yxiyxiyxiyxi =⇔=  (2.16) 

 

και ισχύει για κάθε υποσύνολο εικονοστοιχείων µε ίσες τιµές πλάτους.  

 

Στην πράξη, η ιδανική συναρτησιακή εξάρτηση δεν ικανοποιείται, λόγω 

πρόσθετων παραγόντων, όπως παραδείγµατος χάρη της λήψης ενθορύβων 

µετρήσεων. Ωστόσο, η χρήση των µετρήσεων εντροπίας καθιστά εφικτή την 

εύρεση του βέλτιστου κανόνα χωρικής αντιστοίχισης εικόνων, µεγιστοποιώντας 

το βαθµό εξάρτησης µεταξύ των δειγµάτων τους. 

 

 

2.6 Υπολογιστικό κόστος χωρικής ταύτισης εικόνων 

 

Ένα ζήτηµα που εγείρεται κατά τη χρήση τεχνικών χωρικής ταύτισης αφορά 

την υπολογιστική πολυπλοκότητά τους. Ο υπολογισµός κάθε µεµονωµένης 

τιµής του µέτρου οµοιότητας εµπλέκει υπολογισµούς που λαµβάνουν υπόψη τα 

εικονοστοιχεία δύο διδιάστατων αναπαραστάσεων. Επιπλέον, υπολογίζονται 
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όλες οι τιµές του µέτρου οµοιότητας που ορίζονται στο πεδίο αναζήτησης 

βέλτιστης λύσης. Λόγω του γεγονότος αυτού, ο αλγόριθµος χωρικής ταύτισης 

εικόνων συνιστά µία διεργασία αυξηµένων απαιτήσεων από πλευράς 

υπολογιστικής ισχύος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έρευνα της βέλτιστης 

λύσης του µέτρου οµοιότητας αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιβαρυντική, ακόµη 

και στην απλοποιηµένη περίπτωση των µετασχηµατισµών στερεού σώµατος.  

 

Το ζήτηµα της χρονικής απόκρισης της τεχνικής χωρικής ταύτισης 

αναδεικνύεται κρίσιµο, όταν αυτή καλείται να εξαγάγει αποτελέσµατα σε 

πραγµατικό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθµος, όντας δοµικό στοιχείο 

µίας αλυσίδας διεργασιών, καθορίζει τον ελάχιστο χρόνο απόκρισης του 

συστήµατος στο σύνολό του. Εποµένως, απαιτείται η διεκπεραίωση της 

εργασίας του σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρονική απόκριση του αλγορίθµου 

αποτελούν η ανάλυση των συγκρινοµένων εικόνων, το πλήθος µαθηµατικών 

πράξεων για το υπολογισµό κάθε µεµονωµένης τιµής του µέτρου οµοιότητας, 

καθώς και το εύρος αναζήτησης στο οποίο αναζητείται η βέλτιστη λύση. 

Συνεπώς, οι προσπάθειες µείωσης του υπολογιστικού κόστους χωρικής 

ταύτισης εστιάζουν σε αυτούς τους παράγοντες. 

 

∆ύο προφανείς επιλογές περιορισµού του υπολογιστικού φόρτου έγκεινται 

στην επιλογή της ελάχιστης αποδεκτής ανάλυσης εικόνων, καθώς και στην 

ελαχιστοποίηση του εύρους αναζήτησης χωρικών παραµέτρων απόκλισης. Η 

ελάχιστη αποδεκτή ανάλυση εικόνων εξαρτάται από τη δοµική πολυπλοκότητα 

του επιθεωρουµένου στόχου και από την επιθυµητή διακριτική ικανότητα του 

συστήµατος. Το εύρος αναζήτησης χωρικών παραµέτρων καθορίζεται από τις 

µέγιστες αναµενόµενες αποκλίσεις προσανατολισµού κάθε στιγµιοτύπου σε 

σχέση µε το πρότυπό του. Ο χειριστής δύναται να καθορίσει εξ’ αρχής ένα 

εύρος αναζήτησης λύσεων που να εγγυάται πως, όλες οι πιθανές χωρικές 

αποκλίσεις εµπεριέχονται εντός των καθορισµένων ορίων. Για παράδειγµα, στην 

εφαρµογή επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων, ο σχεδιαστής του συστήµατος 

έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ένα ασφαλές περιθώριο αποκλίσεων, 

λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα όρια απόκλισης που επιβάλλει ο χώρος 

πρόσβασης από κατασκευής του. 
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Μία επιπλέον λύση εστιάζει στη µείωση των µαθηµατικών πράξεων που 

εµπλέκονται στον υπολογισµό κάθε µεµονωµένης τιµής του µέτρου οµοιότητας. 

Στην περίπτωση που ως µέτρο οµοιότητας χρησιµοποιείται η αµοιβαία 

πληροφορία, η προσέγγιση αυτή καθίσταται εφικτή µε την εξαγωγή 

ιστογραµµάτων µειωµένης αναλυτικότητας. Στα συγκεκριµένα ιστογράµµατα, 

οµαδοποιούνται στην ίδια κατηγορία εικονοστοιχεία που οι τιµές πλάτους τους 

εκτείνονται σε προκαθορισµένα εύρη τιµών. Εποµένως, αντί για τις πιθανότητες 

εµφάνισης µεµονωµένων συµβόλων, εκτιµώνται οι πιθανότητες εµφάνισης 

οµάδων συµβόλων. Εκτός από την ελαχιστοποίηση του υπολογιστικού φόρτου, 

η λύση αυτή προτείνεται και ως επιπρόσθετο µέτρο για τον αξιόπιστο εντοπισµό 

των µεγίστων της αµοιβαίας πληροφορίας σε εικόνες χαµηλής ανάλυσης.[42] 

 

Επίσης, πρόσθετα µέτρα για τη µείωση του υπολογιστικού φόρτου στο εν 

λόγω πρόβληµα αποτελούν η ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίµακες µε τη 

χρήση µετασχηµατισµών κυµατιδίου, καθώς και η κατανοµή του αλγορίθµου 

χωρικής ταύτισης σε συστήµατα παράλληλης επεξεργασίας. Οι λύσεις αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά στις επόµενες ενότητες. 

 

 

2.7 Ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίµακες 

 

Στην τρέχουσα ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση σηµάτων σε πολλαπλές 

κλίµακες (multiresolution analysis) µε τη χρήση του µετασχηµατισµού 

κυµατιδίων. Αρχικά, παρατίθεται η εφαρµογή µετασχηµατισµού κυµατιδίου σε 

µονοδιάστατα διακριτά σήµατα. Ωστόσο, οι αρχές λειτουργίας του εύκολα 

επεκτείνονται και στην ανάλυση διδιάστατων σηµάτων, µε σκοπό την 

επεξεργασία ψηφιοποιηµένων εικόνων. 

  

2.7.1 ∆ιακριτός µετασχηµατισµός κυµατιδίου 

 

Θεωρούµε µία µονοδιάστατη πεπερασµένη διακριτή ακολουθία [ ]nx  µε 

άρτιο πλήθος δειγµάτων N  και τετραγωνικά αθροίσιµη στο πεδίο ορισµού της 
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nx   (2.17) 

 

Επίσης, θεωρούµε ένα σύνολο N  πεπερασµένων διακριτών συναρτήσεων [ ]nkφ  

που συνθέτουν µία ορθοκανονική βάση και ικανοποιούν τις συνθήκες 

 

[ ] [ ] [ ]
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Με βάση τους ανωτέρω ορισµούς, η ακολουθία [ ]nx  δύναται να αναλυθεί σε µία 

διακριτή σειρά της µορφής 

 

[ ]∑
−

=

⋅=
1

0

][
N

k

kk nXnx φ   (2.19) 

 

Οι συντελεστές των συναρτήσεων βάσης kX  προκύπτουν από τα εσωτερικά 

γινόµενα της ακολουθίας [ ]nx  και των συναρτήσεων-µελών [ ]nkφ  της 

ορθοκανονικής βάσης: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]∑
−

=

⋅==
1

0

,
N

n

kkk nnxnnxX φφ   (2.20) 

 

Κατά την ανάλυση της ακολουθίας [ ]nx  µε τη χρήση της ανωτέρω 

ορθοκανονικής βάσης συναρτήσεων, είναι επιθυµητή η αναπαράστασή της υπό 

τη µορφή αθροίσµατος 

 

[ ] [ ] [ ]nwnvnx +=   (2.21) 

 

Ο όρος [ ]nv  ορίζει µία προσέγγιση της ακολουθίας [ ]nx  µε 
2

N
 όρους 

[ ] [ ]∑
−

=

⋅=
1

2

0

N

k

kk nvanv   (2.22) 
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Αντίστοιχα όρος [ ]nw  ορίζει µία ακολουθία διακυµάνσεων µε επίσης 
2

N
 όρους .  

 

[ ] [ ]∑
−

=

⋅=
1

2

0

N

k

kk nwbnw  (2.23) 

 

Για την ανάλυση της ακολουθίας [ ]nx  στο άθροισµα της µορφής που ορίζει η 

σχέση (2.21), η ορθοκανονική βάση που συντίθεται από τις συναρτήσεις [ ]nkφ  

διαχωρίζεται σε δύο υποχώρους. Ο ένας υποχώρος απαρτίζεται από 
2

N
 

συναρτήσεις βάσης [ ]nvk  , οι οποίες στο σύνολό τους προσεγγίζουν το σήµα 

εισόδου και εµπεριέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας της ακολουθίας 

[ ]nx . Οι εν λόγω συναρτήσεις αποκαλούνται συναρτήσεις κλίµακας (scaling 

functions) και οι συντελεστές τους ka , που προκύπτουν κατά την ανάλυση της 

ακολουθίας [ ]nx , ορίζονται ως συντελεστές κλίµακας (scaling coefficients). 

 

Θεωρούµε ότι οι συναρτήσεις κλίµακας αντιστοιχίζονται στις συναρτήσεις της 

ορθοκανονικής βάσης µε άρτιους όρους, δηλαδή 

 

[ ] [ ]nnv kk 2φ=   (2.24) 

 

Κατά συνέπεια, για τους συντελεστές κλίµακας, ισχύει 

 

kk Xa 2=  (2.25) 

 

Ο δεύτερος υποχώρος της ορθοκανονικής βάσης απαρτίζεται από 

συναρτήσεις βάσης που ορίζουν την ακολουθία διακυµάνσεων. Οι εν λόγω όροι 

είναι επιθυµητό να εµπεριέχουν αµελητέο ποσοστό της ενέργειας της 

ακολουθίας [ ]nx . Οι συναρτήσεις που συνθέτουν τον υποχώρο προσεγγίσεων 

αποκαλούνται συναρτήσεις κυµατιδίου (wavelet functions) και οι συντελεστές 

kb που εξάγονται κατά την ανάλυση της ακολουθίας [ ]nx , αποκαλούνται 

συντελεστές κυµατιδίου (wavelet coefficients). 
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Οι συναρτήσεις κυµατιδίου αντιστοιχίζονται στις συναρτήσεις-µέλη της 

ορθοκανονικής βάσης µε περιττούς δείκτες. 

 

[ ] [ ]nnw kk 12 += φ  (2.26) 

 

Αντίστοιχα, για τους συντελεστές κυµατιδίου kb , θεωρούµε 

 

12 += kk Xb  (2.27) 

 

Για τη σύνθεση των υποχώρων προσέγγισης και διακυµάνσεων, ορίζονται 

επιπλέον συνθήκες, οι οποίες συσχετίζουν τις συναρτήσεις κλίµακας και τις 

συναρτήσεις κυµατιδίου µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, κάθε συνάρτηση κλίµακας 

του υποχώρου προσέγγισης προκύπτει από µία συνάρτηση κλίµακας αναφοράς 

[ ]nv0 , µε µετατόπισή της κατά άρτιο πλήθος δειγµάτων. 

 

[ ] [ ]knvnvk 20 −= , 1
2

,...,1,0 −=
N

k  (2.28) 

 

Οµοίως, κάθε συνάρτηση κυµατιδίου του υποχώρου διακυµάνσεων προκύπτει 

από µία συνάρτηση κυµατιδίου αναφοράς [ ]nw0 , µε µετατόπισή της κατά άρτιο 

πλήθος δειγµάτων. 

 

[ ] [ ]knwnwk 20 −= , 1
2

,...,1,0 −=
N

k  (2.29) 

 

Η συνάρτηση αναφοράς [ ]nw0  αναφέρεται ως µητρικό κυµατίδιο (mother 

wavelet). 

 

Μία αναπαράσταση διακριτών ακολουθιών σε σειρά που πληροί τις ανωτέρω 

συνθήκες αναφέρεται ως διακριτός µετασχηµατισµός κυµατιδίου (discrete 

wavelet transform). Ο προσδιορισµός των συναρτήσεων της ορθοκανονικής 

βάσης επιτελείται, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ορθογωνικότητας που 
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επιβάλλει η σχέση (2.18). Όλες οι συναρτήσεις βάσης [ ]nkφ  δύνανται να 

προσδιοριστούν βάσει των δειγµάτων του µητρικού κυµατιδίου [ ]nw0 .  

 

Κατά τη σύνθεση µίας κυµατιδιακής ορθοκανονικής βάσης, το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στη µαθηµατική διατύπωση των απαιτουµένων ιδιοτήτων της 

βάσης και στη θεµελίωση συνθηκών που προσδιορίζουν τα δείγµατα του 

µητρικού κυµατιδίου. Οι απαιτούµενες ιδιότητες της βάσης αφορούν κυρίως 

ικανότητες συµπίεσης των σηµάτων εισόδου, ορίζονται εκ των προτέρων και 

εκφράζονται βάσει µαθηµατικών κριτηρίων στην ακόλουθη ενότητα. 

 

2.7.2 Συµπίεση σηµάτων βάσει µετασχηµατισµών κυµατιδίου 

 

Το ενδιαφέρον κατά τη χρήση του διακριτού µετασχηµατισµού κυµατιδίου 

επικεντρώνεται στην εξαγωγή µίας προσέγγισης [ ]nv  της αρχικής ακολουθίας 

[ ]nx  µε µειωµένο πλήθος δειγµάτων. Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται σε τεχνικές 

συµπίεσης και σε τεχνικές επεξεργασίας σήµατος που επωφελούνται από 

πλευράς υπολογιστικής ισχύος, επικεντρώνοντας την ανάλυσή τους σε 

προσεγγιστικές ακολουθίες. Στην παρούσα περίπτωση, επιδιώκεται η 

αναπαράσταση της ακολουθίας εισόδου ως γραµµικού συνδυασµού 
2

N
 

συναρτήσεων κλίµακας. 

 

[ ] [ ]∑
−

=

⋅≈
1

2

0

N

k

kk nvanx   (2.30) 

 

Προκειµένου να καταστεί εφικτή η παραπάνω αναπαράσταση, είναι αναγκαία η 

επιλογή συναρτήσεων βάσης που επιτυγχάνουν τη διατήρηση υψηλού ποσοστού 

ενέργειας της ακολουθίας [ ]nx  εντός του υποχώρου των συναρτήσεων κλίµακας. 

Προφανώς, αυτή η προσέγγιση απαιτεί τη θεµελίωση κριτηρίων 

ελαχιστοποίησης του σήµατος διακυµάνσεων. 
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Ένα ευρέως διαδεδοµένο κριτήριο που εφαρµόζεται για τη σύνθεση 

κυµατιδιακών ορθοκανονικών βάσεων εστιάζει στο πλήθος των µηδενικών ροπών 

(vanishing moments) που χαρακτηρίζουν τις συναρτήσεις κυµατιδίου [ ]nwk . Με 

βάση το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολόγησης, κάθε αναλυόµενη ακολουθία 

εισόδου [ ]nx  εκλαµβάνεται ως µία πολυωνυµική αναπαράσταση βαθµού 1−m  

 

[ ] 1

1

2

210 ... −
− ⋅++⋅+⋅+= m

m ncncnccnx   (2.31) 

 

Η συνθήκη επακριβούς περιγραφής της ακολουθίας [ ]nx  µε τη χρήση 

συναρτήσεων κλίµακας ικανοποιείται, όταν όλοι οι συντελεστές κυµατιδίου kb  

µηδενίζονται 

 

[ ] [ ] 0, == nwnxb kk  (2.32) 

 

Έστω [ ]mµ  η ροπή τάξης m  µίας διακριτής ακολουθίας [ ]ns :  

 

[ ] [ ]∑ ⋅=
n

m nsnmµ   (2.33) 

 

Εάν για το µητρικό κυµατίδιο [ ]nw0 , οι ροπές του έως και τάξης 1−m  είναι 

µηδενικές 

 

[ ] [ ] 000 =⋅=∑
n

k nwnkµ , 1...,,1,0 −= mk  (2.34) 

 

τότε, κάθε πολυωνυµική ακολουθία [ ]nx  βαθµού έως και 1−m  περιγράφεται 

πλήρως ως γραµµικός συνδυασµός των συναρτήσεων κλίµακας. Αυτό ισχύει 

διότι, οι συντελεστές κυµατιδίου kb , ως γραµµικοί συνδυασµοί ροπών έως και 

τάξης 1−m , θα είναι επίσης µηδενικοί. Κατά συνέπεια, διακριτές ακολουθίες 

που εκφράζονται µε πολυωνυµικές αναπαραστάσεις έως και 1−m  βαθµού 

προβάλλονται στον υποχώρο που ορίζουν οι συναρτήσεις κλίµακας [ ]nvk  και 
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περιγράφονται επακριβώς βάσει αυτών, όπως ορίζει η εξίσωση (2.30), ως σχέση 

ισότητας. 

 

Οι συνθήκες µηδενισµού ροπών εξάγουν τις απαραίτητες εξισώσεις 

προσδιορισµού των δειγµάτων του µητρικού κυµατιδίου [ ]nw0 . Επιπλέον, η 

ικανοποίηση των συνθηκών ορθογωνικότητας συσχετίζει τα δείγµατα των 

συναρτήσεων κλίµακας και κυµατιδίου [ ]nv0  και [ ]nw0 , βάσει της σχέσης 

  

[ ] ( ) [ ]nNwnv
n −−⋅−= 11 00  (2.35) 

 

Οι συνθήκες µηδενισµού ροπών έχουν χρησιµοποιηθεί ως κριτήρια για τη 

σύνθεση ευρέως χρησιµοποιούµενων κυµατιδιακών ορθοκανονικών βάσεων. Με 

βάση αυτά τα κριτήρια συστάθηκαν οι ορθοκανονικές βάσεις των κυµατιδίων 

Daubechies.[43] Το επιθυµητό πλήθος µηδενικών ροπών καθορίζει την τάξη N  

της κυµατιδιακής βάσης, η οποία ισούται µε το πλήθος των µη µηδενικών 

δειγµάτων που τη συνθέτουν. Οι κυµατιδιακές βάσεις Daubechies Ν-στης τάξης 

εξάγουν µητρικά κυµατίδια µε 
2

N
 µηδενικές ροπές. Σε µεταγενέστερες 

εργασίες των Daubechies και Coifman, προτείνονται κριτήρια µηδενισµού των 

ροπών του µητρικού κυµατιδίου [ ]nw0 , αλλά και της βασικής συνάρτησης 

κλίµακας [ ]nv0 . Βάσει των συγκεκριµένων κριτηρίων, εξάγονται τα κυµατίδια 

Coifman τάξης N , τα οποία, αν και χαρακτηρίζονται από µητρικό κυµατίδιο µε 

3

N
 µηδενικές ροπές, εξάγουν συντελεστές κλίµακας ka  που οι τιµές τους είναι 

πλησιέστερες στα δείγµατα της ακολουθίας [ ]kx 2  






 −= 1
2

,...,0
N

k . 

Λεπτοµέρειες σχετικές µε τη µεθοδολογία προσδιορισµού των µητρικών 

κυµατιδίων των εν λόγω βάσεων βρίσκονται στις αναφορές [44]-[46]. Ο 

διακριτός µετασχηµατισµός κυµατιδίου που εφαρµόστηκε στην παρούσα 

εργασία, βασίστηκε στη χρήση µητρικού κυµατιδίου Coifman 6ης τάξης. 
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2.7.3 Κυµατιδιακά φίλτρα και ανάλυση υποζωνών 

 

H ανάλυση ακολουθιών µε τη χρήση διακριτού µετασχηµατισµού 

κυµατιδίου εκφράζεται εναλλακτικά στο πεδίο µετασχηµατισµού Z, ορίζοντας 

δύο φίλτρα πεπερασµένης κρουστικής απόκρισης (FIR). [47],[48] Στη 

συγκεκριµένη ισοδύναµη µορφή, ο διακριτός µετασχηµατισµός κυµατιδίου 

εκτελείται µε τη συνέλιξη της ακολουθίας [ ]nx  µε δύο µη αιτιατά φίλτρα FIR, 

ενός βαθυπερατού µε κρουστική απόκριση [ ]nh0  και ενός υψιπερατού µε 

κρουστική απόκριση [ ]nh1 . Οι εξαγόµενες ακολουθίες, στο σύνολό τους, 

διατηρούν αναλλοίωτη την ακολουθία εισόδου και διασφαλίζουν την πλήρη 

ανακατασκευή της.  

 

Οι συντελεστές των κρουστικών αποκρίσεων του ισοδύναµου βαθυπερατού 

και υψιπερατού φίλτρου συνδέονται µε τους συντελεστές της συνάρτησης 

κλίµακας [ ]nv0  και του µητρικού κυµατιδίου [ ]nw0  βάσει των σχέσεων 

 

[ ] [ ]nvnh −= 00  (2.36) 

[ ] [ ]nwnh −= 01  (2.37) 

 

Κατ’ αντιστοιχία µε τη συσχέτιση συναρτήσεων κλίµακας και κυµατιδίου, τα 

δείγµατα των κρουστικών αποκρίσεων βαθυπερατού και υψιπερατού φίλτρου 

συσχετίζονται ως εξής: 

 

[ ] ( ) [ ]nNhnh
n −−−= 11 01   (2.38) 

 

Με βάση τους προαναφερθέντες ορισµούς, οι συντελεστές κλίµακας ka  και 

οι συντελεστές κυµατιδίου kb  προκύπτουν από τους άρτιους όρους των 

συνελίξεων [ ] [ ]nhnx 0∗  και [ ] [ ]nhnx 1∗  αντίστοιχα: 

 

[ ] [ ]
knkk nhnxXa

202 =
∗==  (2.39) 

[ ] [ ]
knkk nhnxXb

2112 =+ ∗==  (2.40) 
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Η επιλογή των αρτίων όρων των συνελίξεων (2.39) και (2.40) ισοδυναµεί µε 

την επιβολή βαθυπερατού και υψιπερατού φίλτρου στην ακολουθία [ ]nx  και 

την υποδειγµατοληψία των εξαγοµένων ακολουθιών κατά 2. Εποµένως, µε τη 

διαδοχή των εν λόγω διεργασιών στο πεδίο µετασχηµατισµού Z, εξάγονται 

ακολουθίες που εµπεριέχουν τους συντελεστές κλίµακας ka  και κυµατιδίου kb . 

Οι µετασχηµατισµοί Ζ των κρουστικών αποκρίσεων [ ]nh0 , [ ]nh1  ορίζουν δύο 

κυµατιδιακά φίλτρα Ν συντελεστών (N-tap filters), µε συναρτήσεις µεταφοράς 

του βαθυπερατού και υψιπερατού φίλτρου ( )zH 0  και ( )zH1  αντίστοιχα. Οι 

διεργασίες επιβολής βαθυπερατού και υψιπερατού φίλτρου και 

υποδειγµατοληψίας, στο σύνολό τους, συνθέτουν ένα δικάναλο κυµατιδιακό 

φίλτρο (two-channel wavelet filter bank), το διάγραµµα ροής του οποίου 

αναπαρίσταται στο Σχ. 2.3.  

 

 

)(0 zH

)(1 zH

)(zX

)(zV

)(zW
 

 

Σχ. 2.3. ∆ιάγραµµα ροής δικάναλου µετασχηµατισµού κυµατιδίου 
 
 

Η εφαρµογή του δικάναλου µετασχηµατισµού κυµατιδίου εξάγει δύο 

υποζώνες (subbands) ( )zV  και ( )zW , οι οποίες αντιστοιχούν στους 

µετασχηµατισµούς Ζ του σήµατος προσέγγισης [ ]nv  και του σήµατος 

διακυµάνσεων [ ]nw  αντίστοιχα. 

 

2.7.4 ∆ιδιάστατος διακριτός µετασχηµατισµός κυµατιδίου 

 

Στις προηγούµενες ενότητες αναλύθηκε η χρήση µετασχηµατισµών 

κυµατιδίου για την ανάλυση µονοδιάστατων σηµάτων. Η προαναφερθείσα 
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ανάλυση επεκτείνεται και στις δύο διαστάσεις, µε σκοπό την εξαγωγή 

προσεγγίσεων διδιάστατων σηµάτων. 

 

Η επέκταση των µετασχηµατισµών κυµατιδίου στις δύο διαστάσεις 

επιτελείται βάσει του σχήµατος ανάλυσης που προτείνεται στην εργασία του 

Mallat.[49] Στην προκειµένη περίπτωση, η ανάλυση των διδιάστατων 

ακολουθιών συνίσταται σε µία διαδικασία δύο σταδίων. Σε κάθε στάδιο 

εφαρµόζεται ένας µονοδιάστατος µετασχηµατισµός κυµατιδίου ως προς µία 

διάσταση.  

 

Έστω ( )yxI ,  µία διδιάστατη διακριτή ακολουθία εισόδου µε maxx  και maxy  

δείγµατα ως προς την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση αντίστοιχα. Στο 

πρώτο στάδιο η ακολουθία αυτή εκλαµβάνεται ως ένα σύνολο maxy  

µονοδιάστατων ακολουθιών ( )iyxI ,  maxx  δειγµάτων, οι οποίες αντιστοιχούν στις 

σειρές της εικόνας εισόδου. 

 

( )iyxI , , [ ]max,0 yyi ∈   (2.41) 

 

Ο µονοδιάστατος µετασχηµατισµός κυµατιδίου εφαρµόζεται σε κάθε µία από 

τις ακολουθίες της παράστασης (2.41) µεµονωµένα. Μετά το πέρας του 

εξάγονται δύο ενδιάµεσες διδιάστατες ακολουθίες  max

max

2
y

x
×   δειγµάτων: µία 

προσεγγιστική ακολουθία ( )yxI L ,  και µία ακολουθία διακυµάνσεων ( )yxI H , .  

 

Στο δεύτερο στάδιο εφαρµόζεται µονοδιάστατος µετασχηµατισµός κυµατιδίου 

ως προς την κατακόρυφη διεύθυνση των διδιάστατων ακολουθιών ( )yxI L ,  και 

( )yxI H , . Στο βήµα αυτό, κάθε ακολουθία διασπάται σε  
2

maxx
  µονοδιάστατες 

ακολουθίες  maxy  δειγµάτων: 

( )yxI iV , , 







∈

2
,0 maxx

xi   (2.42) 

( )yxI iW , , 







∈

2
,0 maxx

xi   (2.43) 
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Μετά το πέρας της εφαρµογής µονοδιάστατου µετασχηµατισµού κυµατιδίου 

ως προς της στήλες των ακολουθιών αυτών, εξάγονται συνολικά τέσσερις 

διδιάστατες αναπαραστάσεις 
22

maxmax yx
×  δειγµάτων, οι οποίες ονοµάζονται 

υποζώνες LL, HL, LH και HH. Το διάγραµµα ροής του αλγορίθµου Mallat 

παρατίθεται στο Σχ. 2.4. 

 

Εικόνα

εισόδου

)(0 zH

)(1 zH

)(0 zH

)(1 zH

)(0 zH

)(1 zH

LL

HH

LH

HL

Εφαρµογή

φίλτρου κατά

µήκος γραµµών

Εφαρµογή

φίλτρου κατά

µήκος στηλών

 

 
Σχ. 2.4. ∆ιάγραµµα ροής αλγορίθµου Mallat 

 

 

Κάθε µεµονωµένος συνδυασµός βαθυπερατού και υψιπερατού φίλτρου 

εξάγει και µία διαφορετική υποζώνη. Η εφαρµογή βαθυπερατού φίλτρου και ως 

προς τις δύο διευθύνσεις εξάγει την υποζώνη LL, η οποία αποτελεί µία 

προσέγγιση της ακολουθίας ( )yxI ,  και στην οποία εστιάζεται το ενδιαφέρον µας 

στην παρούσα εφαρµογή. Η εφαρµογή υψιπερατού φίλτρου ως προς την κάθετη 

διεύθυνση, ως προς την οριζόντια διεύθυνση και ως προς τις δύο διευθύνσεις 

παράγει αντίστοιχα τις υποζώνες υψίσυχνης πληροφορίας LH, HL και HH. Οι 

υποζώνες αυτές εµπεριέχουν οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες ακµές 

αντίστοιχα και δε λαµβάνονται υπόψη στην παρούσα εφαρµογή. Στο Σχ. 2.5. 

παρατίθεται ένα παράδειγµα εξαγωγής υποζωνών µε τη χρήση διδιάστατου 

µετασχηµατισµού κυµατιδίου. 
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         α) 

          
         β) 

 
γ) 

 
         δ) 

 
ε) 

 
Σχ. 2.5. Ανάλυση εικόνας µε τη χρήση διδιάστατου µετασχηµατισµού κυµατιδίου: 
α) Εικόνα εισόδου, β) Υποζώνη LL, γ) Υποζώνη LH, δ) Υποζώνη HL, ε) Υποζώνη 
HH. Για την ανάλυση της εικόνας εισόδου χρησιµοποιήθηκε µητρικό κυµατίδιο 
Coifman 6ης τάξης. 
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Ο αλγόριθµος Mallat δύναται να εφαρµοστεί αλυσιδωτά στις υποζώνες 

προσεγγίσεων LL, εξάγοντας µε αυτό τον τρόπο µία πυραµίδα προσεγγίσεων 

(approximation pyramid). H αλυσιδωτή εξαγωγή υποζωνών θέτει τις βάσεις της 

ανάλυσης εικόνων σε πολλαπλές κλίµακες. Το αντίστοιχο διάγραµµα ροής 

παρατίθεται στο Σχ. 2.6.  

 

Εικόνα εισόδου

1ος µετασχηµατισµός

κυµατιδίου 2∆

LL HL HHLH

2ος µετασχηµατισµός

κυµατιδίου 2∆

N-στος µετασχηµατισµός

κυµατιδίου 2∆

LL2 … ……

LLn … ……

…

 

Σχ. 2.6. Ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίµακες µε τη χρήση διδιάστατου 
µετασχηµατισµού κυµατιδίου 

 

 

∆εδοµένου ότι σε κάθε βήµα εκτέλεσης του αλγορίθµου οι διαστάσεις των 

υποζωνών υποδιπλασιάζονται, η υποζώνη προσέγγισης LLn  που εξάγεται κατά 

το n-στό επίπεδο ανάλυσης θα χαρακτηρίζεται από διαστάσεις 







nn

yx

2
,

2

maxmax . Στο 
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Σχ. 2.7 παρατίθεται µία πυραµίδα βαθυπερατών προσεγγίσεων βάθους τριών 

επιπέδων. 

 

 

α) 

 

β) 

 

  γ) 

 

     δ) 

Σχ. 2.7. ∆είγµα πυραµίδας υποζωνών LL µε βάθος 3 επιπέδων: α) Εικόνα εισόδου, 
β) Υποζώνη LL1, γ) Υποζώνη LL2, δ) Υποζώνη LL3 
 

 

Ο διδιάστατος διακριτός µετασχηµατισµός κυµατιδίου, λόγω της ικανότητάς 

του να εξάγει προσεγγίσεις που διατηρούν το µεγάλο ποσοστό ενέργειας του 

αρχικού σήµατος σε αναπαραστάσεις χαµηλής ανάλυσης, έχει αξιοποιηθεί σε 

αλγορίθµους συµπίεσης εικόνας, όπως στο πρότυπο συµπίεσης                     

JPEG 2000.[50] 
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2.8 Χωρική ταύτιση σε πολλαπλές κλίµακες 

 

Η ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίµακες µε τη χρήση διδιάστατων 

µετασχηµατισµών κυµατιδίου αποδεικνύεται χρήσιµη για τη θεµελίωση µίας 

ιεραρχικής στρατηγικής αναζήτησης βέλτιστης λύσης στο πρόβληµα χωρικής 

ταύτισης εικόνων.[51],[52] Η συγκεκριµένη προσέγγιση συνιστά την έναρξη του 

αλγορίθµου ταύτισης εφαρµόζοντας εξαντλητική αναζήτηση λύσης στο βαθύτερο 

επίπεδο ανάλυσης. Το επίπεδο αυτό περιλαµβάνει τις εικόνες χαµηλότερης 

ανάλυσης της πυραµίδας, γεγονός που συνεπάγεται σηµαντική µείωση των 

απαιτούµενων πράξεων για τον υπολογισµό κάθε τιµής της αµοιβαίας 

πληροφορίας. 

 

Η χωρική ταύτιση στο βαθύτερο επίπεδο ανάλυσης της πυραµίδας, 

δεδοµένου ότι εµπλέκει εικόνες χαµηλής ανάλυσης, εξάγει µία προσεγγιστική 

λύση. Για το λεπτοµερέστερο προσδιορισµό της υφισταµένης χωρικής 

απόκλισης, έπεται µία αλληλουχία διορθωτικών υπολογισµών, η οποία 

λαµβάνει υπόψη κάθε βαθµίδα της πυραµίδας υποζωνών. Οι επικείµενες 

συγκρίσεις εµπλέκουν εικόνες µε διαδοχικά αυξανόµενη ανάλυση και εκτιµούν 

τη βέλτιστη χωρική διευθέτηση προτύπου και στιγµιότυπου στο εκάστοτε 

επίπεδο της πυραµίδας. Στις συγκρίσεις αυτές, η έρευνα βέλτιστης λύσης 

περιορίζεται σταδιακά ως προς το χωρικό εύρος της. Συνεπώς, το πεδίο ορισµού 

του µέτρου οµοιότητας εκτείνεται σε µία περιορισµένη γειτονιά αποκλίσεων, 

ελαχιστοποιώντας το συνολικό πλήθος των υπολογιζοµένων τιµών του.  

 

Μετά το πέρας κάθε ιεραρχικού στάδιου, η αρχική λύση ενηµερώνεται και ο 

εξαγόµενος µετασχηµατισµός χρησιµοποιείται ως σηµείο έναρξης στις 

επικείµενες διορθωτικές διεργασίες. ∆εδοµένου ότι η ιεραρχική χωρική 

ταυτοποίηση εικόνων εξάγει µία διορθωτική λύση σε κάθε κλίµακα ανάλυσης, ο 

βέλτιστος χωρικός τελεστής ( )yxT ,  περιγράφεται µε τη µορφή µίας αλυσίδας 

µετασχηµατισµών στερεού σώµατος. Οι ενηµερωµένοι γραµµικοί 

µετασχηµατισµοί προκύπτουν, ενοποιώντας τον αρχικό και τους διορθωτικούς 

στοιχειώδεις µετασχηµατισµούς στερεού σώµατος σε ένα σύνθετο µητρώο. 
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Έστω ( )
itritri yx ,, ,,θ  ο βέλτιστος µετασχηµατισµός στερεού σώµατος που 

εξάγεται στο επίπεδο ανάλυσης i . Κάθε µεµονωµένος µετασχηµατισµός στερεού 

σώµατος εκφράζεται σε µορφή οµογενών συντεταγµένων βάσει της σχέσης (2.8). 

Εποµένως, µε βάση τα µητρώα µετασχηµατισµού που εξάγονται σε κάθε 

επίπεδο της πυραµίδας, η µαθηµατική περιγραφή του σύνθετου γραµµικού 

µετασχηµατισµού ( )yxT ,  που ταυτίζει το ζεύγος εικόνων στην πλήρη ανάλυσή 

τους, προκύπτει από το γινόµενο µητρώων 
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2.9 Παράλληλη επεξεργασία αλγορίθµων χωρικής 

ταύτισης 

 

Η ιεραρχική προσέγγιση χωρικής ταυτοποίησης εικόνων επιδέχεται 

πρόσθετης βελτίωσης, σε ό,τι αφορά το χρόνο απόκρισής της. Περαιτέρω 

επιτάχυνση του αλγορίθµου είναι εφικτή, κατανέµοντας τις διεργασίες του σε 

ένα περιβάλλον παράλληλης επεξεργασίας, όπως προτείνεται στις εργασίες των 

Le Moigne και El Ghazawi.[51],[52] Για τη σύνθεση του συστήµατος 

παράλληλης επεξεργασίας, δύναται να προταθεί η οικονοµικά προσιτή λύση 

της κατανεµηµένης εκτέλεσης του αλγορίθµου σε συστοιχίες Beowulf.[53],[54] 

Στις συστοιχίες Beowulf, αυτόνοµα υπολογιστικά συστήµατα χαµηλού κόστους 

διασυνδέονται µέσω τοπικού δικτύου υψηλού ρυθµού µεταγωγής δεδοµένων για 

την εκτέλεση παραλλήλων διεργασιών. Η επικοινωνία µεταξύ των κόµβων του 

δικτύου επιτελείται µε τη χρήση εξειδικευµένων πρωτοκόλλων ανταλλαγής 

µηνυµάτων. 

 

Η παράλληλη επεξεργασία του αλγορίθµου χωρικής ταύτισης προϋποθέτει το 

διαµερισµό του συνολικού έργου του σε ανεξάρτητες µονάδες εργασίας, καθώς 

και µέριµνα ως προς το συγχρονισµό των επιµέρους διεργασιών. Στο παρόν 

πρόβληµα, η κατανοµή διεργασιών διευκολύνεται λόγω του ακολουθιακού 
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χαρακτήρα του ιεραρχικού αλγορίθµου χωρικής ταύτισης. Σε κάθε χρονική 

στιγµή, ο αλγόριθµος επικεντρώνεται στην αναζήτηση βέλτιστης λύσης σε ένα 

επίπεδο της πυραµίδας προσεγγίσεων και η µετάβασή του σε µεταγενέστερο 

επίπεδο είναι εφικτή µόνο µετά την εύρεση της βέλτιστης λύσης του τρέχοντος 

επιπέδου. Αυτός ο εγγενής συντονισµός διεργασιών υποδηλώνει ότι, σε κάθε 

χρονική στιγµή, όλα τα µέλη της συστοιχίας επικεντρώνονται επίσης στην 

εκτίµηση της βέλτιστης λύσης ενός ιεραρχικού επιπέδου. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η χωρική ταύτιση εικόνων αποτελεί έναν αλγόριθµο 

αναζήτησης βέλτιστης λύσης σε ένα προκαθορισµένο πεδίο ορισµού. Εποµένως, 

ένας τρόπος κατάτµησης του συνολικού έργου σε διακεκριµένες εργασίες 

έγκειται στο διαχωρισµό του πεδίου αναζήτησης βέλτιστης λύσης σε µη 

επικαλυπτόµενα υποπεδία. Κατόπιν, ο υπολογισµός των τιµών του µέτρου 

οµοιότητας σε κάθε υποπεδίο ανατίθεται σε µεµονωµένους κόµβους της 

συστοιχίας.  

 

Ο συντονισµός των διεργασιών καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός κόµβου ο 

οποίος παρακολουθεί την κατανοµή τους. Για το λόγο αυτό ορίζονται δύο 

κατηγορίες κόµβων: ένας κύριος κόµβος και δευτερεύοντες κόµβοι. Ο κύριος 

κόµβος σηµατοδοτεί την έναρξη κάθε ιεραρχικού σταδίου χωρικής ταύτισης και 

διαµερίζει το αντίστοιχο πεδίο αναζήτησης λύσεων σε υποπεδία. Αναθέτει σε 

αδρανείς δευτερεύοντες κόµβους εργασίες που έχουν παραµείνει µέχρι την 

τρέχουσα χρονική στιγµή ανεπεξέργαστες και αναµένει τα αποτελέσµατά τους. 

 

Οι δευτερεύοντες κόµβοι, όταν βρίσκονται σε κατάσταση αδρανείας, 

αναµένουν από τον κύριο κόµβο ένα υποπεδίο προς διερεύνηση. Μετά την 

ανάθεση ενός υποπεδίου, υπολογίζουν τις τιµές της αµοιβαίας πληροφορίας 

που εµπεριέχονται σε αυτό και επιστρέφουν την τοπικά βέλτιστη λύση στον 

κύριο κόµβο. Μετά την επιστροφή ενός αποτελέσµατος, µεταβαίνουν ξανά σε 

κατάσταση αδρανείας και αναµένουν την ανάθεση µίας νέας εργασίας.  

 

Ο κύριος κόµβος, µετά την ανάθεση όλων των εργασιών σε δευτερεύοντες 

κόµβους και αφού παραλάβει όλες τις τοπικά βέλτιστες λύσεις, επιλέγει την 

ολικά βέλτιστη λύση. Εντοπίζει το ολικό µέγιστο της αµοιβαίας πληροφορίας 

και επιλέγει τις αντίστοιχες τιµές των παραµέτρων χωρικής µετατόπισης ως τη 
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βέλτιστη λύση του τρέχοντος ιεραρχικού επιπέδου. Στη συνέχεια, βάσει αυτών 

των παραµέτρων, στοιχειοθετεί το χωρικό µετασχηµατισµό του τρέχοντος 

επιπέδου.  

 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται διαδοχικά για κάθε επίπεδο της 

πυραµίδας προσεγγίσεων και έως ότου ταυτιστεί χωρικά το ζεύγος εικόνων 

πλήρους ανάλυσης. Οι αλγόριθµοι που εκτελούνται στον κύριο και στους 

δευτερεύοντες κόµβους της συστοιχίας υπολογιστών, αναλύονται µε τη µορφή 

ψευδοκώδικα στους Πίνακες 2.1 και 2.2 αντίστοιχα. 

  

 

 

Πίνακας 2.1: Ψευδοκώδικας εκτελούµενου αλγορίθµου χωρικής ταύτισης στον 

κύριο κόµβο 

για κάθε κλίµακα ανάλυσης k, 

{ 

     για κάθε εξεταζόµενη γωνιακή µετατόπιση ∈mθ [ ]maxmax , kk θθ−  

     { 

          ανάθεση υπολογισµού τιµών ( )yxMI k ,,θ  σε αδρανή δευτερεύοντα κόµβο 

          [ ]maxmax kk xxx ≤≤− [ ]maxmax kk yyy ≤≤−  

           λήψη τοπικά βέλτιστης λύσης από δευτερεύοντα κόµβο; 

    } 

    επιλογή ( )kkk yx ,,θ : ( ) max,, =yxMI θ ; 

    εφαρµογή τρέχοντος βέλτιστου µετασχηµατισµού στην εικόνα πρότυπο; 

} 
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Πίνακας 2.2: Ψευδοκώδικας εκτελούµενου αλγορίθµου χωρικής ταύτισης 

στους δευτερεύοντες κόµβους 

για κάθε ανατιθέµενη γωνιακή µετατόπιση mθ , 

{ 

     για κάθε σύνολο ( )mmm yx ,,θ  του τρέχοντος υποπεδίου ορισµού, 

    { 

         εκτίµηση ( )mmm yxMI ,,θ ; 

     } 

     εντοπισµός τιµών ( )kkk yx ,,θ  για τις οποίες ( ) max,, =yxMI θ  στο 

     ερευνώµενο υποπεδίο ορισµού; 

     αποστολή τοπικά βέλτιστης λύσης ( )kkk yx ,,θ  στον κύριο κόµβο; 

} 

 

2.10 Επισκόπηση χωρικά ταυτιζοµένου ζεύγους εικόνων 

2.10.1 Εφαρµογή ανίχνευσης µεταβολών 

 

Έχοντας προσδιορίσει το µαθηµατικό µοντέλο χωρικής απόκλισης των 

εικονοστοιχείων των συγκρινοµένων εικόνων, καθίσταται πλέον εφικτός ο 

εντοπισµός των µεταξύ τους δοµικών µεταβολών. Η ανίχνευση µεταβολών 

συνιστά τη δεύτερη διεργασία του παρόντος αλγορίθµου επισκόπησης και 

εφαρµόζει τη µέθοδο στατιστικής κατάτµησης που προτάθηκε στο 1ο Κεφάλαιο 

της διατριβής. Στην παρούσα µελέτη θεωρούµε τη χρήση οπτικών αισθητήρων 

που λειτουργούν στη ζώνη ορατού φωτός και εξάγουν πολυκάναλες 

αναπαραστάσεις. Εποµένως, όπως και στη µελέτη που παρατέθηκε στην 

Ενότητα 1.8, η δυαδική µάσκα µεταβολών εξάγεται εκτελώντας τον αλγόριθµο 

δυναµικής συσταδοποίησης σε κάθε χρωµατική συνιστώσα της απόλυτης 

διαφοράς προτύπου-στιγµιοτύπου. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τον αλγόριθµο στη 

γενική του µορφή, οι ψηφίδες που αναλύονται στην τεχνική συσταδοποίησης 

της παρούσας εφαρµογή εµπεριέχονται στη ζώνη επικάλυψης των 

συγκρινοµένων εικόνων. 
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2.10.2 Καταστολή σκιάσεων 

 

Οι συνθήκες λήψης των προτύπων και στιγµιοτύπων ενδέχεται να παίξουν 

σηµαντικό ρόλο, σε ό,τι αφορά την επίδοση του αλγορίθµου ανίχνευσης 

µεταβολών. Συγκεκριµένα, απαιτείται πρόσθετη µέριµνα στην περίπτωση της 

ανοµοιόµορφης επίδρασης των πηγών φωτισµού στους επιθεωρούµενους 

στόχους. Η ανοµοιοµορφία αυτή παρατηρείται κατά τη χρήση σηµειακών 

πηγών ή κατά την επισκόπηση στόχων µεταβλητού προσανατολισµού που 

εκτίθενται σε κατευθυντικές πηγές. Το φαινόµενο εντείνεται στην περίπτωση 

επισκόπησης µη επιφανειακών στόχων, καθώς ο βαθµός έκθεσης υποπεριοχών 

τους µεταβάλλεται σηµαντικά µε την αλλαγή του προσανατολισµού τους. Όταν 

ο αλγόριθµος ανίχνευσης µεταβολών επιτελείται στο χρωµατικό µοντέλο RGB, 

βάσει της τεχνικής που αναλύθηκε στην ενότητα 2.10.1, οι σκιάσεις 

εκλαµβάνονται ως δοµικές µεταβολές, µε αποτέλεσµα την έγερση ψευδών 

θετικών εκτιµήσεων. 

 

Προκειµένου να κατασταλούν οι ψευδείς θετικές ανιχνεύσεις λόγω σκιάσεων, 

προτείνεται η εφαρµογή των αλγορίθµων στατιστικής κατάτµησης σε χρωµατικά 

µοντέλα που διαχωρίζουν την πληροφορία χρώµατος από την πληροφορία 

φωτεινότητας. Κατάλληλες επιλογές αποτελούν τα χρωµατικά µοντέλα HSL και 

Lab. Στη συγκεκριµένη αλγοριθµική παραλλαγή, οι τεχνικές συσταδοποίησης 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στα κανάλια χρωµικότητας και αγνοούν τη 

συνιστώσα φωτεινότητας. Παραδείγµατος χάρη, στην περίπτωση εφαρµογής του 

αλγορίθµου στο χρωµατικό µοντέλο HSL, οι τεχνικές συσταδοποίησης 

επικεντρώνονται στις συνιστώσες απόχρωσης και κορεσµού. Το διάγραµµα ροής 

της προτεινόµενης αλγοριθµικής παραλλαγής παρατίθεται στο Σχ. 2.8. 
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Συνιστώσα
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Συνιστώσα

κορεσµού (sat)

Στατιστική

κατάτµηση

Εξαγωγή

µάσκας µεταβολών

OR

Φίλτρο µέσου

σε επίπεδο ψηφίδων

Στατιστική

κατάτµηση

Εξαγωγή µάσκας

µεταβολών

∆υαδική µάσκα

µεταβολών

Απόλυτη διαφορά

 

Σχ. 2.8. ∆ιάγραµµα ροής αλγορίθµου ανίχνευσης µεταβολών παρουσία σκιάσεων 
(χρωµατικό µοντέλο HSL) 
 
 
 
Ένα παράδειγµα καταστολής σκιάσεων παρατίθεται στο Σχ. 2.9. Οι εικόνες 

2.9.α και 2.9.β απεικονίζουν τις λήψεις ενός στόχου µε διαφορετικό 

προσανατολισµό. Στο παράδειγµα αυτό δεν υφίστανται δοµικές µεταβολές. Στην 

απόλυτη διαφορά της τοµής του ζεύγους (Σχ. 2.9.γ) διακρίνονται ορισµένες 

περιοχές, στις οποίες εµφανίζονται µεταβολές σκίασης. Όταν οι αλγόριθµοι 

συσταδοποίησης εκτελούνται στο χρωµατικό µοντέλο RGB, οι µεταβολές αυτές 

εγείρουν ψευδείς θετικές ανιχνεύσεις, όπως φαίνεται στο Σχ. 2.9.δ. Η 

παραλλαγή του αλγορίθµου που εκτελείται στο χρωµατικό µοντέλο Lab εξάγει 

το αποτέλεσµα που απεικονίζεται στο Σχ. 2.9.ε. Είναι εµφανής η καταστολή των 

ψευδών θετικών εκτιµήσεων, καθώς, στη συγκεκριµένη παραλλαγή του 

αλγορίθµου, οι αχρωµατικές µεταβολές αγνοούνται. 
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α) 

 

β) 

 

γ) 

 

δ) 

 

ε) 

 

Σχ. 2.9. Καταστολή σκιάσεων: α) Εικόνα αναφοράς, β) Συγκρινόµενο στιγµιότυπο, 
γ) Απόλυτη διαφορά, δ) Αποτέλεσµα ανίχνευσης µεταβολών στο χρωµατικό 
µοντέλο RGB, ε) Αποτέλεσµα ανίχνευσης στο χρωµατικό µοντέλο Lab (εφαρµογή 
συσταδοποίησης στις συνιστώσες χρωµικότητας a και b). Η εφαρµογή του 
αλγορίθµου συσταδοποίησης στις συνιστώσες χρωµικότητας συνεπάγεται την 
καταστολή τοπικών µεταβολών φωτισµού. 

 

2.11 Περιπτωσιακή µελέτη: Επισκόπηση κάτω όψης 

οχήµατος 

 

Η παρούσα ενότητα αναλύει την αξιοποίηση των αλγορίθµων επισκόπησης 

στιγµιοτύπων τυχαίου προσανατολισµού, µε στόχο την υλοποίηση ενός 

αυτόνοµου συστήµατος επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων σε χώρους 

ελεγχόµενης πρόσβασης. Αναλύεται ο σκοπός και οι αρχές λειτουργίας του εν 

λόγω συστήµατος, παρατίθεται η αρχιτεκτονική του και αναλύονται τα βήµατα 

µέσω των οποίων διεκπεραιώνει το έργο του.  
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2.11.1 Σκοπός του συστήµατος – Αρχές λειτουργίας 

 

Η επισκόπηση κάτω όψης οχηµάτων, ως εφαρµογή, αποτελεί ένα 

συµπληρωµατικό στάδιο επιθεώρησης διαπιστευµένων µεταφορικών µέσων που 

εισέρχονται σε χώρους ελεγχόµενης πρόσβασης. Ως διαπιστευµένα 

χαρακτηρίζονται οχήµατα για τα οποία έχει εκχωρηθεί εκ των προτέρων 

δικαίωµα διέλευσης από τον εκάστοτε χώρο πρόσβασης και συνήθως 

καταχωρούνται σε µία βάση δεδοµένων εξουσιοδοτηµένων µελών. 

 

Επί του παρόντος, η επισκόπηση κάτω όψης οχηµάτων, εκτελείται επί τόπου 

από προσωπικό ασφαλείας µε τη χρήση οπτικού εξοπλισµού, όπως για 

παράδειγµα ανακλαστήρων. Πρόκειται για µία διαδικασία δυνητικά χρονοβόρα, 

κατά τη διάρκειά της οποίας διακόπτεται η ροή στο χώρο διέλευσης. Για τη 

µείωση του χρόνου επισκόπησης, έχει προταθεί ως µέτρο η χρήση 

ηλεκτρονικών απεικονιστικών συστηµάτων επισκόπησης. Ωστόσο, ο ρόλος των 

τελευταίων µέχρι στιγµής περιορίζεται στην εξαγωγή εικόνων και στην 

παρουσίασή τους στο προσωπικό ασφαλείας για περαιτέρω εκτιµήσεις, χωρίς τη 

δυνατότητα ευφυούς επισήµανσης περιοχών ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό 

καθιστά τη διαδικασία επιρρεπή σε υποκειµενικούς παράγοντες, όπως για 

παράδειγµα στην εσφαλµένη κρίση του προσωπικού, λόγω κόπωσης, ύστερα 

από παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα εργασίας.  

 

Η αυτόνοµη επισκόπηση κάτω όψης οχήµατος προτείνεται ως µία 

συµπληρωµατική διεργασία ευφυούς υποβοήθησης του προσωπικού ασφαλείας, 

µε απώτερο στόχο την αποφυγή εσφαλµένων εκτιµήσεων. Ο ρόλος της έγκειται 

στον εντοπισµό αµφισβητουµένων δοµικών τροποποιήσεων. Ο αλγόριθµος 

επισκόπησης στιγµιοτύπων τυχαίου προσανατολισµού δύναται να προσαρµοστεί 

στις απαιτήσεις του τρέχοντος προβλήµατος, εκλαµβάνοντας κάθε διακεκριµένο 

εισερχόµενο όχηµα ως µία οντότητα. Για κάθε όχηµα, λαµβάνεται µία πρότυπη 

αναπαράστασή του, η οποία ορίζει την αναλλοίωτη µορφή του και εισάγεται ως 

πρότυπο στο σύστηµα κατά τη “διαδικασία εκπαίδευσής” του. Στη συνέχεια, η 

πρότυπη αναπαράσταση κάθε οχήµατος χρησιµοποιείται ως οδηγός για την 

επιθεώρηση της επιφανείας του κατά τις επικείµενες διελεύσεις του από το 

σηµείο πρόσβασης.  
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2.11.2 Αρχιτεκτονική συστήµατος 

  

Η προτεινόµενη υλοποίηση του συστήµατος επισκόπησης κάτω όψης 

οχηµάτων συνιστά την τήρηση µίας βάσης δεδοµένων, στην οποία καταχωρείται 

η πρότυπη αναπαράσταση κάτω όψης κάθε εξουσιοδοτηµένου οχήµατος. Για τη 

λήψη των εικόνων-προτύπων και των στιγµιοτύπων, χρησιµοποιείται µία 

κατάλληλα τοποθετηµένη ψηφιακή απεικονιστική διάταξη, όπως για 

παράδειγµα µία κάµερα γραµµικής σάρωσης. ∆εδοµένου ότι προτιµάται η 

εγκατάσταση του εν λόγω συστήµατος σε κλειστούς χώρους, επιβάλλεται η 

χρήση φωτιστικών πηγών στο περιβάλλον λειτουργίας για την εξασφάλιση 

επαρκούς και κυρίως ελεγχόµενου φωτισµού. 

 

Ένα υπολογιστικό σύστηµα αναλαµβάνει την εκτέλεση των σχετικών 

αλγορίθµων χωρικής ταύτισης και ευφυούς ανίχνευσης µεταβολών. Ανάλογα µε 

το υφιστάµενο υπολογιστικό φορτίο, αντί για τη χρήση µίας µονάδας, είναι 

δυνατή η χρήση ενός συστήµατος πολλαπλών επεξεργαστών ή µίας συστοιχίας 

Beowulf, για την κατανοµή της εργασίας χωρικής ταύτισης. Η λύση αυτή 

συνιστάται όταν εµπλέκονται απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης, καθώς και στην 

περίπτωση αναζήτησης χωρικών αποκλίσεων σε ευρύ πεδίο αναζήτησης. 

 

Η εγγραφή κάθε οχήµατος στη βάση δεδοµένων περιλαµβάνει ως πεδία τον 

αριθµό κυκλοφορίας του και µία πρότυπη αναπαράσταση της κάτω όψης του. 

Κατά το στάδιο προσθήκης µίας εγγραφής, είναι βολικός ο ορισµός επιπλέον 

πεδίων, στα οποία αποθηκεύεται η πυραµίδα κυµατιδιακών προσεγγίσεων της 

εικόνας-προτύπου. Η ανάκτησή τους από τη βάση δεδοµένων απαλλάσσει το 

σύστηµα από τον υπολογισµό τους σε κάθε µεµονωµένη διαδικασία 

επισκόπησης. Στην παρούσα υλοποίηση κάθε πρότυπο αναλύεται µε τη χρήση 

µίας αλυσίδας διδιάστατων κυµατιδιακών φίλτρων βάθους τεσσάρων επιπέδων. 

Κατόπιν, το πρότυπο εισάγεται στη βάση δεδοµένων µαζί µε την αντίστοιχη 

πυραµίδα προσεγγίσεών του.  

 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων 

παρατίθεται στο Σχ. 2.10. 
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Σχ. 2.10. Αρχιτεκτονική παράλληλου συστήµατος επισκόπησης κάτω όψης 
οχήµατος 
 

2.11.3 Βήµατα λειτουργίας του συστήµατος 

 

Η διαδικασία επισκόπησης κάθε οχήµατος περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

βήµατα: 

 

i) Λήψη στιγµιοτύπου: Η απεικονιστική διάταξη σάρωσης κάτω όψης 

οχήµατος λαµβάνει την τρέχουσα εικόνα του εισερχοµένου οχήµατος. 

  

ii) Ανάκτηση προτύπου από τη βάση δεδοµένων: Προκειµένου να ανακτηθεί 

η εγγραφή του ορθού οχήµατος, είναι αναγκαία η χρήση ενός αναγνωριστικού 

χαρακτηριστικού του στόχου προς επισκόπηση. Στην επισκόπηση κάτω όψης 

οχήµατος, ενδείκνυται η αναγνώριση των εισερχοµένων στόχων βάσει του 

αριθµού κυκλοφορίας της πινακίδας τους. Η συγκεκριµένη διαδικασία 

διαπίστευσης δύναται να αυτοµατοποιηθεί, ενσωµατώνοντας στην αρχιτεκτονική 

του συστήµατος µία πρόσθετη αλγοριθµική διεργασία αυτόνοµης αναγνώρισης 

πινακίδων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιείται ένας επιπλέον 

αισθητήρας, ο οποίος αναλαµβάνει τη σύλληψη της εικόνας της πινακίδας, 

συνήθως στη ζώνη ορατού ή υπερύθρου φωτός. Η διεργασία αναγνώρισης 

πινακίδων περιλαµβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αναλαµβάνει τον 

εντοπισµό της θέσης του πλαισίου στη λαµβανόµενη εικόνα µε τη χρήση 

αλγορίθµων κατάτµησης και στατιστικών µετρήσεων. Το δεύτερο στάδιο 

επικεντρώνεται στην επεξεργασία του πλαισίου αυτού καθεαυτού. Αναλαµβάνει 
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το διαχωρισµό των χαρακτήρων της πινακίδας και την οπτική αναγνώριση τους 

µε τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων. [55],[56] 

 

iii) Χωρική ταύτιση ζεύγους εικόνων: Ο κύριος κόµβος της συστοιχίας 

Beowulf κατανέµει τις εργασίες του αλγορίθµου χωρικής ταύτισης σε 

ανενεργούς δευτερεύοντες κόµβους, λαµβάνει την τοπικά βέλτιστη λύση κάθε 

ενός κόµβου και επιλέγει την καθολική βέλτιστη λύση. Στην παρούσα 

υλοποίηση, η χωρική ταύτιση εικόνων εκτελείται σε πέντε ιεραρχικά στάδια. 

 

iv) Ανίχνευση µεταβολών: Μετά το πέρας της χωρικής ταύτισης, ο κύριος 

κόµβος εφαρµόζει ανίχνευση µεταβολών στο ζεύγος εικόνων, βάσει του 

προτεινοµένου αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης. Στην περίπτωση απουσίας 

δοµικών µεταβολών, παραχωρείται στο όχηµα το δικαίωµα πρόσβασης και η 

διέλευσή του καταχωρείται σε αρχείο καταγραφής. Στην περίπτωση ανίχνευσης 

αµφισβητούµενης δοµικής µεταβολής, ενηµερώνεται το προσωπικό ασφαλείας 

και προβαίνει στο σχετικό έλεγχο. 

 

 

2.12 Πειραµατικά αποτελέσµατα 

 

Στην τρέχουσα ενότητα παρατίθενται πειραµατικά αποτελέσµατα που 

αφορούν τη λειτουργία του συστήµατος επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων. 

Αρχικά, παρατίθενται παραδείγµατα εφαρµογής της τεχνικής σε πολυκάναλες 

εικόνες, συνοδευόµενα από τα αντίστοιχά τους αποτελέσµατα. Στη συνέχεια, 

ακολουθεί η εκτίµηση της επίδοσης του αλγορίθµου, µε την παράθεση 

σχετικών στατιστικών µετρήσεων. 

 

2.12.1 Ανίχνευση µεταβολών σε έγχρωµες εικόνες 

 

Το πρώτο παράδειγµα της τρέχουσας ενότητας επικεντρώνεται στην 

ανίχνευση µεταβολών στην κάτω όψη οχηµάτων µε την εφαρµογή 

συσταδοποίησης στο χρωµατικό µοντέλο RGB. Στο παράδειγµα αυτό δεν 

υφίστανται µεταβολές σκίασης.  
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Το Σχ. 2.11.α παρουσιάζει την εικόνα-πρότυπο ενός οχήµατος και το Σχ. 

2.11.β παρουσιάζει ένα στιγµιότυπο της όψης του µε δοµικές επικαλύψεις. 

Μετά το πέρας του αλγορίθµου χωρικής ταύτισης, προκύπτει η απόλυτη 

διαφορά της τοµής του ζεύγους του Σχ. 2.11.γ, στην οποία και εφαρµόζεται η 

τεχνική δυναµικής συσταδοποίησης. Τα διαγράµµατα Euler του κόκκινου, 

πράσινου και κυανού καναλιού της απόλυτης διαφοράς παρουσιάζονται στο Σχ. 

2.11.δ. ∆εδοµένου ότι ο αλγόριθµος στατιστικής κατάτµησης οµαδοποίησε την 

πλειοψηφία των δοµικά αµετάβλητων ψηφίδων σε ένα ενιαίο υποσύνολο, 

παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής του στατιστικού µοντέλου του θορύβου. Με 

βάση το εξαγόµενο µοντέλο θορύβου, εφαρµόζεται η δυαδική κατηγοριοποίηση 

ψηφίδων, η οποία και εξάγει τη µάσκα µεταβολών και τις επικαλύψεις που 

παρατίθενται στα Σχ. 2.11.ε και 2.11.στ. Είναι εµφανές ότι, η ενσωµάτωση του 

αλγορίθµου συσταδοποίησης στην προτεινόµενη αλυσίδα διεργασιών 

επισκόπησης καθιστά εφικτή την ανίχνευση µεταβολών σε εικόνες µε αυθαίρετο 

προσανατολισµό.  
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α) 

 

       β) 

 

γ) 

 

       δ) 

 

ε) 

 

       στ) 

Σχ. 2.11. Επισκόπηση µε χρήση προτύπων στο χρωµατικό µοντέλο RGB:                 
α) Πρότυπο, β) Στιγµιότυπο προς σύγκριση, γ) Απόλυτη διαφορά υπερτιθεµένων 
υποπεριοχών, δ) ∆ιαγράµµατα Euler υπερτιθεµένων περιοχών στο χρωµατικό 
µοντέλο RGB, ε-στ) ∆υαδική µάσκα µεταβολών και ανιχνευθείσες επικαλύψεις 
 

 

Το δεύτερο παράδειγµα αναδεικνύει την εξαγωγή δοµικών µεταβολών από 

ζεύγος εικόνων, υπό την ταυτόχρονη παρουσία τοπικών µεταβολών φωτισµού. 

Τα Σχ. 2.12.α και 2.12.β απεικονίζουν αντίστοιχα µία εικόνα-πρότυπο και ένα 

στιγµιότυπο µε µεταβολές σκίασης και δοµικές επικαλύψεις. Η παρουσία των 
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σκιάσεων είναι προφανής παρατηρώντας τις διακυµάνσεις πλάτους στην 

απόλυτη διαφορά των ταυτοποιηµένων εικόνων στο Σχ. 2.12.γ. 

 

Η εφαρµογή της ανίχνευσης µεταβολών µέσω συσταδοποίησης στο 

χρωµατικό µοντέλο RGB λαµβάνει υπόψη διακυµάνσεις πλάτους, στις οποίες 

συγκαταλέγονται και οι µεταβολές φωτισµού. Στα διαγράµµατα Euler που 

εξάγονται στο χρωµατικό µοντέλο RGB (Σχ. 2.12.δ) υποδηλώνεται η παρουσία 

ενός ποσοστού δοµικά αµετάβλητων ψηφίδων που, λόγω της επίδρασης σκίασης, 

παρουσιάζει διαφοροποιηµένη στατιστική συµπεριφορά από την πλειοψηφία 

των ψηφίδων παρασκηνίου. Λόγω αυτής της στατιστικής διαφοροποίησής τους, 

οι εν λόγω ψηφίδες κατανέµονται σε διαφορετικές συστάδες από την “κυρίαρχη” 

συστάδα παρασκηνίου. Το γεγονός αυτό προδιαθέτει την εσφαλµένη 

κατηγοριοποίησή τους σε δοµικά µεταβληθείσες ζώνες. Η προαναφερθείσα 

στατιστική διαφοροποίηση των εν λόγω ψηφίδων επιβεβαιώνεται από την 

εξαγόµενη µάσκα µεταβολών και τους ανιχνευόµενους στόχους που 

παρατίθενται στα Σχ. 2.12.ε και 2.12.στ αντίστοιχα. Η εφαρµογή των 

αλγορίθµων συσταδοποίησης στις συνιστώσες χρωµικότητας του χρωµατικού 

µοντέλου Lab εξάγει τα διαγράµµατα Euler που παρατίθενται στο Σχ. 2.12.ζ. Η 

οµοιογένεια που αυτά παρουσιάζουν στις περιοχές παρασκηνίου υποδηλώνει 

την οµοιοµορφία στις στατιστικές υπογραφές όλων των δοµικά αµετάβλητων 

ψηφίδων και παραπέµπει σε µία συνεκτική συσταδοποίησή τους. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα ανίχνευσης που παρατίθενται στα Σχ. 

2.12.η και 2.12.θ. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων, προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι, εστιάζοντας στην επεξεργασία αποκλίσεων χρωµικότητας, η 

αλγοριθµική παραλλαγή καταστολής σκιάσεων επιτυγχάνει τη διάκριση 

τοπικών µεταβολών φωτισµού από δοµικές τροποποιήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

128      Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

 

α) 

 

β) 

 

γ) 

 

δ) 

 

ε) 

 

στ) 

 

ζ) 

 

η) 

 

θ) 

Σχ. 2.12. Ανίχνευση επικαλύψεων παρουσία σκιάσεων: α) Εικόνα αναφοράς,        
β) Συγκρινόµενο στιγµιότυπο, γ) Απόλυτη διαφορά υπερτιθεµένων υποπεριοχών,   
δ) ∆ιαγράµµατα Euler αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης στο χρωµατικό µοντέλο 
RGB, ε-στ) Μάσκα µεταβολών και επικαλύψεις που εξάγονται στο χρωµατικό 
µοντέλο RGB, ζ) ∆ιαγράµµατα Euler των συνιστωσών χρωµικότητας που εξάγονται 
κατά την εφαρµογή στατιστικής κατάτµησης στο χρωµατικό µοντέλο Lab,             
η-θ) Μάσκα µεταβολών και επικαλύψεις που εξάγονται στο χρωµατικό µοντέλο 
Lab 
 
 

2.12.2 Εκτίµηση επίδοσης συστήµατος 

 

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία, µέσω των οποίων 

αξιολογείται η επίδοση του συστήµατος επισκόπησης κάτω όψης οχήµατος. Ως 

κριτήρια αξιολόγησης του αλγορίθµου εκλαµβάνονται τα ποσοστά ορθών 

ανιχνεύσεων που αυτός εξάγει, καθώς και η µέση χρονική απόκρισή του. 
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Προκειµένου να εξαχθεί µία στατιστική εκτίµηση του ποσοστού ορθών 

ανιχνεύσεων του συστήµατος, ο αλγόριθµος επισκόπησής του δοκιµάστηκε σε 

43 ζεύγη εικόνων. Το σύνολο των δειγµάτων διαχωρίστηκε σε δύο κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία περιείχε 19 ζεύγη εικόνων, στα οποία υπεισέρχονταν δοµικές 

µεταβολές και χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση του ποσοστού ψευδών 

αρνητικών εκτιµήσεων. Η δεύτερη οµάδα περιείχε 26 ζεύγη εικόνων χωρίς 

δοµικές µεταβολές και χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση του ποσοστού 

ψευδών θετικών ανιχνεύσεων. Η εφαρµογή του αλγορίθµου στην πρώτη οµάδα 

ζευγών εικόνων επέτυχε την ορθή ανίχνευση δοµικών µεταβολών σε 15 

πειράµατα, εξάγοντας ένα ποσοστό ορθών ανιχνεύσεων 78.9%. Η εφαρµογή της 

µεθόδου επισκόπησης στη δεύτερη οµάδα δειγµάτων επέτυχε αρνητικές 

ανιχνεύσεις σε 22 περιπτώσεις, επιτυγχάνοντας ορθές κατηγοριοποιήσεις σε 

ποσοστό 84.6%. Εποµένως, στο σύνολο των εκτελουµένων πειραµάτων, ο 

αλγόριθµος επέτυχε ορθές κατηγοριοποιήσεις σε 35 από τα 43 δείγµατα, 

γεγονός που συνεπάγεται την επίτευξη ορθών εκτιµήσεων σε ποσοστό 81.4%. Τα 

αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 2.1. 

 

 

Πίνακας 2.1: Ποσοστά ορθών αποφάσεων του ανιχνευτή µεταβολών 

 Ζεύγη εικόνων 
Επιτυχείς 

κατατάξεις 

Ποσοστό επιτυχών 

κατηγοριοποιήσεων 

Ζεύγη εικόνων µε 

δοµικές µεταβολές 
19 15 78.9% 

Ζεύγη εικόνων χωρίς 

δοµικές µεταβολές 
26 22 84.6% 

Συνολική επίδοση 43 35 81.4% 

 

 

Η εκτίµηση της χρονικής απόκρισης του συστήµατος επισκόπησης κάτω 

όψης οχήµατος βασίστηκε στην εκτέλεση 59 δοκιµών σε τρεις διαφορετικές 

αναλύσεις: 486648× , 719959×  και 9721296×  εικονοστοιχείων. Η εκτέλεση του 

αλγορίθµου χωρικής ταύτισης κατανεµήθηκε σε µία συστοιχία Beowulf 5 

υπολογιστών, µε επεξεργαστές Pentium 4 συχνότητας 3GHz. Οι υπολογιστές 

διασυνδέθηκαν σε τοπικό δίκτυο τοπολογίας διαύλου (Ethernet) ταχύτητας 
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100Mbps. Η επικοινωνία µεταξύ των διεργασιών του κύριου και των 

δευτερευόντων κόµβων βασίστηκε στο πρωτόκολλο ανταλλαγής µηνυµάτων MPI. 

Η εκτέλεση του αλγορίθµου ανίχνευσης µεταβολών ανελήφθη εξ’ ολοκλήρου 

από τον κύριο κόµβο της συστοιχίας. Λεπτοµέρειες σχετικές µε το εύρος 

αναζήτησης του αλγορίθµου χωρικής ταύτισης σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο 

παρατίθενται στον Πίνακα 2.2.  

 

Πίνακας 2.2: Εύρος αναζήτησης του αλγορίθµου χωρικής ταυτοποίησης ανά 

επίπεδο κλίµακας 

Βάθος κλίµακας 
Μέγιστη γωνιακή 

απόκλιση (µοίρες) 

Γωνιακό βήµα 

(µοίρες) 

Μέγιστη 

µετατόπιση 

(εικονοστοιχεία) 

4 

(υποζώνες LL4) 
±10 1 

4
,

4

maxmax yx
±±  

3 

(υποζώνες LL3) 
±8 1 ±2 

2 

(υποζώνες LL2) 
±4 0.5 ±2 

1 

(υποζώνες LL1) 
±2 0.2 ±2 

0 

(αρχική ανάλυση) 
±1 0.1 ±2 

 

 

Στα πειράµατα εφαρµόστηκε ο αλγόριθµος ανίχνευσης µεταβολών µε 

καταστολή σκίασης και χρησιµοποιήθηκαν ψηφίδες διαστάσεων 88×  

εικονοστοιχείων. Προκειµένου να εκτιµηθεί ο χρόνος εκτέλεσης για διαφορετικό 

πλήθος υπολογιστικών συστηµάτων, όλα τα πειράµατα επισκόπησης 

εκτελέστηκαν µε µεταβλητό πλήθος ενεργών κόµβων της συστοιχίας Beowulf. Η 

γραφική παράσταση και τα αντίστοιχα αριθµητικά αποτελέσµατα των 

πειραµάτων παρατίθενται στο ∆ιάγραµµα 2.1 και στον Πίνακα 2.3 αντίστοιχα. 
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Μέσος χρόνος επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων
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∆ιάγραµµα 2.1. Μέσος χρόνος επισκόπησης κάτω όψης οχηµάτων για µεταβλητό 
πλήθος ενεργών κόµβων και για µεταβλητή ανάλυση ζεύγους εικόνων  
 

 

Στην περίπτωση επεξεργασίας εικόνων διαστάσεων 486648×  εικονοστοιχείων, 

ο µέσος χρόνος χωρικής ταύτισης ζευγών εικόνων κυµάνθηκε µεταξύ 4.62sec 

και 11.08sec. Αντίστοιχα, ο αλγόριθµος ανίχνευσης µεταβολών διεκπεραιώθηκε 

σε µέσο χρονικό διάστηµα 0.44sec. Εποµένως, η συνολική χρονική απόκριση 

του συστήµατος κυµάνθηκε µεταξύ 5.06sec και 11.52sec. Για ζεύγη εικόνων 

ανάλυσης 719959× εικονοστοιχείων, η χωρική ταύτιση εκτελέστηκε σε µέσα 

χρονικά διαστήµατα από 11.18sec έως 26.52sec. Ο αλγόριθµος ανίχνευσης 

µεταβολών ολοκληρώθηκε σε µέσο χρονικό διάστηµα 0.95sec. Συνεπώς, ο 

χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου επισκόπησης κυµάνθηκε µεταξύ 12.13sec 

και 27.4sec. Επίσης, κατά την σύγκριση εικόνων ανάλυσης 9721296×  

εικονοστοιχείων, ο µέσος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου χωρικής ταύτισης 

κυµάνθηκε µεταξύ 24.2sec και 54.76sec. Ο αντίστοιχος µέσος χρόνος 

ανίχνευσης µεταβολών είχε τιµή 1.75sec. Εποµένως, o αλγόριθµος 

ολοκληρώθηκε σε διαστήµατα από 24.2sec έως 56.51sec. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

132      Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

Πίνακας 2.3: Μέσοι χρόνοι εκτέλεσης αλγορίθµου επισκόπησης κάτω όψης 

οχήµατος 

Ανάλυση εικόνων: 486648× εικονοστοιχεία 

Επεξεργαστές 

(P4 3GHz) 

Χρόνος εκτέλεσης 

χωρικής ταυτοποίησης 

Χρόνος εκτέλεσης 

ανιχνευτή µεταβολών 

Συνολικός 

χρόνος  

2 11.08 sec 0.44 sec 11.52 sec 

3 7.39 sec 0.44 sec 7.83 sec 

4 6.25 sec 0.44 sec 6.69 sec 

5 4.62 sec 0.44 sec 5.06 sec 

Ανάλυση εικόνων: 719959×  εικονοστοιχεία 

Επεξεργαστές 

(P4 3GHz) 

Χρόνος εκτέλεσης 

χωρικής ταυτοποίησης  

Χρόνος εκτέλεσης 

ανιχνευτή µεταβολών 

Συνολικός 

χρόνος  

2 26.52 sec 0.95 sec 27.4 sec 

3 17.56 sec 0.95 sec 18.51 sec 

4 14.71 sec 0.95 sec 15.66 sec 

5 11.18 sec 0.95 sec 12.13 sec 

Ανάλυση εικόνων: 9721296×  εικονοστοιχεία 

Επεξεργαστές 

(P4 3GHz) 

Χρόνος εκτέλεσης 

χωρικής ταυτοποίησης 

Χρόνος εκτέλεσης 

ανιχνευτή µεταβολών 

Συνολικός 

χρόνος 

2 54.76 sec 1.75 sec 56.51 sec 

3 36.68 sec 1.75 sec 38.43 sec 

4 30.23 sec 1.75 sec 31.98 sec 

5 22.45 sec 1.75 sec 24.2 sec 

 

 

Συγκρίνοντας τους χρόνους απόκρισης των δύο αλγορίθµων, προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι, η ανίχνευση µεταβολών εισάγει πρακτικά αµελητέο 

υπολογιστικό φορτίο, καθώς ο χρόνος εκτέλεσής της κυµαίνεται µεταξύ 3% και 

8.7% του συνολικού χρόνου απόκρισης, ανάλογα µε το πλήθος των ενεργών 

κόµβων της συστοιχίας. Εποµένως, το όριο απόκρισης του συστήµατος 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το χρονικό διάστηµα στο οποίο 

διεκπεραιώνεται η χωρική ταύτιση των εικόνων. Αυτή η διαπίστωση αναδεικνύει 

τη χρησιµότητα της κατανοµής του εν λόγω αλγορίθµου σε περιβάλλον 

παράλληλης επεξεργασίας, ως µέσου επιτάχυνσης της συνολικής διαδικασίας. 
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Επιπλέον, συγκρίνοντας τους χρόνους απόκρισης των πειραµάτων για 

εικόνες µεταβλητής ανάλυσης, προκύπτει το συµπέρασµα ότι, ο 

πολλαπλασιασµός του πλήθους των εικονοστοιχείων των συγκρινοµένων 

εικόνων συνεπάγεται προσεγγιστικά αντίστοιχο πολλαπλασιασµό της χρονικής 

απόκρισης του συστήµατος. Εποµένως, σηµαντικό παράγοντα για την 

εξισορρόπηση της επίδοσης του συστήµατος αποτελεί η επιλογή της 

κατάλληλης ανά περίπτωση ανάλυσης εικόνων. Κατά την επιλογή αυτή, 

προφανώς λαµβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής 

επισκόπησης, ως προς τη διακριτική ικανότητά της. 

 

 

2.13 Πρακτικά ζητήµατα στην επισκόπηση στόχων 

αυθαιρέτου προσανατολισµού 

 

Κατά την εφαρµογή του προτεινοµένου αλγορίθµου επισκόπησης στόχων 

τυχαίου προσανατολισµού στην πράξη, αναδεικνύονται ορισµένοι περιορισµοί 

που επηρεάζουν την επίδοση του. Στην παρούσα ενότητα, γίνεται αναφορά στα 

πρακτικά αυτά ζητήµατα και προτείνονται λύσεις, σχετικές µε τη σύνθεση του 

συστήµατος, για την κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή τους.  

 

Η χωρική ταύτιση εικόνων περιλαµβάνει γραµµικούς µετασχηµατισµούς που 

εισάγουν σφάλµατα παρεµβολής (interpolation artefacts) στη 

µετασχηµατιζόµενη εικόνα. Στη γενική περίπτωση, κατά τη χωρική ταύτιση 

εικόνων, λόγω του διακριτού χαρακτήρα των σηµάτων, δεν εξάγονται επακριβείς 

αντιστοιχίσεις εικονοστοιχείων. Αυτό συµβαίνει διότι, κατά την εφαρµογή 

γραµµικών µετασχηµατισµών στην εικόνα του προτύπου, προκύπτουν 

αντιστοιχίσεις σε συντεταγµένες που δε συµπίπτουν µε τις ακέραιες 

συντεταγµένες των εικονοστοιχείων του στιγµιοτύπου. Για την επίλυση αυτού 

του προβλήµατος αντιστοίχισης, εφαρµόζονται τεχνικές παρεµβολής που 

προσδιορίζουν τις εντάσεις σε νοητά εικονοστοιχεία µε ακέραιες συντεταγµένες. 

Οι εντάσεις των σηµείων αυτών προσεγγίζονται από το µέσο όρο των τιµών 

φωτεινότητας που παρατηρούνται στα πλησιέστερα εικονοστοιχεία του 

µετασχηµατιζόµενου προτύπου.  
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Στην παρούσα εφαρµογή, για την ανακατασκευή του µετασχηµατιζοµένου 

προτύπου µε ακέραιες συντεταγµένες εικονοστοιχείων, χρησιµοποιήθηκε η 

τεχνική της διγραµµικής παρεµβολής (bilinear interpolation). Η εν λόγω τεχνική 

θεωρείται ότι εξασφαλίζει το βέλτιστο συµβιβασµό µεταξύ προσεγγιστικής 

απόδοσης και υπολογιστικής πολυπλοκότητας.[38] Ωστόσο, η εφαρµογή της 

εισάγει ατέλειες στη µετασχηµατιζόµενη εικόνα, καθώς προκαλεί εξοµαλύνσεις. 

Οι εξοµαλύνσεις αυτές γίνονται αντιληπτές µέσω της εµφάνισης ιχνών ακµών 

στην απόλυτη διαφορά του συγκρινοµένου ζεύγους. Η παρουσία των ιχνών 

ακµών δύναται να επηρεάσει το αποτέλεσµα του ανιχνευτή µεταβολών, ανάλογα 

µε την πυκνότητά τους στις υπό µελέτη ψηφίδες. Ίχνη µεµονωµένων ακµών 

συνήθως προκαλούν αµελητέα επίδραση στην έκβαση του κανόνα απόφασης. 

Ωστόσο, η παρουσία πολλαπλών ακµών ενδέχεται να εισαγάγει στατιστικές 

αποκλίσεις που προκαλούν την έγερση ψευδών θετικών εκτιµήσεων στις 

ψηφίδες εµφάνισής τους.  

 

Το φαινόµενο έγερσης ψευδών ανιχνεύσεων λόγω σφαλµάτων παρεµβολής 

παρατηρείται εντονότερα όταν επιλέγεται η λήψη εικόνων χαµηλής ανάλυσης 

για την επισκόπηση στόχων µε µεγάλη πυκνότητα ακµών. Αυτό υποδηλώνει ότι, 

οι παράµετροι λήψης της εικόνας του εκάστοτε στόχου δύνανται να επηρεάσουν 

την επίδοση του συστήµατος. Για παράδειγµα, η απόδοση ενός συστήµατος, οι 

παράµετροι λειτουργίας του οποίου έχουν προσαρµοστεί για την επισκόπηση 

οχηµάτων, ενδέχεται να µεταβληθεί στην περίπτωση επιθεώρησης 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Επίσης, η εµφάνιση του φαινοµένου είναι έντονη, 

όταν επιλέγονται µικρές διαστάσεις ψηφίδας για την ανίχνευση µεταβολών. 

Μικρές διαστάσεις ψηφίδων ενισχύουν τη στατιστική επίδραση των ιχνών ακµών. 

Ένα παράδειγµα έγερσης ψευδών θετικών εκτιµήσεων λόγω σφαλµάτων 

παρεµβολής παρατίθεται στο παράδειγµα του σχ. 2.13, στο οποίο εφαρµόστηκε 

ανίχνευση µεταβολών µε διαστάσεις ψηφίδων 44 ×  εικονοστοιχείων. Για την 

αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος, προτείνεται η επιλογή παραµέτρων 

λειτουργίας που λαµβάνουν υπόψη τη δοµική πολυπλοκότητα της εκάστοτε 

κατηγορίας επιθεωρουµένων στόχων και µεγιστοποιούν το ποσοστό ορθών 

ανιχνεύσεων στην εκάστοτε περίπτωση.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών      135 

 

α) 

 

 β) 

 

γ) 

 

Σχ. 2.13. Ψευδείς θετικές εκτιµήσεις ανιχνευτή µεταβολών λόγω σφαλµάτων 

παρεµβολής (διαστάσεις ψηφίδων 44× ): α) Εικόνα αναφοράς, β) Στιγµιότυπο µε 
επικαλύψεις, γ) Αποτελέσµατα ανίχνευσης. Σε περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα 
ακµών, εγείρονται σφάλµατα ανίχνευσης, λόγω της σηµαντικής στατιστικής 
επίδρασης των ιχνών τους σε ψηφίδες “µικρών” διαστάσεων. 
 

 

Η τεχνική καταστολής σκιάσεων που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.10.2 

λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι, όλες οι πηγές φωτισµού χαρακτηρίζονται 

από ταυτόσηµες ιδιότητες, όπως για παράδειγµα από την ίδια θερµοκρασία 

χρώµατος. Η έκθεση ενός στόχου σε µικτές πηγές φωτισµού έχει ως αποτέλεσµα 

την εµφάνιση ψευδών θετικών εκτιµήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί ο συνδυασµός λαµπτήρων πυρακτώσεως και φθορισµού. Στην 

περίπτωση αυτή, η κυρίαρχη πηγή φωτισµού, µε κριτήριο το εύρος του πεδίου 

στο οποίο επιδρά, καθορίζει και το µοντέλο αµετάβλητων περιοχών. Οι 

υποπεριοχές που υφίστανται σε µεγαλύτερο βαθµό την επίδραση 

δευτερευουσών πηγών φωτισµού, εκλαµβάνονται εσφαλµένα ως δοµικές 

επικαλύψεις. Ένα σχετικό παράδειγµα παρατίθεται στο Σχ. 2.14.  
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α) 

 

 β) 

 

γ) 

 

 δ) 

Σχ. 2.14. Σφάλµατα ανίχνευσης λόγω µικτού φωτισµού: α) Εικόνα αναφοράς,      
β) Συγκρινόµενο στιγµιότυπο, γ) Απόλυτη διαφορά, δ) Σφάλµατα ανίχνευσης 

 

 

Παρά την ύπαρξη εν λόγω περιορισµού, η επίδραση µικτών πηγών φωτισµού 

αποτελεί ένα υποθετικό πρόβληµα σε εφαρµογές επιθεώρησης, καθώς η χρήση 

πηγών µε σταθερές ιδιότητες αποτελεί µία αυτονόητη προϋπόθεση στη σύνθεση 

των εν λόγω συστηµάτων Μηχανικής Όρασης.  

 

Η σύνθεση του παρόντος συστήµατος επίβλεψης βάσει προτύπων ενδέχεται 

να απαιτεί πρόσθετη µέριµνα, σε ό,τι αφορά τον επιλεγόµενο συνδυασµό 

φωτιστικών πηγών και αισθητήρων. Ορισµένοι τύποι αισθητήρων θέτουν 

περιορισµούς στην επιλογή των συνοδευτικών πηγών φωτισµού. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση καµερών που λαµβάνουν την εικόνα του 

στιγµιοτύπου προοδευτικά, όπως λόγου χάρη των καµερών γραµµικής σάρωσης. 

Με το συγκεκριµένο τρόπο λήψης εικόνων είναι αναγκαίο κάθε περιοχή της 

εικόνας να λαµβάνεται υπό οµοιόµορφες συνθήκες έκθεσης. Εποµένως, 
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επιβάλλεται η εξασφάλιση σταθερών συνθηκών φωτισµού σε κάθε µεµονωµένη 

χρονική στιγµή. Η απαίτηση αυτή αποκλείει τη χρήση φωτιστικών πηγών που 

τροφοδοτούνται απευθείας από πηγές εναλλασσόµενου ρεύµατος και επιβάλει 

τη χρήση πηγών χρονοαµετάβλητης έντασης, όπως για παράδειγµα λαµπτήρων 

αλογόνου συνεχούς τροφοδοσίας. 

 

 

2.14 Σύνοψη 

 

Στο τρέχον Κεφάλαιο αναλύθηκε διεξοδικά η επισκόπηση στόχων τυχαίου 

προσανατολισµού και προτάθηκε µία µέθοδος ανίχνευσης µεταβολών µε χρήση 

ψηφιδοπλεγµατικών προτύπων. Ως προτεινόµενη αλγοριθµική παραλλαγή 

παρουσιάστηκε µία διαδικασία δύο σταδίων, που διεκπεραιώνεται µε το 

συνδυασµό τεχνικών χωρικής ταύτισης εικόνων και ανίχνευσης µεταβολών. 

 

Το στάδιο χωρικής ταύτισης ζεύγους εικόνων εντοπίζει το βέλτιστο κανόνα 

αντιστοίχισης εικονοστοιχείων, εκλαµβάνοντας ως κριτήριο τη µεγιστοποίηση 

της αµοιβαίας πληροφορίας των συγκρινοµένων εικόνων. Κρίσιµη παράµετρο 

για την ενσωµάτωση της τεχνικής σε αλγορίθµους πραγµατικού χρόνου 

αποτελεί η ελαχιστοποίηση της χρονικής απόκρισής του. Για την επιτάχυνση 

της εκτέλεσης του αλγορίθµου αξιοποιήθηκε η ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές 

κλίµακες µε τη χρήση διδιάστατου µετασχηµατισµού κυµατιδίου και ο 

διαµερισµός της διεργασίας χωρικής ταύτισης σε συστήµατα παράλληλης 

επεξεργασίας. 

 

Στο δεύτερο στάδιο προτάθηκε η ανίχνευση µεταβολών, βάσει του 

αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης που αναλύθηκε στο 1ο Κεφάλαιο της 

διατριβής. Λόγω της µεταβαλλόµενης σχετικής θέσης προτύπου και 

στιγµιοτύπων, αναµένονται σκιάσεις που προκαλούν υποβάθµιση του ποσοστού 

ορθών ανιχνεύσεων. Για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος, προτάθηκε µία 

παραλλαγή του αλγορίθµου ανίχνευσης µεταβολών, η οποία εφαρµόζει 

διεργασίες συσταδοποίησης αποκλειστικά στα κανάλια χρωµικότητας των 

εικόνων. Η προσέγγιση αυτή παραπέµπει στην εφαρµογή του αλγορίθµου σε 

χρωµατικά µοντέλα που παρέχουν το συγκεκριµένο διαχωρισµό συνιστωσών. 
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Οι αρχές λειτουργίας του προτεινοµένου ανιχνευτή µεταβολών, 

εφαρµόστηκαν για την σύνθεση ενός συστήµατος επισκόπησης κάτω όψης 

οχηµάτων. Προτάθηκε η ενοποίηση σε µία πλατφόρµα οπτικών αισθητήρων για 

τη λήψη των εικόνων, συστηµάτων βάσεων δεδοµένων για την αποθήκευση των 

εικόνων-προτύπων και υπολογιστικών συστηµάτων για την εκτέλεση των 

διεργασιών ευφυούς επεξεργασίας εικόνας. Από τα αντίστοιχα πειραµατικά 

αποτελέσµατα προέκυψε το συµπέρασµα ότι η απόκριση του συστήµατος 

καθορίζεται πρακτικά από το χρονικό διάστηµα διεκπεραίωσης του αλγορίθµου 

χωρικής ταύτισης. Το αποτελέσµατα αυτά αναδεικνύουν τη σηµασία της χρήσης 

υπολογιστικών συστοιχιών για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διεργασίας. 

 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν περιορισµοί που αφορούν τη λειτουργία του 

συστήµατος σε πραγµατικές συνθήκες, καθώς και εγγενείς περιορισµοί των 

εφαρµοζοµένων αλγορίθµων επεξεργασίας εικόνας. Οι αναφερόµενοι πρακτικοί 

περιορισµοί επικεντρώνονται στην ελεγξιµότητα των συνθηκών έκθεσης και 

συνιστούν την αποφυγή ορισµένων προβληµατικών σεναρίων, όπως λόγου χάρη 

της χρήσης µικτών ή χρονοµεταβλητών πηγών φωτισµού. Αυτοί οι περιορισµοί 

λαµβάνονται υπόψη κατά την σχεδίαση του συστήµατος και κατά την κατάρτιση 

των τεχνικών προδιαγραφών του. Οι περιορισµοί που αφορούν ατέλειες των 

αλγορίθµων επεξεργασίας εικόνας, όπως τα σφάλµατα παρεµβολής και η 

αυξηµένη στατιστική επιρροή ιχνών ακµών σε ψηφίδες µικρών διαστάσεων, 

λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή καταλλήλων ανά περίπτωση παραµέτρων 

λειτουργίας του συστήµατος, µε σκοπό την βελτιστοποίηση της επίδοσής του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο                                              

ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΟΣΕΙΡΕΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Οι αλγόριθµοι ανίχνευσης µεταβολών που παρουσιάστηκαν στα 

προηγούµενα Κεφάλαια επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε διεργασίες σύγκρισης 

ζεύγους εικόνων. Μία πρόσθετη κατηγορία αλγορίθµων επισκόπησης αφορά την 

επεξεργασία ροών εικόνων, οι οποίες λαµβάνονται µε τη χρήση καµερών. Στην 

παραλλαγή αυτή, ο εντοπισµός στόχων ενδιαφέροντος και η αξιολόγηση της 

συµπεριφοράς τους επιτελείται ανιχνεύοντας µεταβολές σε διαδοχικά 

στιγµιότυπα της ροής και αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος Κεφαλαίου.  

 

Οι αλγόριθµοι επισκόπησης εικονοσειρών, σε σχέση µε τους αλγορίθµους 

επισκόπησης ζεύγους εικόνων, χαρακτηρίζονται από πρόσθετους περιορισµούς. 

Κατά το χρονικό διάστηµα παρατήρησης του ελεγχοµένου πεδίου, 

υπεισέρχονται µεταβολές οι οποίες τροποποιούν την εµφάνισή του. Ως συνέπεια 

αυτού, το θεωρούµενο πρότυπο προς σύγκριση παρουσιάζει χρονοµεταβλητή 

απεικόνιση. Εποµένως, οι τροποποιήσεις στη σύνθεσή του απαιτούν την 

προσαρµογή του παρασκηνίου στη µορφή που το χαρακτηρίζει την εκάστοτε 

χρονική στιγµή, µε τη χρήση πρόσθετων προσαρµοστικών διεργασιών. 

 

Το παρόν Κεφάλαιο επικεντρώνεται στη σχεδίαση ενός αλγορίθµου εξαγωγής 

χαρακτηριστικών χαµηλού επιπέδου από εικονοσειρές που παρουσιάζουν 

χρονοµεταβλητές συνθήκες έκθεσης. Αρχικά, αναλύεται το πρόβληµα της 

εξαγωγής χαρακτηριστικών σε ακολουθίες εικόνων και η αναγκαιότητα 

προσαρµογής παρασκηνίου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην περίπτωση 

επισκόπησης οδικών αξόνων και αναλύονται οι απαιτήσεις της συγκεκριµένης 

κατηγορίας εφαρµογών. Παρουσιάζονται οι µέθοδοι προσαρµογής παρασκηνίου 

που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και προτείνεται ένας αλγόριθµος εξαγωγής 

χαρακτηριστικών µε ταυτόχρονη απόρριψη µεταβολών έκθεσης. Στη συνέχεια 

αναλύεται η αρχιτεκτονική ενός συστήµατος εξαγωγής χαρακτηριστικών από 
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εικονοσειρές οδικών αρτηριών. Παρατίθενται τα πειραµατικά αποτελέσµατα του 

εφαρµοζόµενου αλγορίθµου και εκτιµάται η επίδοσή του µε την παράθεση 

στατιστικών δεικτών αξιολόγησης. Στο τέλος αναφέρονται δυνητικές µελλοντικές 

προεκτάσεις στην αρχιτεκτονική της εφαρµογής επισκόπησης, µε σκοπό την 

υλοποίηση ενός ενοποιηµένου αυτόνοµου συστήµατος διαχείρισης οδικών 

δικτύων. 

 

 

3.2 Συστήµατα επισκόπησης εικονοσειρών 

 

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις στην κατασκευή οπτικών αισθητήρων, καθώς και 

οι βελτιώσεις της ταχύτητας λειτουργίας των ψηφιακών συστηµάτων, 

κατέστησαν εφικτή την ενοποίηση τους σε υπολογιστικά συστήµατα πολυµέσων. 

Η δυνατότητα συνδυασµού των ανωτέρω τεχνολογιών έχει εγείρει το ενδιαφέρον 

της χρήσης αλγοριθµικών διεργασιών για την ανάλυση ακολουθιών εικόνων. Τα 

συγκεκριµένα συστήµατα ανάλυσης λαµβάνουν ως σήµα εισόδου µία ροή 

εικόνων (video stream) και καλούνται να ανταποκριθούν στην ανάγκη της 

αδιάλειπτης επισκόπησης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων µε τη χρήση 

αλγορίθµων Τεχνητής Νοηµοσύνης.  

 

Οι ευφυείς αλγόριθµοι ανάλυσης εικονοσειρών αποτελούν ένα από τα δοµικά 

στοιχεία ολοκληρωµένων συστηµάτων επισκόπησης. Αναλαµβάνουν διεργασίες 

χαµηλού επιπέδου στο πεδίο της εικόνας και ο ρόλος τους συνίσταται στην 

επικοινωνία του συστήµατος µε το περιβάλλον του και την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών (feature extraction) από αυτό. O όρος εξαγωγή 

χαρακτηριστικών αναφέρεται στη διαδικασία εντοπισµού περιοχών του πεδίου 

που σηµατοδοτούν την παρουσία στόχων ενδιαφέροντος.  

 

Η εξαγωγή χαρακτηριστικών αποτελεί το πρώτο στάδιο σε σύνθετες 

διεργασίες ανίχνευσης γεγονότων (event detection). Η ανίχνευση γεγονότων 

αναφέρεται στον εντοπισµό συνθηκών που δύνανται να προκαλέσουν 

λειτουργική επιρροή στο επιθεωρούµενο πεδίο. Στην περίπτωση οπτικών 

αισθητήρων κινούµενης εικόνας, οι στόχοι ενδιαφέροντος εµφανίζονται σε 

πολλαπλά στιγµιότυπα και για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς τους 
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λαµβάνεται υπόψη η χωροχρονική εξέλιξη παραµέτρων περιγραφής της θέσης 

ή της κίνησής τους . 

 

Το είδη των στόχων που εκλαµβάνονται ως χαρακτηριστικά χαµηλού 

επιπέδου εξαρτώνται από το στόχο της εκάστοτε εφαρµογής. Σε επιθεωρούµενα 

πεδία µε σταθερή δοµική σύνθεση, η παρουσία δοµικών επικαλύψεων ορίζει τις 

περιοχές ενδιαφέροντος και αποτελεί το κριτήριο διαχωρισµού 

χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος από είδη επικαλύψεων που δεν εγείρουν 

γεγονότα. Για παράδειγµα, η παρουσία ενός οχήµατος σε µία οδική αρτηρία 

αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δυνητικά ικανό να εγείρει γεγονότα. Αντίθετα, οι 

διακυµάνσεις πλάτους λόγω µεταβολών στις συνθήκες φωτισµού του πεδίου δεν 

αποτελούν χαρακτηριστικά ικανά να εγείρουν γεγονότα. Εποµένως, για την 

αποκλειστική αποµόνωση των στόχων ενδιαφέροντος, είναι αναγκαίος ο 

διαχωρισµός των παραπάνω κατηγοριών επικαλύψεων από τον αλγόριθµο 

εξαγωγής τους. 

 

Τα συστήµατα επισκόπησης εικονοσειρών, όπως και όλα τα οπτικά 

συστήµατα ανάλυσης εικόνων, υλοποιούνται χρησιµοποιώντας αισθητήρες µε 

εγγενείς ατέλειες που λαµβάνουν ενθόρυβες µετρήσεις. Εποµένως, όπως και 

στις εφαρµογές που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα Κεφάλαια, κρίνεται 

επιβεβληµένος ο διαχωρισµός δοµικών τροποποιήσεων από διακυµάνσεις 

θορύβου. Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, είναι εµφανές ότι, εάν η 

εµφάνιση του επιτηρουµένου πεδίου εκληφθεί ως πρότυπο προς σύγκριση, η 

εξαγωγή χαρακτηριστικών σε δοµικά αµετάβλητες σκηνές δύναται να εκληφθεί, 

µέχρι ενός βαθµού, ως ένα πρόβληµα ανίχνευσης µεταβολών. 

 

Στην ανάλυση του προβλήµατος ανίχνευσης µεταβολών που παρατέθηκε στα 

προηγούµενα Κεφάλαια, θεωρήθηκε ότι η αναπαράσταση αναφοράς παραµένει 

σταθερή στο χρόνο. Ωστόσο, κατά την επισκόπηση εικονοσειρών, ένας 

πρόσθετος παράγοντας που δυσχεραίνει τη λειτουργία του συστήµατος έγκειται 

στο γεγονός ότι, η αναπαράσταση του επιτηρουµένου πεδίου είναι 

χρονοµεταβλητή. Κατά την παρατεταµένη επισκόπηση κυρίως εξωτερικών 

σκηνών, υπεισέρχονται σταδιακές διαφοροποιήσεις στην εµφάνισή τους και η 

χρήση µίας χρονικά αµετάβλητης αναπαράστασης παρασκηνίου δεν αποτελεί 

αξιόπιστη αναφορά.  
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Στη γενική περίπτωση, ένα σύστηµα επισκόπησης εικονοσειρών λειτουργεί 

υπό µη ελεγχόµενες συνθήκες, οι οποίες, εάν αγνοηθούν, οδηγούν στη 

συσσώρευση σφαλµάτων ανίχνευσης και στη σταδιακή υποβάθµιση της 

επίδοσής του. Ο σχεδιασµός ενός αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών µε 

παρατεταµένη αξιοπιστία, καθιστά επιβεβληµένη την ενσωµάτωση µίας 

πρόσθετης ευφυούς διεργασίας, η οποία προσαρµόζει το µοντέλο του 

παρασκηνίου στη µορφή του παρατηρείται στην εκάστοτε χρονική στιγµή. Οι 

τεχνικές που επικεντρώνονται στο εν λόγω πρόβληµα αναφέρονται ως 

αλγόριθµοι ενηµέρωσης παρασκηνίου (background update). 

 

Από µαθηµατικής σκοπιάς, ένας αλγόριθµος ενηµέρωσης παρασκηνίου, στη 

γενική περίπτωση, θεωρεί ένα διδιάστατο χρονοµεταβλητό πρότυπο αναφοράς 

( )tyxIref ,, . Το πρότυπο αυτό αναπροσαρµόζει τις τιµές των εικονοστοιχείων του 

σε κάθε χρονική στιγµή, λαµβάνοντας υπόψη τα εικονοστοιχεία των N  πιο 

πρόσφατων εισερχοµένων στιγµιοτύπων ή ενός υποσυνόλου τους. Έστω ότι τη 

χρονική στιγµή παρατήρησης 0t  ανακτάται µία αναπαράσταση παρασκηνίου 

( )0,, tyxIref  . Εάν τη χρονική στιγµή tt ∆+0  ληφθεί το στιγµιότυπο ( )ttyxI ∆+0,,  

και είναι διαθέσιµα 1−N  πρόσφατα δείγµατα της εικονοσειράς, ένας 

αλγόριθµος ενηµέρωσης παρασκηνίου προσαρµόζει το µοντέλο στην τρέχουσα 

µορφή του ( )ttyxIref ∆+0,, , εφαρµόζοντας έναν κανόνα της µορφής  

 

( ) ( ) ( )( )
000 ,,,,,,, tyxItityxIfttyxI refref ∆⋅−=∆+ , 2,.,1 −−= Ni   (3.1) 

 

 Σε έναν προσαρµοστικό αλγόριθµο επισκόπησης, η εξαγωγή 

χαρακτηριστικών δύναται να υλοποιηθεί συγκρίνοντας κάθε εισερχόµενο 

στιγµιότυπο ( )tyxI ,,  µε το τελευταίο έγκυρο µοντέλο παρασκηνίου. Εποµένως, 

εάν τη χρονική στιγµή 0t  θεωρηθεί ως έγκυρο το µοντέλο παρασκηνίου που 

εξήχθη τη χρονική στιγµή tt ∆−0 , µία προσαρµοστική διεργασία επισκόπησης 

εφαρµόζει στατιστικές διεργασίες ανάλυσης στη διορθωµένη απόλυτη διαφορά 

 

( ) ( ) ( )ttyxItyxItyxD ref ∆−−= 000 ,,,,,,   (3.2) 
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Η αρχή λειτουργίας ενός προσαρµοστικού οπτικού συστήµατος εξαγωγής 

χαρακτηριστικών παρατίθεται στο Σχ. 3.1. Κάθε µεµονωµένη διεργασία 

εξαγωγής χαρακτηριστικών λαµβάνει υπόψη το τρέχον µοντέλο παρασκηνίου 

και στιγµιότυπα που εισάγονται από τη ροή εικόνων του αισθητηρίου. Η 

διεργασία ανίχνευσης µεταβολών συγκρίνει το τρέχον παρασκήνιο µε κάθε 

µεµονωµένο στιγµιότυπο της ακολουθίας εισόδου και εξάγει µία χρονική 

ακολουθία µε επικαλύψεις ενδιαφέροντος, η οποία αναφέρεται ως ακολουθία 

χαρακτηριστικών. Η διεργασία ενηµέρωσης παρασκηνίου καλείται να εφαρµόσει 

κριτήρια που θα διασφαλίσουν ότι, το τρέχον µοντέλο παρασκηνίου ταυτίζεται 

µε το επιτηρούµενο πεδίο, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί την εκάστοτε χρονική 

στιγµή παρακολούθησης.  

 

Εικονοσειρά

εισόδου

Μοντέλο

παρασκηνίου

Ανίχνευση

µεταβολών

Ενηµέρωση

παρασκηνίου

Ακολουθία

χαρακτηριστικών
 

 

Σχ. 3.1. Αρχή λειτουργίας εξαγωγής χαρακτηριστικών από εικονοσειρές 

 

Το διάγραµµα ροής υποδηλώνει ότι οι διεργασίες ανίχνευσης µεταβολών και 

ενηµέρωσης παρασκηνίου είναι συσχετισµένες. Εποµένως, το αποτέλεσµα της 

συνολικής διεργασίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνεργασία των 

επιµέρους αλγορίθµων. Ο αλγόριθµος ανίχνευσης µεταβολών, για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του, προαπαιτεί την ύπαρξη µίας ενηµερωµένης 

αναπαράστασης παρασκηνίου. Αντίστοιχα, ένας αλγόριθµος ενηµέρωσης 

παρασκηνίου αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της ανίχνευσης µεταβολών ως µία 

αρχική λύση, προκειµένου να προβεί στην κατάλληλη προσαρµογή του 

µοντέλου παρασκηνίου. Βάσει αυτού του µοντέλου συνεργασίας, οι ανωτέρω 

µέθοδοι συνθέτουν ένα ανατροφοδοτούµενο σύστηµα, το οποίο συνδυάζει τα 

επιµέρους αποτελέσµατα τους και αναπροσαρµόζει τις παραµέτρους 

λειτουργίας του.  
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3.3 Οπτικά Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών 

 

 Η συνεχής ανάπτυξη των ψηφιακών συστηµάτων λήψης και ανάλυσης 

εικονοσειρών οδήγησε στη εφαρµογή τους σε συστήµατα επισκόπησης και 

διαχείρισης οδικών δικτύων. Οι υλοποιήσεις που αξιοποιούν οπτικούς 

αισθητήρες για λήψη ροών εικόνων από οδικές αρτηρίες εντάσσονται στη γενική 

κατηγορία των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών (Intelligent Transportation 

Systems). Τα εν λόγω συστήµατα, αποστέλλοντας οπτική πληροφορία στο 

προσωπικό λειτουργίας και συντονισµού του δικτύου, παρέχουν ζωντανή 

κάλυψη στις επιτηρούµενες ζώνες και τη δυνατότητα εκτίµησης της τρέχουσας 

κατάστασής τους.  

 

Τα Οπτικά Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών δύνανται να προταθούν ως µη 

επεµβατικές και µη καταστρεπτικές µέθοδοι επισκόπησης οδικών αρτηριών. Ο 

απαιτούµενος εξοπλισµός εγκαθίσταται χωρίς την ανάγκη της διακοπής 

λειτουργίας του οδικού δικτύου και η επανατοποθέτησή του σε νέες θέσεις είναι 

εφικτή ανά πάσα στιγµή. Επιπλέον, η χρήση οπτικών αισθητήρων παρέχει 

πληροφορίες σε µορφή καταληπτή από το προσωπικό λειτουργίας, 

επιτρέποντας την άµεση αξιολόγηση της λειτουργίας των επιτηρουµένων 

περιοχών.  

 

Στην περίπτωση της επισκόπησης οδικών αξόνων, τα γεγονότα ενδιαφέροντος 

περιλαµβάνουν το σύνολο των συµπεριφορών των στόχων, οι οποίες, είτε 

επηρεάζουν την ασφάλεια του δικτύου, είτε παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε 

την υφιστάµενη κατάσταση λειτουργίας του. Τα γεγονότα ενδιαφέροντος 

διαφέρουν ως προς την κρισιµότητά τους και απαιτούν διαφορετική 

αντιµετώπιση από πλευράς του προσωπικού συντονισµού. Μείζονος σηµασίας 

κρίνεται ο εντοπισµός κρίσιµων γεγονότων που επηρεάζουν την ασφάλεια του 

επιβλεπόµενου χώρου. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα ατυχήµατα, 

καθώς και η παρουσία ακινητοποιηµένων οχηµάτων ή ξένων σωµάτων στο 

οδόστρωµα. Ο έγκαιρος εντοπισµός ενός κρίσιµου γεγονότος είναι σηµαντικός 

για την άµεση ανταπόκριση του υπευθύνου προσωπικού, βάσει του σχεδίου 

δράσης που προβλέπεται στην εκάστοτε περίπτωση. Για παράδειγµα, κατά τον 
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εντοπισµό ενός ατυχήµατος, είναι αναγκαία η άµεση ενηµέρωση επειγουσών 

ιατρικών υπηρεσιών από το προσωπικό.  

 

Πέραν των κρίσιµων γεγονότων, στα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών δύνανται 

να οριστούν γεγονότα µέτριας προτεραιότητας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται 

το σύνολο των συνθηκών που δεν εισάγουν άµεσο κίνδυνο στο επιτηρούµενο 

δίκτυο, αλλά δυσχεραίνουν την οµαλή λειτουργία του. Ένα παράδειγµα 

γεγονότος µέτριας προτεραιότητας αποτελεί η ύπαρξη κυκλοφοριακής 

συµφόρησης. Κατά την εµφάνιση γεγονότων µέτριας προτεραιότητας, είναι 

επιθυµητή η ανταπόκριση µε ένα σύνολο µέτρων αντιµετώπισής τους. Για 

παράδειγµα, η ανταπόκριση σε ένα γεγονός συµφόρησης περιλαµβάνει την 

επισήµανσή της σε πίνακες αναγγελιών, την εκτροπή κυκλοφοριακού φόρτου ή 

και την αναπροσαρµογή των ορίων ταχύτητας.  

 

Εκτός από την ανίχνευση γεγονότων, τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών 

δύνανται να αξιοποιηθούν επιπλέον για τη λήψη στατιστικών µετρήσεων. Μέσω 

αυτών, καθίσταται εφικτή η εκτίµηση παραµέτρων χρήσης του δικτύου, όπως 

για παράδειγµα ο προσδιορισµός των ηµερησίων, εβδοµαδιαίων ή εποχιακών 

διακυµάνσεων φόρτου του. Προφανώς, η καταγραφή και η διαθεσιµότητα της 

εν λόγω δραστηριότητας δύνανται να αξιοποιηθούν µελλοντικά για τον 

αποτελεσµατικότερο συντονισµό των πόρων του δικτύου. Επιπρόσθετα, ένα 

σύστηµα εξαγωγής χαρακτηριστικών δύναται να διαχωρίσει το επιθεωρούµενο 

πεδίο σε πολλαπλές ζώνες ενδιαφέροντος για τη λήψη διακεκριµένων 

µετρήσεων ανά ζώνη. Αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιµη για τη λήψη 

µεµονωµένων στοιχείων ανά λωρίδα κυκλοφορίας και επιτρέπει τη διεξαγωγή 

λεπτοµερέστερων µελετών λειτουργίας. 

 

 

3.4 Ζητήµατα λειτουργίας Οπτικών Ευφυών Συστηµάτων 

Μεταφορών 

 

Παρά τη διαδεδοµένη παρουσία οπτικών συστηµάτων επισκόπησης σε 

σύγχρονα οδικά δίκτυα, οι περισσότερες υλοποιήσεις λειτουργούν αποκλειστικά 

υπό την συνεχή επίβλεψη προσωπικού και στερούνται της δυνατότητας 
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αυτόµατης ανίχνευσης και επισήµανσης γεγονότων. Η σύνθεση Οπτικών 

Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών προϋποθέτει την ενσωµάτωση διεργασιών, οι 

οποίες ελαχιστοποιούν την παρέµβαση του ανθρωπίνου παράγοντα και 

προσφέρονται για την υλοποίηση αυτόνοµων συστηµάτων υποστήριξης 

αποφάσεων (decision support systems). Η ανάπτυξη αυτόνοµων ή 

ηµιαυτόνοµων ανιχνευτών γεγονότων αποκτά ιδιαίτερη πρακτική σηµασία σε 

κέντρα ελέγχου που αναλαµβάνουν την ταυτόχρονη επισκόπηση πολλαπλών 

πεδίων. Στην περίπτωση αυτή, η έγκαιρη ανίχνευση γεγονότων από πλευράς του 

προσωπικού δεν είναι εγγυηµένη, καθώς η αξιολόγησή τους είναι επιρρεπής 

στους υποκειµενικούς παράγοντες της κόπωσης και της εσφαλµένης κρίσης των 

χειριστών. 

 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός ευφυούς συστήµατος επισκόπησης οδικού 

δικτύου καθιστούν επιβεβληµένη τη λειτουργία µίας αξιόπιστης διεργασίας που 

αναλαµβάνει την εξαγωγή στόχων ενδιαφέροντος από τη λαµβανόµενη ροή 

εικόνων. Σε µία οδική αρτηρία, η παρουσία σχεδόν οποιουδήποτε στόχου είναι 

πιθανό να επηρεάσει τη λειτουργία του δικτύου. Εποµένως, όλες οι δοµικές 

επικαλύψεις εκλαµβάνονται ως δυνητικές πηγές γένεσης γεγονότων και ο 

εντοπισµός τους αποτελεί το αντικείµενο της διεργασίας εξαγωγής 

χαρακτηριστικών χαµηλού επιπέδου.  

 

Κατά την επίβλεψη οδικών αρτηριών, λόγω του πρόσθετου περιορισµού της 

χρονοµεταβλητότητας των επιτηρουµένων πεδίων, απαιτείται µέριµνα για την 

ενηµέρωση της αναπαράστασης αναφοράς. Στα Οπτικά Ευφυή Συστήµατα 

Μεταφορών, οι τροποποιήσεις στην εµφάνιση των πεδίων οφείλονται κατά 

κανόνα σε µεταβολές έκθεσης. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι σταδιακές 

ηµερήσιες µεταβολές φωτισµού, οι µεταβολές έκθεσης λόγω αλλαγής καιρικών 

συνθηκών, καθώς και οι µετακινήσεις σκιών. Συνεπώς, ο αλγόριθµος 

προσαρµογής του συστήµατος καλείται να επιλύσει το πρόβληµα εξαγωγής 

χαρακτηριστικών από πεδία που παρουσιάζουν χρονοµεταβλητές συνθήκες 

έκθεσης και χρονοαµετάβλητη δοµική σύνθεση.  

 

Ένας ανιχνευτής µεταβολών χωρίς δυνατότητες προσαρµογής, κατά την 

επισκόπηση εικονοσειρών, συσσωρεύει σφάλµατα ανίχνευσης µε ρυθµό που 

εξαρτάται από την ταχύτητα µεταβολής των συνθηκών έκθεσης. Υπό την 
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επίδραση ηµερησίου φωτισµού, ένας µη προσαρµοστικός ανιχνευτής 

µεταβολών εµφανίζει σφάλµατα κατηγοριοποίησης σε διαστήµατα ορισµένων 

λεπτών. Ταχείες µεταβολές έκθεσης, όπως αυτές που προκαλούνται από την 

αλλαγή των καιρικών συνθηκών, είναι πιθανό να προκαλέσουν ταχύτερη 

υποβάθµιση της επίδοσης του αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών σε 

χρονικά διαστήµατα της τάξης δευτερολέπτων. 

 

Ένα παράδειγµα της επίδρασης µεταβολών έκθεσης κατά την επισκόπηση 

οδικού δικτύου παρουσιάζεται στο Σχ. 3.2. Το Σχ. 3.2.α παρουσιάζει την 

εµφάνιση του παρασκηνίου κατά την έναρξη επισκόπησης. Τα Σχ. 3.2.β έως 

3.2.δ παρουσιάζουν τα στιγµιότυπα που ελήφθησαν 3’:20”, 6’:40” και 10’ µετά 

την έναρξη επισκόπησης. Οι απόλυτες διαφορές µεταξύ των στιγµιοτύπων και 

της αρχικής αναπαράστασης παρασκηνίου δίνονται στα Σχ.3.2.ε έως 3.2.ζ 

αντίστοιχα.  

 

Η παρατήρηση των απολύτων διαφορών αναδεικνύει µεταβολές έκθεσης, οι 

οποίες γίνονται αντιληπτές ως παραµένουσες αποκλίσεις πλάτους σε επιφάνειες 

χωρίς δοµικές επικαλύψεις. Οι αποκλίσεις έκθεσης µεταξύ προτύπου και 

µεταγενέστερων στιγµιοτύπων δυσχεραίνουν τον αλγόριθµο ανίχνευσης 

µεταβολών, διότι εισάγουν διακυµάνσεις που δε σχετίζονται µε το µοντέλο 

θορύβου και δε διαχωρίζονται από αυτό µε διεργασίες σύγκρισης. Επιπλέον, 

κατά τη µεταβολή της ηµερήσιας έκθεσης του επιτηρουµένου πεδίου, 

παρατηρούνται αλλαγές τόσο στην ένταση όσο και στη χρωµατική σύνθεσή του, 

γεγονός που καθιστά την καταστολή σκιάσεων αναποτελεσµατική για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος.  

 

Από την ανάλυση των προαναφερθέντων ζητηµάτων προκύπτει ότι η 

ανίχνευση µεταβολών σε εικονοσειρές µεταβλητής έκθεσης καθιστά 

επιβεβληµένη τη χρήση πρόσθετων προσαρµοστικών αλγορίθµων. Οι τελευταίοι 

καλούνται να καλύψουν την ανάγκη της συνεχούς διασφάλισης της αξιοπιστίας 

του αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών, προσαρµόζοντάς τον στις εκάστοτε 

συνθήκες παρατήρησης. 
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α) 

  

 

β) 

 

γ) 

 

 δ) 

 

ε) 

 

στ) 

 

 ζ) 

Σχ. 3.2. Χρονοµεταβλητότητα έκθεσης σε εικονοσειρές επισκόπησης οδικού 
δικτύου: α) Αναπαράσταση παρασκηνίου κατά την έναρξη επισκόπησης,             
β-γ-δ) Στιγµιότυπα που παρατηρούνται 3’:20”, 6’:40” και 10’ µετά την έναρξη 
επισκόπησης, ε-στ-ζ) Απόλυτες διαφορές µεταξύ των στιγµιοτύπων και της αρχικής 
αναπαράστασης παρασκηνίου. 

 

3.5 Υπάρχουσες υλοποιήσεις ενηµέρωσης παρασκηνίου 

 

Οι µέθοδοι ενηµέρωσης παρασκηνίου που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

αναλύουν τις χρονικές διακυµάνσεις πλάτους σε εικονοστοιχεία διαδοχικών 

στιγµιοτύπων. ∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες µεθόδων: οι αλγόριθµοι επιλεκτικής 

ενηµέρωσης και οι αλγόριθµοι καθολικής ενηµέρωσης. Στους αλγορίθµους 

επιλεκτικής ενηµέρωσης, εντοπίζεται το υποσύνολο των εικονοστοιχείων του 

στιγµιοτύπου που πληρούν µία προκαθορισµένη συνθήκη προσθήκης τους στο 

µοντέλο παρασκηνίου. Ως συνθήκη ενηµέρωσης συνήθως λαµβάνεται ένας 

έλεγχος κατωφλίου σε διακυµάνσεις πλάτους. Οι αλγόριθµοι καθολικής 
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ενηµέρωσης παρασκηνίου τροποποιούν όλα τα εικονοστοιχεία του, ανεξαρτήτως 

του αν τα αντίστοιχα εικονοστοιχεία του στιγµιοτύπου απεικονίζουν δοµικές 

επικαλύψεις. Τα εικονοστοιχεία των εισερχοµένων στιγµιοτύπων συµµετέχουν 

στο σχηµατισµό ενός στατιστικού µοντέλου παρασκηνίου µε συντελεστή 

συµµετοχής που αναφέρεται ως ρυθµός µάθησης (learning rate). Η τιµή του 

ρυθµού µάθησης επιλέγεται ανάλογα µε την επιθυµητή ταχύτητα σύγκλισης 

του µοντέλου στην παρούσα αναπαράσταση παρασκηνίου. Αυτή η προσέγγιση 

αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της επιρροής βραχυπρόθεσµων δοµικών 

επικαλύψεων. 

 

Στην εργασία του Masey προτείνεται η εφαρµογή χρονικού µέσου (temporal 

median) στα εικονοστοιχεία των πιο προσφάτων στιγµιοτύπων της ροής 

εισόδου.[57] Παρεµφερείς αρχές προσαρµογής ακολουθούν τα φίλτρα Wiener 

και Kalman.[58],[59] Ο αλγόριθµος του Haritaoglu θεµελιώνει ένα κατώφλι 

διαχωρισµού εικονοστοιχείων παρασκηνίου και προσκηνίου στα 

στιγµιότυπα.[60] Το κατώφλι διαχωρισµού προσδιορίζεται υπολογίζοντας την 

ελάχιστη ένταση, τη µέγιστη ένταση και τη µέγιστη παρατηρούµενη διακύµανση 

πλάτους µεταξύ εικόνων (inter-frame difference) που µετρώνται κατά την 

παρατήρηση µίας “κενής ακολουθίας”. Εικονοστοιχεία που οι διακυµάνσεις 

τους υπερβαίνουν το κατώφλι απόφασης κατηγοριοποιούνται στο προσκήνιο. Ο 

αλγόριθµος Wallflower που προτείνεται από τον Toyama [59] θεωρεί εκ των 

προτέρων ένα διακριτό σύνολο καταστάσεων έκθεσης για το εξεταζόµενο πεδίο. 

Σε κάθε χρονική στιγµή, επιλέγεται το κατάλληλο µοντέλο παρασκηνίου µε τη 

χρήση του αλγορίθµου κ-µέσων. ∆εδοµένου ότι η συγκεκριµένη τεχνική θεωρεί 

διακριτό πλήθος καταστάσεων φωτισµού, ενδείκνυται για την επισκόπηση 

εσωτερικών χώρων και γενικότερα πεδίων στα οποία αναµένεται ένα 

πεπερασµένο πλήθος καταστάσεων έκθεσης. 

 

Στη στατιστική µέθοδο που προτείνεται στις εργασίες του Kanade, η 

στατιστική συµπεριφορά των διακυµάνσεων πλάτους στα εικονοστοιχεία 

παρασκηνίου προσεγγίζεται µε µία κατανοµή Gauss.[61] Οι παράµετροι της 

κατανοµής εκτιµώνται µε χρονικές µετρήσεις. Στην εργασία του Wren, οι 

διακυµάνσεις των εικονοστοιχείων παρασκηνίου µοντελοποιούνται µε τη χρήση 

µίας κατανοµής Gauss και οι διακυµάνσεις των εικονοστοιχείων προσκηνίου 

µοντελοποιούνται µε πολλαπλές κατανοµές Gauss.[62] Οι εργασίες των 
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Grimson και Stauffer επεκτείνουν την παραπάνω αναπαράσταση, 

περιγράφοντας και τις διακυµάνσεις των εικονοστοιχείων παρασκηνίου µε ένα 

σύνολο κατανοµών Gauss (mixture of Gaussians).[63]-[65] Η µέθοδος που 

προτείνεται στην εργασία του Elgammal διαχωρίζει τις περιοχές προσκηνίου 

και παρασκηνίου εκπαιδεύοντας έναν µη παραµετρικό εκτιµητή. [66],[67] Ο 

προτεινόµενος αλγόριθµος υπολογίζει τις διακυµάνσεις πλάτους 

εικονοστοιχείων και εξάγει µια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που 

περιγράφει τη στατιστική των διακυµάνσεων παρασκηνίου. 

 

Οι προαναφερθείσες τακτικές ενηµέρωσης παρασκηνίου είναι 

προσαρµοσµένες στο πρόβληµα ανίχνευσης κίνησης (motion detection) παρά 

στο πρόβληµα ανίχνευσης µεταβολών και χαρακτηρίζονται από ένα κοινό 

περιορισµό: Οι στατικές επικαλύψεις µε παρατεταµένη παρουσία στο 

επιτηρούµενο πεδίο τελικά προστίθενται στο µοντέλο παρασκηνίου. Σε 

ορισµένες υλοποιήσεις, επιδιώκεται η εύρεση του βέλτιστου ρυθµού µάθησης 

για την καταστολή βραχυπρόθεσµων επικαλύψεων.[68] Ωστόσο, οι προσεγγίσεις 

αυτές επιχειρούν τη βέλτιστη εξισορρόπηση ανάµεσα στην ταχύτητα σύγκλισης 

και στην ευστάθεια του µοντέλου παρασκηνίου, χωρίς να αποτρέπουν γενικά 

την ενσωµάτωση στατικών επικαλύψεων σε αυτό.  

 

Όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση του προβλήµατος επισκόπησης οδικών 

αρτηριών, η παρουσία στατικών επικαλύψεων ενδέχεται να σηµατοδοτεί 

κρίσιµα γεγονότα ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται 

ακινητοποιηµένα οχήµατα, περιστατικά ατυχηµάτων ή ξένα σώµατα στο 

οδόστρωµα. Επιπλέον, ένα πρόσθετο ζήτηµα αφορά την ακρίβεια της 

αναπαράστασης παρασκηνίου, στην περίπτωση οχηµάτων µε αργή κίνηση ή µε 

εκτεταµένες οµογενείς επιφάνειες. Υπό αυτές τις συνθήκες, παρατηρείται η 

συνεχής έκθεση εικονοστοιχείων σε σταθερές τιµές προσκηνίου και η 

βραχυπρόθεσµη κατάταξη των συγκεκριµένων “ψευδών στατικών επικαλύψεων” 

στην αναπαράσταση παρασκηνίου. Γενικά, κατά την εξαγωγή χαρακτηριστικών 

από εικονοσειρές Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών, απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η ανίχνευση της παρουσίας δοµικών επικαλύψεων ανεξαρτήτως της 

χρονικής τους διάρκειας. 
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3.6 Ενηµέρωση παρασκηνίου 

3.6.1 Προτεινόµενη µεθοδολογία 

 

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη σύνθεση ενός αλγορίθµου που 

εξάγει χαρακτηριστικά χαµηλού επιπέδου από πεδία που παρουσιάζουν 

χρονοµεταβλητές συνθήκες έκθεσης και χρονοαµετάβλητη δοµική σύνθεση. Για 

την υλοποίηση του εν λόγω συστήµατος, προτείνεται µία τεχνική επιλεκτικής 

ενηµέρωσης παρασκηνίου µε ταυτόχρονη καταστολή προσθήκης στατικών 

επικαλύψεων.  

.  

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος, µε δεδοµένη µία αρχική αναπαράσταση του 

παρασκηνίου και µία εικονίσει, εξάγει µία µάσκα προσκηνίου (foreground mask) 

για κάθε εισερχόµενο στιγµιότυπο της ακολουθίας. Με βάση τις µάσκες 

προσκηνίου, τα εικονοστοιχεία κάθε εισερχοµένου στιγµιοτύπου διαχωρίζονται 

στις ζώνες προσκηνίου και στις ζώνες παρασκηνίου. Τα εικονοστοιχεία του 

στιγµιοτύπου που κατηγοριοποιούνται στη ζώνη παρασκηνίου 

χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του µοντέλου παρασκηνίου. Οι περιοχές 

του στιγµιοτύπου που κατηγοριοποιούνται στη ζώνη προσκηνίου αγνοούνται για 

όσο διάστηµα παραµένουν επικαλυµµένες και τα αντίστοιχα εικονοστοιχεία του 

µοντέλου παρασκηνίου διατηρούν τις τελευταίες έγκυρες τιµές τους. 

  

Το προτεινόµενο κριτήριο επιλεκτικής ενηµέρωσης παρασκηνίου εξαρτάται 

σε σηµαντικό βαθµό από την επίδοση του αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης 

που παρατέθηκε στο Κεφάλαιο 1. Στην πράξη, τα αποτελέσµατα που εξάγει ο 

αλγόριθµος στατιστικής κατάτµησης παρέχουν µία αρχική εκτίµηση για το 

διαχωρισµό περιοχών προσκηνίου από τις περιοχές παρασκηνίου. Ένας 

προφανής δυαδικός κανόνας κατηγοριοποίησης ορίζει ότι περιοχές που 

αναγνωρίζονται ως δοµικά αµετάβλητες στο στιγµιότυπο επιδέχονται 

ενηµέρωσης. Σε µονοκάναλες εικόνες, οι εν λόγω ζώνες βρίσκονται στο 

υποσύνολο S  των ψηφίδων της δυαδικής µάσκας µεταβολών µε µηδενικές 

τιµές. Σε πολυκάναλες εικόνες, ορίζεται ένα υποσύνολο ανά κανάλι. Εποµένως, 

στην περίπτωση του χρωµατικού µοντέλου RGB, εάν θεωρηθούν τα επιµέρους 

υποσύνολα rS , gS  και bS , τότε, ως δοµικά αµετάβλητες αναγνωρίζονται οι 

ψηφίδες που εµπεριέχονται στην τοµή των υποσυνόλων αυτών. 
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bgr SSSS II=   (3.3) 

 

Εποµένως, οι ψηφίδες που συνθέτουν τη µάσκα προσκηνίου ανήκουν στο 

συµπληρωµατικό υποσύνολο S . 

 

bgr SSSS UU=    (3.4) 

 

Η Σχ. 3.3 υποδηλώνει ότι, µία ψηφίδα του στιγµιοτύπου κατηγοριοποιείται 

στη µάσκα προσκηνίου εάν η στατιστική της υπογραφή διαφοροποιείται από 

την αντίστοιχη υπογραφή των µη επικαλυµµένων υποπεριοχών σε ένα 

τουλάχιστον χρωµατικό κανάλι. 

 

3.6.2 Ενηµέρωση παρασκηνίου βάσει στατιστικής επεξεργασίας 

ακµών  

 

Ο αλγόριθµος στατιστικής κατάτµησης αυτός καθεαυτός θα διαχώριζε 

επιτυχώς τις περιοχές προσκηνίου και παρασκηνίου, εάν οι ανιχνευόµενες 

µεταβολές προκαλούνταν αποκλειστικά από την παρουσία δοµικών 

επικαλύψεων. Ωστόσο, κατά την επισκόπηση εικονοσειρών, υπεισέρχονται 

µεταβολές πλάτους που οφείλονται και σε αλλαγές έκθεσης. Επίσης, 

υπολογίσιµες διακυµάνσεις πλάτους µεταξύ προτύπου και στιγµιοτύπου 

παρατηρούνται και στην περίπτωση που µία περιοχή του πεδίου παραµένει 

επικαλυµµένη για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα και αποκαλύπτεται όταν 

έχει τροποποιηθεί η έκθεση του περιβάλλοντος χώρου. Επιπλέον, το ίδιο 

φαινόµενο παρατηρείται όταν περιοχές του παρασκηνίου παραµένουν στιγµιαία 

επικαλυµµένες και ταυτόχρονα εµφανίζονται ταχείες µεταβολές φωτισµού, 

κυρίως λόγω αλλαγών στις καιρικές συνθήκες.  

 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα ανωτέρω προβλήµατα, ο αλγόριθµος 

ενηµέρωσης παρασκηνίου που προτείνεται στην παρούσα διατριβή εφαρµόζει 

ένα διορθωτικό στάδιο καταστολής ψευδών εκτιµήσεων λόγω µεταβολών 

έκθεσης. Ο αλγόριθµος βασίζεται στην παρατήρηση ότι οι περιοχές που 
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περιέχουν δοµικές επικαλύψεις χαρακτηρίζονται από την παρουσία ισχυρών 

ακµών στην επιφάνειά τους. Αντιθέτως, περιοχές στις οποίες δεν υφίστανται 

δοµικές µεταβολές παρουσιάζουν ασθενείς ακµές στην απόλυτη διαφορά 

µεταξύ στιγµιοτύπου και παρασκηνίου. Η εν λόγω παρατήρηση συµβάλλει στη 

θεµελίωση ενός διορθωτικού σταδίου της µάσκας προσκηνίου, το οποίο 

λαµβάνει υπόψη τη στατιστική των ακµών.  

 

Το διορθωτικό στάδιο του προτεινοµένου αλγορίθµου αποτελεί µία 

αντικειµενοστραφή διεργασία, δηλαδή, ο κανόνας απόφασής του εφαρµόζεται 

στο σύνολο των ψηφίδων που ορίζουν µία µεµονωµένη επικάλυψη. Η 

διορθωτική επεξεργασία της µάσκας προσκηνίου περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

βήµατα: 

 

i) Οι ψηφίδες της αρχικά εκτιµώµενης µάσκας προσκηνίου οµαδοποιούνται 

µε την εφαρµογή ενός ελέγχου γειτνίασης. Σε αυτό το στάδιο, γειτονικές 

ψηφίδες που έχουν αναγνωριστεί ως µεταβληθείσες συνενώνονται και εξάγουν 

ένα σύνολο d  επικαλύψεων ( )dmDm ,....,2,1= . 

 

ii) Εξάγεται η απόλυτη διαφορά ( )yxD ,  µεταξύ του τρέχοντος µοντέλου 

παρασκηνίου και του εισερχοµένου στιγµιοτύπου. Κατόπιν, υπολογίζονται οι 

κλίσεις έντασής της (intensity gradients) ( )yxGx ,  και ( )yxG y ,  κατά την 

οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση αντίστοιχα. 

 

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

,1,1,

−−+=

−−+=

yxDyxDyxG

yxDyxDyxG

y

x
  (3.5) 

 

Μεγάλες τιµές πλάτους στις κλίσεις ( )yxGx ,  και ( )yxG y ,  αναδεικνύουν την 

παρουσία ισχυρών ακµών κατά την κατακόρυφη και οριζόντια διεύθυνση 

αντίστοιχα. 

 

Από τις συναρτήσεις ( )yxGx ,  και ( )yxG y ,  υπολογίζεται η συνάρτηση κλίσης 

( )yxG ,  βάσει της σχέσης:  
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( ) ( ) ( )yxGyxGyxG yx ,,, +=  (3.6) 

 

iii) Η συνάρτηση κλίσης περιέχει ακµές, τόσο στις περιοχές προσκηνίου όσο 

και στις περιοχές παρασκηνίου. Οι ακµές στις περιοχές προσκηνίου 

προκαλούνται από δοµικές επικαλύψεις και χαρακτηρίζονται από ισχυρές τιµές 

πλάτους. Οι περιοχές παρασκηνίου παρουσιάζουν ασθενή ίχνη ακµών, τα 

οποία προκαλούνται από διακυµάνσεις θορύβου. Προκειµένου να κατασταλούν 

οι ασθενείς ακµές, εφαρµόζεται κατωφλίωση στη συνάρτηση κλίσης. Η βέλτιστη 

τιµή κατωφλίου υπολογίζεται, εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο στατιστικής 

κατάτµησης που αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 στο πεδίο ακµών. Συγκεκριµένα, 

η εφαρµογή του αλγορίθµου συσταδοποίησης στη συνάρτηση κλίσης εξάγει µία 

µέση τιµή Eµ  και τυπική απόκλιση Eσ  που περιγράφουν τις περιοχές ασθενών 

ακµών. 

 

iv) Η εικόνα της συνάρτησης κλίσης δυαδικοποιείται σε δύο στάδια, βάσει 

του αλγορίθµου κατωφλίωσης υστέρησης (hysteresis thresholding) που 

προτείνεται από τον Canny [69]. Η κατωφλίωση υστέρησης προτείνει την 

εφαρµογή δύο διαδοχικών διεργασιών δυαδικοποίησης, µε τη χρήση 

διαφορετικών τιµών κατωφλίου σε κάθε µία διεργασία. Η πρώτη διεργασία 

δυαδικοποίησης αποµονώνει τις ισχυρότερες ακµές, εφαρµόζοντας µία υψηλή 

τιµή κατωφλίου He . Ο προτεινόµενος αλγόριθµος προτείνει το στατιστικό 

προσδιορισµό του υψηλού κατωφλίου He  βάσει της σχέσης:  

 

EEe σµ ⋅+=Η 6  (3.7) 

 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου δυαδικοποίησης, εντοπίζονται οι 

διευθύνσεις των εξαγοµένων ακµών. Η γωνία διεύθυνσης κάθε ενός 

εικονοστοιχείου ακµής υπολογίζεται µε βάση τις κλίσεις έντασης ως προς την 

οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση στο εκάστοτε σηµείο. Για ένα 

εικονοστοιχείο ακµής µε συντεταγµένες ( )yx, , η γωνία  

 

( )
( )
( )









=

yxG

yxG
yx

x

y

g
,

,
arctan,θ  (3.8) 
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είναι κάθετη στη γωνία διεύθυνσης eθ  της ακµής στη συγκεκριµένη θέση. 

Εποµένως:  

 

( ) ( ) ( )ππ
θθ 2mod)

2
,(, += yxyx ge   (3.9) 

 

Οι γωνίες διεύθυνσης ( )yxe ,θ  κβαντίζονται στις τέσσερις τιµές που ορίζονται 

για εικονοστοιχεία διατεταγµένα σε ορθογωνικό πλέγµα (0, 
4

π
, 

2

π
 ή 

4

3π
). Η 

ολοκλήρωση τις διαδικασίας εξάγει ένα “χάρτη κατεύθυνσης ακµών”.  

 

Στο δεύτερο στάδιο δυαδικοποίησης, κάθε ακµή εκτείνεται προς τη 

διεύθυνσή της, εάν το πλάτος της στα γειτονικά εικονοστοιχεία υπερβαίνει ένα 

προκαθορισµένο “χαµηλό κατώφλι” Le . Στον προτεινόµενο αλγόριθµο, το 

χαµηλό κατώφλι Le  προσδιορίζεται µε επίσης στατιστικό τρόπο, βάσει της 

σχέσης 

 

EELe σµ ⋅+= 3  (3.10) 

 

v) Ο εξαγόµενος δυαδικός χάρτης ακµών υφίσταται µορφολογική συστολή 

(morphological erosion) για την αποµάκρυνση αµελητέων ιχνών.  

 

vi) Για κάθε ψηφίδα διαστάσεων bb×  εικονοστοιχείων, υπολογίζεται το µέτρο 

πυκνότητας ακµών  ( )
ijBe : 

 

( ) ∑∑
= =

=
b

k

b

k

kktij xBe
1 1

,

1 2

21
 (3.11) 

 

όπου 
21kkx   η τιµή κάθε εικονοστοιχείου του δυαδικοποιηµένου χάρτη ακµών 

που ανήκει στην ψηφίδα tijB , . Οι εν λόγω τιµές ορίζονται ως εξής: 
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εάν η θέση ( )21,kk  ανήκει σε ακµή 





=
,0

,1

21kkx  
αλλιώς 

(3.12) 

 

vii) Τα µέτρα πυκνότητας ακµών εισάγονται στον ακόλουθο 

αντικειµενοστραφή κανόνα διόρθωσης της µάσκας προσκηνίου: 

 

   α) Εάν ( ) η≥ijBe  για µία τουλάχιστον ψηφίδα-µέλος της επικάλυψης mD , 

τότε η περιοχή της επικάλυψης εµπεριέχει µία δοµική µεταβολή και 

διατηρείται στη µάσκα προσκηνίου. 

 

   β) Εάν ( ) η<ijBe  για κάθε ψηφίδα-µέλος της επικάλυψης mD , τότε η 

επικάλυψη αντιστοιχεί σε µία µη δοµική µεταβολή και αφαιρείται από τη 

µάσκα προσκηνίου. 

 

Η παράµετρος η  ορίζει το ελάχιστο πλήθος εικονοστοιχείων ακµών που 

πρέπει να εµπεριέχεται σε µία ψηφίδα, προκειµένου η αντίστοιχή της 

επικάλυψη να χαρακτηριστεί ως περιοχή προσκηνίου. Η παρούσα εργασία 

θεωρεί ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό κάλυψης 50%, το οποίο, για ψηφίδες 

διαστάσεων bb × , αντιστοιχεί στην τιµή κατωφλίου: 

 

25.0 b⋅=η   (3.13) 

  

viii) Εκτός του προαναφερθέντος χωρικού κανόνα κατηγοριοποίησης 

επικαλύψεων, εκτελείται ένα πρόσθετο χρονικό κριτήριο. Το χρονικό κριτήριο 

κατηγοριοποίησης ψηφίδων λαµβάνει υπόψη τη µάσκα προσκηνίου που 

εξήχθη στην αµέσως προηγούµενη διεργασία. Συγκεκριµένα, κάθε ψηφίδα 

1, −tijB  που είχε ανιχνευθεί ως επικαλυµµένη στη µάσκα προσκηνίου 1−tF   

επιλέγεται ως υποψήφια περιοχή προσκηνίου της τρέχουσας µάσκας  tF . Οι εν 

λόγω υποψήφιες περιοχές προστίθενται στη µάσκα προσκηνίου tF  µόνο αν τα 

µέτρα πυκνότητας ακµών τους ( )
tijBe ,  υπερβαίνουν την τιµή κατωφλίου η . Το 

χρονικό κριτήριο της διορθωτικής τροποποίησης παρασκηνίου αποσκοπεί στην 
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αντιµετώπιση περιστασιακών σφαλµάτων κατάταξης ψηφίδων προσκηνίου στο 

παρασκήνιο κατά τη διαδικασία στατιστικής κατάτµησης. 

 

ix) Μετά το πέρας του αντικειµενοστραφούς κανόνα απόφασης, εφαρµόζεται 

ένα στάδιο µορφολογικής επεξεργασίας, το οποίο εκτελεί διαστολή της µάσκας 

προσκηνίου σε επίπεδο ψηφίδων. Αυτή η διεργασία κρίνεται αναγκαία για την 

ενσωµάτωση στη µάσκα προσκηνίου µερικώς επικαλυµµένων ψηφίδων, οι 

οποίες βρίσκονται στα όρια των δοµικών επικαλύψεων. Οι εν λόγω ψηφίδες, 

λόγω του στατιστικά αµελητέου ποσοστού κάλυψής τους, συχνά 

κατηγοριοποιούνται στο παρασκήνιο. Προκειµένου να αποφευχθεί η 

µακροπρόθεσµη συσσώρευση οριακών ψηφίδων στο παρασκήνιο και να 

αποτραπεί η υποβάθµιση του τελευταίου, η διεργασία µορφολογικής διαστολής 

εισάγει ένα περιθώριο ασφαλείας, το οποίο προσθέτει τα όρια επικαλύψεων στο 

προσκήνιο.  

 

x) Η εξαγόµενη µάσκα προσκηνίου tDF ,  ενηµερώνει το µοντέλο παρασκηνίου 

βάσει του δυαδικού κανόνα απόφασης: 

 

( )
( ) ( )
( ) ( )




=

=−
=
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1,,1,,
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,

,

yxFtyxI
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tD

tDref

ref  (3.14) 

 

Το διάγραµµα ροής του διορθωτικού αλγορίθµου ενηµέρωσης παρασκηνίου 

παρατίθεται στο Σχ. 3.3. 
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Προσθήκη ψηφίδας

στη µάσκα προσκηνίου
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11, −− ∈ ttij FB

tijB ,

tDF

),( yxDt

∆ιαφόριση ως προς

τις δύο διαστάσεις

),( yxG

),( HL ee

Στατιστική

κατάτµηση

Για κάθε ψηφίδα Bij

Κατωφλίωση

υστέρησης

−

∈SBij

),(1 yxDt−

1, −tijB

ΟΧΙ

tF
ijB

Χάρτης

ακµών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

tF

Εξαγωγή

επικαλύψεων

Για κάθε επικάλυψη

Dm

( )
mtijtij DBBe ∈∀< ,, η

Μορφολογική διαστολή

σε επίπεδο ψηφίδας

Αφαίρεση επικάλυψης

από τη µάσκα προσκηνίου

mD

tF

ΝΑΙ

Μορφολογική

συστολή

Τροποποιηµένος
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Σχ. 3.3. ∆ιάγραµµα ροής αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών 

 

3.7 Αρχιτεκτονική υποσυστήµατος εξαγωγής 

χαρακτηριστικών 

 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η αρχιτεκτονική µίας εφαρµογής εξαγωγής 

χαρακτηριστικών χαµηλού επιπέδου από ροές επισκόπησης οδικών αρτηριών. 

Τα δοµικά στοιχεία της υποστηρίζουν τις λειτουργίες ενός Ευφυούς Συστήµατος 

Μεταφορών, από το στάδιο της σύλληψης της εικονοσειράς έως το στάδιο 

εντοπισµού στόχων ενδιαφέροντος. 
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Το υποσύστηµα εξαγωγής χαρακτηριστικών χαµηλού επιπέδου περιλαµβάνει 

τα ακόλουθα δοµικά στοιχεία: 

 

α) Αισθητήρες: Τοποθετούνται σε σηµεία ενδιαφέροντος του οδικού δικτύου 

και παρέχουν τη δυνατότητα λήψης εικονοσειρών σε αναλογική ή σε ψηφιακή 

µορφή. 

 

β) ∆ίκτυο επικοινωνίας: Το δίκτυο επικοινωνίας αναλαµβάνει τη µεταφορά 

ακολουθιών εικόνων από τους αισθητήρες στο χώρο συλλογής και επεξεργασίας 

τους. Ανάλογα µε τις ιδιότητες των αισθητηρίων, το είδος και πλήθος των 

αποστελλοµένων πληροφοριών διαφέρει. Στην περίπτωση χρήσης αναλογικών 

αισθητήρων, το δίκτυο επικοινωνίας αναλαµβάνει αποκλειστικά τη µετάδοση 

οπτικού σήµατος. Στην περίπτωση µετάδοσης ψηφιοποιηµένων ροών εικόνων, 

είναι εφικτή η µετάδοση πρόσθετων δεδοµένων περιγραφής τους.  

 

γ) Κέντρο Ελέγχου Οδικού ∆ικτύου: Το Κέντρο Ελέγχου συλλέγει τα 

δεδοµένα που αποστέλλονται από τους αισθητήρες. Οι συλλεγόµενες 

πληροφορίες προωθούνται, είτε προς επεξεργασία χαµηλού επιπέδου σε 

υπολογιστικά συστήµατα, είτε προς διεργασίες ανάλυσης χωροχρονικής 

συµπεριφοράς στόχων, εάν έχει προηγηθεί η εξαγωγή χαρακτηριστικών.  

 

 Ο συνδυασµός των παραπάνω δοµικών στοιχείων συνθέτει ένα δίκτυο 

αισθητήρων (sensor network). Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις 

δυνατότητες των επιµέρους στοιχείων του, το δίκτυο αισθητήρων του 

υποσυστήµατος εξαγωγής χαρακτηριστικών παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως 

προς τις αρχές λειτουργίας του. ∆ιακρίνονται οι ακόλουθες παραλλαγές: 

 

α) Κεντρική επεξεργασία εικονοσειρών: Οι αισθητήρες και το δίκτυο 

επικοινωνίας χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη µεταβίβαση οπτικής 

πληροφορίας στο Κέντρο Ελέγχου Οδικού ∆ικτύου. Το Κέντρο Ελέγχου, αφού 

συλλέξει τις εισερχόµενες ροές εικόνων, αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου την 

εξαγωγή χαρακτηριστικών µε τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων. Η αρχή της 

κεντρικής επεξεργασίας εικονοσειρών ενδείκνυται στην περίπτωση της χρήσης 

συµβατικών συστηµάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος. 
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β) Κατανεµηµένη επεξεργασία εικονοσειρών: Οι αισθητήρες αναλαµβάνουν 

τη λήψη εικονοσειρών, αλλά και την εξαγωγή χαρακτηριστικών από αυτές. Κατά 

την επικοινωνία τους µε το Κέντρο Ελέγχου, µεταξύ των δεδοµένων που 

αποστέλλουν, συµπεριλαµβάνονται και πληροφορίες περιγραφής των 

εξαγοµένων χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγµα η θέση τους και οι 

διαστάσεις του περιβάλλοντος ορθογωνίου τους. Η αρχή της κατανεµηµένης 

επεξεργασίας εικονοσειρών προϋποθέτει τη χρήση αισθητήρων που διαθέτουν 

δυνατότητες ψηφιοποίησης και λογικής επεξεργασίας σήµατος και απαιτεί τη 

διασύνδεσή τους µέσω ενός δικτύου δεδοµένων. Η προσέγγιση της απευθείας 

αποστολής εξαγοµένων χαρακτηριστικών στο Κέντρο Ελέγχου ενδείκνυται για 

την εξοικονόµηση εύρους ζώνης, όταν τα αισθητήρια διασυνδέονται µέσω 

ζεύξεων περιορισµένου ρυθµού µεταγωγής δεδοµένων. Επίσης, συνιστάται, όταν 

το δίκτυο δεδοµένων προορίζεται για πολλαπλές χρήσεις και είναι επιθυµητή η 

εξοικονόµηση πόρων σε αυτό στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 

 

Η αρχιτεκτονική της µονάδας εξαγωγής χαρακτηριστικών ενός Ευφυούς 

Συστήµατος Μεταφορών αναπαρίσταται στο Σχ. 3.4. 

ΚέντροΕλέγχου

Οδικού∆ικτύου

∆ίαυλος επικοινωνίας

Αισθητήρας

Αισθητήρας Αισθητήρας

Αισθητήρας

 

Σχ. 3.4. Αρχιτεκτονική µονάδας εξαγωγής χαρακτηριστικών σε Οπτικό Ευφυές 
Σύστηµα Μεταφορών 
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3.8 Πειραµατικά αποτελέσµατα 

 

Στη συνέχεια του Κεφαλαίου παρατίθενται τα πειραµατικά αποτελέσµατα του 

προτεινοµένου αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών, καθώς και στατιστικές 

µετρήσεις αξιολόγησης των επιµέρους διεργασιών του. Αρχικά, δίνονται τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα που αφορούν την επίδοση του αλγορίθµου 

στατιστικής κατάτµησης σε εικόνες οδικού δικτύου. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται αποτελέσµατα που αφορούν τη επίδοση του συνολικού 

αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών υπό συνθήκες χρονοµεταβλητής 

έκθεσης. 

 

3.8.1 Πειράµατα ανίχνευσης µεταβολών βάσει στατιστικής 

κατάτµησης 

 

Στην πρώτα πειράµατα παρουσιάζεται η εφαρµογή του αλγορίθµου 

στατιστικής κατάτµησης σε Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών, για τον υπολογισµό 

του µοντέλου θορύβου από εικονοσειρές και για την ανίχνευση µεταβολών. Ο 

αλγόριθµος εφαρµόστηκε σε έγχρωµες εικονοσειρές οδικών αρτηριών ανάλυσης 

576720×  εικονοστοιχείων, οι οποίες ελήφθησαν µε τη χρήση ψηφιακής 

κάµερας. Κατά την εκτέλεση της τεχνικής θεωρήθηκαν ψηφίδες διαστάσεων 

88×  εικονοστοιχείων. Για λόγους διακεκριµένης αξιολόγησης των αλγορίθµων 

εξαγωγής χαρακτηριστικών, στα πρώτα πειράµατα δεν περιλαµβάνονται 

διακυµάνσεις φωτισµού. 

 

Ένα παράδειγµα της εφαρµογής στατιστικής κατάτµησης σε εικονοσειρές 

οδικού δικτύου παρατίθεται στο Σχ. 3.5. Τα Σχ. 3.5.α και 3.5.β αναπαριστούν 

την εικόνα παρασκηνίου και τη δυαδική αναπαράσταση της ζώνης 

ενδιαφέροντος αντίστοιχα. Το θεωρούµενο στιγµιότυπο προς σύγκριση 

παρατίθεται στο Σχ. 3.5.γ. Η εφαρµογή του αλγορίθµου στατιστικής 

κατάτµησης στο χρωµατικό µοντέλο RGB εξάγει τα διαγράµµατα Euler που 

παρατίθενται στα Σχ. 3.5.δ έως 3.5.στ. Από την επισκόπηση των αποτελεσµάτων 

είναι εµφανής η συσταδοποίηση των δοµικά αµετάβλητων περιοχών σε µία 

ενιαία συστάδα. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την εξαγωγή µίας ικανοποιητικής 
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προσέγγισης του µοντέλου θορύβου, ορίζοντας κατ’ επέκταση ένα αξιόπιστο 

κριτήριο κατηγοριοποίησης για τον ανιχνευτή µεταβολών. 

 

 

α) 

 

β) 

 

 γ) 

 

δ) 

 

ε) 

 

 στ) 

Σχ. 3.5. Στατιστική κατάτµηση σε εικονοσειρά Ευφυούς Συστήµατος Μεταφορών:  
a) Αναπαράσταση παρασκηνίου, β) ∆υαδική µάσκα ζώνης ενδιαφέροντος,                   
γ) Στιγµιότυπο µε δοµικές επικαλύψεις δ-ε-στ) Εξαγόµενα διαγράµµατα Euler. Η 
κατάταξη της πλειοψηφίας των αµετάβλητων ψηφίδων σε µία συστάδα 
συνεπάγεται την ακριβή εκτίµηση του υφισταµένου µοντέλου θορύβου. 
 
 
Για την εκτίµηση της επίδοσης του αλγορίθµου γένεσης συστάδων, ελήφθη 

ως κριτήριο αξιολόγησης η εξαγωγή συστάδων µε στατιστικά διαχωρίσιµες 

υπογραφές µετά το πέρας της διαδικασίας. Στο τρέχον πείραµα, η επίδοση του 

αλγορίθµου συσταδοποίησης εκτιµήθηκε ποσοτικά, υπολογίζοντας το πλήθος 

των διεργασιών στο οποίο εξήχθησαν συστάδες µε οµοιότητες στις στατιστικές 

τους υπογραφές και στο οποίο απαιτήθηκαν διορθωτικές τροποποιήσεις της 

εξαγόµενης διαµέρισης. 

 

Τα στατιστικά αποτελέσµατα εκτίµησης του αλγορίθµου συσταδοποίησης 

βασίστηκαν στην εκτέλεσή του σε εικονοσειρά µε 16556 στιγµιότυπα. Το στάδιο 

ελέγχου οµοιότητας στατιστικών υπογραφών συστάδων που παρουσιάστηκε στην 

Ενότητα 1.6.3 εκτελέστηκε, θεωρώντας παράγοντα στατιστικής απόκλισης 1=λ . 

∆εδοµένου ότι ο αλγόριθµος εφαρµόζεται µεµονωµένα σε κάθε χρωµατικό 

κανάλι του µοντέλου RGB, εξήχθησαν διακεκριµένα στατιστικά στοιχεία για τις 
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τρεις χρωµατικές συνιστώσες. Κατά την ανάλυση της χρωµατικής συνιστώσας 

κόκκινου, εντοπίστηκαν και ενοποιήθηκαν συστάδες συναφών στατιστικών 

υπογραφών σε 8 από τις 16556 συγκρίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 

0.48‰. Κατά την ανάλυση της χρωµατικής συνιστώσας πρασίνου, 

εκτελέστηκαν ενοποιήσεις συστάδων σε 4 από τις 16556 συγκρίσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.24‰. Επίσης, κατά την ανάλυση της χρωµατικής 

συνιστώσας κυανού, εκτελέστηκαν ενοποιήσεις συστάδων σε 7 περιπτώσεις, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.42‰. Τα στατιστικά αποτελέσµατα 

συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1. 

 

 

  Πίνακας 3.1: Ποσοστό διορθωτικών τροποποιήσεων συσταδοποίησης κατά 

την επισκόπηση εικονοσειράς 16556 µελών (µοντέλο RGB) 

Χρωµατική συνιστώσα Πλήθος διεργασιών Ποσοστό διεργασιών 

Συνιστώσα R 8 0.48‰ 

Συνιστώσα G 4 0.24‰ 

Συνιστώσα B 7 0.42‰ 

 
 
 
Επιπρόσθετα, ο αλγόριθµος συσταδοποίησης αξιολογήθηκε ως προς την 

ακρίβειά του στην εκτίµηση των στατιστικών παραµέτρων θορύβου. Η ακρίβεια 

του εξαγοµένου µοντέλου θορύβου εκτιµήθηκε ποσοτικά, συγκρίνοντας τις 

στατιστικές παραµέτρους που εξάγει ο αλγόριθµος συσταδοποίησης µε 

στατιστικές τιµές αναφοράς και εκτιµώντας το σχετικό σφάλµα. Οι στατιστικές 

τιµές αναφοράς εξήχθησαν, αναλύοντας δείγµατα της εικονοσειράς χωρίς 

δοµικές επικαλύψεις. Χάριν στατιστικής ευρωστίας, εκτελέστηκαν πολλαπλές 

συγκρίσεις κενών εικόνων και το µοντέλο αναφοράς προσεγγίστηκε από τους 

αριθµητικούς µέσους των επιµέρους παραµέτρων.[36] Ο Πίνακας 3.2 

περιλαµβάνει τα ζεύγη κενών στιγµιοτύπων της εικονοσειράς που 

χρησιµοποιήθηκαν, τις τιµές των παραµέτρων που εξήχθησαν σε κάθε 

µεµονωµένο πείραµα και τους αριθµητικούς τους µέσους. 
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Πίνακας 3.2: Εξαγόµενες τιµές αναφοράς µοντέλου θορύβου από ζεύγη κενών 

εικόνων 

Ζεύγη εικόνων 

(αύξοντες αριθµοί) 

Εκτιµώµενη        

µέση τιµή 

Εκτιµώµενη          

τυπική απόκλιση 

3455-3456 1,711 1,471 

3455-3457 1,717 1,492 

3455-3458 1,705 1,474 

3455-3459 1,717 1,493 

3456-3457 1,722 1,497 

3456-3458 1,720 1,483 

3456-3459 1,727 1,500 

3457-3458 1,713 1,484 

3457-3459 1,721 1,491 

3458-3459 1,705 1,479 

Αριθµητικοί µέσοι 1,716 1,486 

 
  

Με βάση το µοντέλο θορύβου αναφοράς, υπολογίστηκε το σχετικό σφάλµα 

εκτίµησης θορύβου σε ένα σύνολο πειραµάτων ανίχνευσης µεταβολών. Εάν για 

κάθε στατιστική παράµετρο του θορύβου θεωρηθεί η τιµή αναφοράς του REFV  

και µία εκτιµώµενη προσέγγισή του ESTV , τότε το ποσοστιαίο σχετικό σφάλµα 

εκτίµησης RE  προκύπτει από τη σχέση 

 
 

REF

REFEST

R
V

VV
E

−
⋅= 100  (3.15) 

 
 
Η αξιολόγηση της τεχνικής συσταδοποίησης ως προς το σφάλµα εκτίµησής 

της βασίστηκε σε 25 πειράµατα. Εκτελέστηκαν δύο παραλλαγές του 

αλγορίθµου. Στην πρώτη παραλλαγή, το µοντέλο θορύβου εκτιµήθηκε 

αποκλειστικά µε την εφαρµογή του σταδίου γένεσης προτύπων. Οι εκτιµώµενες 

µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις, καθώς και οι ποσοστιαίες αποκλίσεις τους 

από τις τιµές αναφοράς, παρατίθενται στον Πίνακα 3.3. Στη δεύτερη 

παραλλαγή του αλγορίθµου, το µοντέλο θορύβου εξήχθη, συνδυάζοντας τον 
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αλγόριθµο γένεσης προτύπων µε το συµπληρωµατικό στάδιο του διορθωτικού 

αλγορίθµου κ-µέσων. Οι αντίστοιχες προσεγγίσεις µέσης τιµής και τυπικής 

απόκλισης δίνονται στον Πίνακα 3.4.  

 

Πίνακας 3.3: Αποτελέσµατα εκτίµησης µοντέλου θορύβου σε ζεύγη µε δοµικές 

επικαλύψεις (Εφαρµογή γένεσης προτύπων) 

Ζεύγη εικόνων 
Εκτιµώµενη 

µέση τιµή 

Σχετικό 

σφάλµα (%) 

Εκτιµώµενη 

τυπική απόκλιση 

Σχετικό 

σφάλµα (%) 

3459-3465 1,767 3,0 1,379 7,2 

3459-3470 1,786 4,1 1,388 6,6 

3459-3475 1,756 2,4 1,371 7,7 

3459-3480 1,751 2,0 1,372 7,7 

3459-3485 1,754 2,2 1,374 7,5 

3459-3490 1,821 6,2 1,413 5,0 

3459-3495 1,888 10,0 1,445 2,8 

3459-3500 1,838 7,1 1,427 4,0 

3459-3505 1,812 5,6 1,406 5,4 

3459-3510 1,798 4,8 1,410 5,2 

3459-3515 1,849 7,8 1,424 4,2 

3459-3520 1,860 8,4 1,431 3,7 

3459-3525 1,832 6,8 1,418 4,6 

3459-3530 1,871 9,0 1,448 2,6 

3459-3535 1,850 7,8 1,458 1,9 

3459-3540 1,833 6,8 1,429 3,8 

3459-3545 1,867 8,8 1,455 2,1 

3459-3550 1,835 7,0 1,431 3,7 

3459-3555 1,811 5,6 1,412 5,0 

3459-3560 1,810 5,5 1,419 4,5 

3459-3565 1,865 8,7 1,443 2,9 

3459-3570 1,889 10,1 1,453 2,3 

3459-3575 1,856 8,2 1,440 3,1 

3459-3580 1,853 8,0 1,446 2,7 

3459-3585 1,847 7,6 1,437 3,3 
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Πίνακας 3.4: Αποτελέσµατα εκτίµησης µοντέλου θορύβου σε ζεύγη µε δοµικές 

επικαλύψεις (Εφαρµογή γένεσης προτύπων και αλγορίθµου κ-µέσων) 

Ζεύγη εικόνων 
Εκτιµώµενη 

µέση τιµή 

Σχετικό 

σφάλµα (%) 

Εκτιµώµενη 

τυπική απόκλιση 

Σχετικό 

σφάλµα (%) 

3459-3465 1,767 3,0 1,38 7,2 

3459-3470 1,786 4,1 1,39 6,6 

3459-3475 1,756 2,4 1,37 7,7 

3459-3480 1,751 2,0 1,37 7,7 

3459-3485 1,754 2,2 1,37 7,5 

3459-3490 1,821 6,2 1,41 5,0 

3459-3495 1,890 10,2 1,45 2,6 

3459-3500 1,831 6,7 1,42 4,2 

3459-3505 1,808 5,4 1,40 5,5 

3459-3510 1,794 4,6 1,41 5,4 

3459-3515 1,849 7,8 1,42 4,2 

3459-3520 1,818 6,0 1,41 5,4 

3459-3525 1,830 6,6 1,42 4,7 

3459-3530 1,856 8,2 1,44 3,2 

3459-3535 1,825 6,4 1,43 3,6 

3459-3540 1,833 6,8 1,43 3,8 

3459-3545 1,846 7,6 1,43 3,5 

3459-3550 1,830 6,7 1,43 4,0 

3459-3555 1,800 4,9 1,41 5,3 

3459-3560 1,806 5,2 1,42 4,8 

3459-3565 1,855 8,1 1,43 3,6 

3459-3570 1,884 9,8 1,45 2,5 

3459-3575 1,852 7,9 1,44 3,3 

3459-3580 1,840 7,2 1,44 3,4 

3459-3585 1,847 7,6 1,44 3,3 

 

 

Η εξέταση των τιµών σχετικού σφάλµατος αποδεικνύει την δυνατότητα 

εξαγωγής ικανοποιητικών προσεγγίσεων του µοντέλου θορύβου. Επιπλέον, 

συγκρίνοντας τα σχετικά σφάλµατα των δύο αλγοριθµικών παραλλαγών, 
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παρατηρείται ότι τα σχετικά σφάλµατα εκτίµησης µέσης τιµής και τυπικής 

απόκλισης παρουσιάζουν κατά µέσο όρο διαφορά 0.3% και 0.4% αντίστοιχα. 

Το γεγονός ότι µεταξύ των αποτελεσµάτων των δύο παραλλαγών παρατηρούνται 

αµελητέες στατιστικές αποκλίσεις, υποδηλώνει ότι το πέρας του σταδίου γένεσης 

προτύπων παρέχει µία ήδη ικανοποιητική προσέγγιση του µοντέλου θορύβου. 

 

Ένα παράδειγµα που συγκρίνει τα αποτελέσµατα των δύο παραλλαγών 

συσταδοποίησης παρουσιάζεται στο Σχ. 3.6. Το ζεύγος εικόνων προς σύγκριση 

παρουσιάζεται στα Σχ. 3.6.α και 3.6.β. Στα Σχ. 3.6.γ έως 3.6.ζ παρουσιάζονται 

τα διαγράµµατα Euler, η µάσκα χαρακτηριστικών και οι δοµικές επικαλύψεις 

που αποµονώνονται, χρησιµοποιώντας το µοντέλο θορύβου που εξάγει το 

στάδιο γένεσης προτύπων. Αντίστοιχα, στα Σχ. 3.6.η έως 3.6.λ παρουσιάζονται 

τα διαγράµµατα Euler, η µάσκα χαρακτηριστικών και οι δοµικές επικαλύψεις 

που αποµονώνονται, χρησιµοποιώντας το µοντέλο θορύβου που εξάγει ο 

συνδυασµός του αλγορίθµου γένεσης προτύπων και του διορθωτικού 

αλγορίθµου κ-µέσων. Η οµοιότητα των αποτελεσµάτων υποδηλώνει την εξαγωγή 

παρεµφερών διαµερίσεων και µίας ικανοποιητικής αρχικής προσέγγισης του 

µοντέλου θορύβου. 
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α) 

 
β) 

 

 
γ) 

 
δ) 

 
 ε) 

 
στ) 

 
ζ) 

 

 
η) 

 
θ) 

 
 ι) 

 
κ) 

 
λ) 

 

 
Σχ. 3.6. Εκτίµηση σύγκλισης αλγορίθµου συσταδοποίησης: α) Αναπαράσταση 
παρασκηνίου, β) Στιγµιότυπο προς σύγκριση, γ-δ-ε-στ-ζ) ∆ιαγράµµατα Euler, 
µάσκα µεταβολών και επικαλύψεις που εξάγονται µετά το πέρας του αλγορίθµου 
γένεσης προτύπων, η-θ-ι-κ-λ) ∆ιαγράµµατα Euler, µάσκα µεταβολών και 
επικαλύψεις που εξάγονται µετά την εκτέλεση του συµπληρωµατικού αλγορίθµου 
κ-µέσων. 
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Κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων συσταδοποίησης, υπολογίστηκε το 

πλήθος των εκτελέσεων του διορθωτικού αλγορίθµου κ-µέσων που απαιτήθηκε 

σε κάθε µεµονωµένη διεργασία σύγκρισης, έως ότου σταθεροποιηθεί η σύνθεση 

των εξαγοµένων συστάδων. Η ποσοστιαία κατανοµή των διεργασιών ανίχνευσης 

µεταβολών συναρτήσει του πλήθους επαναλήψεων του αλγορίθµου κ-µέσων, 

για κάθε µεµονωµένο χρωµατικό κανάλι, παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.5. και 

αναπαρίσταται γραφικά στο ∆ιάγραµµα 3.1. 

 

Πίνακας 3.5: Ποσοστιαία κατανοµή διεργασιών εξαγωγής χαρακτηριστικών 

βάσει των εκτελέσεων αλγορίθµου κ-µέσων ανά διεργασία 

Εκτελέσεις 

αλγορίθµου 

Συνιστώσα 

κόκκινου 

Συνιστώσα 

πράσινου 

Συνιστώσα 

κυανού 

1-10 80.08% 77.66% 76.82% 

11-20 14.8% 17.24% 18% 

21-30 3.82% 3.55% 3.7% 

Άνω των 30 1.30% 1.55% 1.48% 
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∆ιάγραµµα 3.1. Ποσοστιαία κατανοµή των διεργασιών εξαγωγής χαρακτηριστικών 
βάσει του πλήθους εκτελέσεων του αλγορίθµου κ-µέσων ανά διεργασία 
 

 

Στο επόµενο παράδειγµα παρατίθεται µία συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του προτεινοµένου αλγορίθµου ανίχνευσης µεταβολών και του 
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αλγορίθµου ελέγχου βαρύτητας που προτείνεται στις εργασίες [8],[9]. Τα 

πειραµατικά αποτελέσµατα των εν λόγω αλγορίθµων παρατίθενται στο Σχ. 3.7. 

 

 

α) 

 

β) 

 

 

 

γ) 

 

δ) 

 

 

ε) 

 

στ) 

 

 ζ) 

 

η) 

 

θ) 

 

Σχ. 3.7. Συγκριτική αξιολόγηση προτεινοµένου αλγορίθµου και ελέγχου 
βαρύτητας σε εικονοσειρά Ευφυούς Συστήµατος Μεταφορών α) Αναπαράσταση 
παρασκηνίου, β) Στιγµιότυπο µε δοµικές επικαλύψεις, γ-δ) Μάσκα µεταβολών και 
επικαλύψεις που εξάγονται µε τη µεθοδολογία ελέγχου βαρύτητας,                      
ε-στ-ζ) ∆ιαγράµµατα Euler που εξάγονται βάσει της τεχνικής στατιστικής 
κατάτµησης, η-θ) ∆υαδική µάσκα µεταβολών και χαρακτηριστικά που εξάγονται 
βάσει του προτεινοµένου αλγορίθµου 
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Τα Σχ. 3.7.α και 3.7.β παρουσιάζουν το παρασκήνιο αναφοράς και το 

στιγµιότυπο προς σύγκριση αντίστοιχα. Η δυαδική µάσκα µεταβολών και οι 

δοµικές επικαλύψεις που εξάγει ο αλγόριθµος ελέγχου βαρύτητας παρατίθενται 

στα Σχ. 3.7.γ και 3.7.δ αντίστοιχα. Η εφαρµογή του αλγορίθµου στατιστικής 

κατάτµησης εξάγει τα διαγράµµατα Euler που παρουσιάζονται στα Σχ. 3.7.ε 

έως 3.7.ζ. Η εξαγόµενη µάσκα χαρακτηριστικών και οι ανιχνευόµενες 

επικαλύψεις δίνονται στα Σχ. 3.7.η και 3.7.θ αντίστοιχα. Από την επισκόπηση 

των αποτελεσµάτων είναι εµφανές ότι η εφαρµογή του προτεινοµένου 

αλγορίθµου παρουσιάζει βελτιωµένη απόδοση, σε ό,τι αφορά την αποµόνωση 

χαρακτηριστικών και διασφαλίζει ένα αυξηµένο ποσοστό ορθών ανιχνεύσεών 

τους.  

 

Για την ποσοτική εκτίµηση της επίδοσης των συγκρινοµένων αλγορίθµων, 

εκτελέστηκαν 20 πειραµατικές συγκρίσεις σε τυχαία στιγµιότυπα της 

εικονοσειράς. Ως κριτήριο αξιολόγησης των µεθόδων επελέγη η παρουσία 

ψευδών θετικών ή ψευδών αρνητικών εκτιµήσεων στις εξαγόµενες µάσκες 

χαρακτηριστικών. Η εφαρµογή του ελέγχου βαρύτητας είχε ως αποτέλεσµα την 

εξαγωγή δυαδικών µασκών µεταβολών που περιείχαν ψευδείς εκτιµήσεις σε 15 

από τις 20 περιπτώσεις. Η εφαρµογή του προτεινόµενου αλγορίθµου στο ίδιο 

δείγµα κατέληξε στην έγερση εσφαλµένων εκτιµήσεων σε 4 περιπτώσεις. 

 

3.8.2 Πειράµατα ταυτόχρονης εξαγωγής χαρακτηριστικών και 

ενηµέρωσης παρασκηνίου 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται πειραµατικά αποτελέσµατα που 

αφορούν τη µακροπρόθεσµη επίδοση του προτεινοµένου αλγορίθµου εξαγωγής 

χαρακτηριστικών. Προκειµένου να αξιολογηθεί η τεχνική προσαρµογής 

παρασκηνίου, ο αλγόριθµος εκτελέστηκε σε µία εικονοσειρά επισκόπησης 

οδικού δικτύου διάρκειας 11 λεπτών, η οποία ελήφθη µε τη χρήση ψηφιακής 

κάµερας κωδικοποίησης ροής DV-PAL σε ανάλυση 576720×  εικονοστοιχείων. 

Στην πειραµατική ακολουθία συµπεριλαµβάνονται ηµερήσιες αλλαγές 

φωτισµού, καθώς και µεταβολές έκθεσης λόγω αλλαγής καιρικών συνθηκών.  
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Το Σχ. 3.8.α παρουσιάζει το µοντέλο παρασκηνίου κατά την έναρξη 

επισκόπησης και το Σχ. 3.8.β παρουσιάζει ένα στιγµιότυπο που παρατηρείται 

10’ µετά την έναρξη επισκόπησης. Η απόλυτη διαφορά µεταξύ του αρχικού 

προτύπου και του στιγµιοτύπου δίνεται στο Σχ. 3.8.γ. Η εξέτασή της 

αναδεικνύει την παρουσία αποκλίσεων πλάτους που οφείλονται στη µεταβολή 

του περιβάλλοντος φωτισµού στο οδόστρωµα. Προφανώς, η ύπαρξη αυτού του 

παράγοντα δυσχεραίνει την εφαρµογή του στατιστικού ανιχνευτή µεταβολών. 

 

Για την αποφυγή σφαλµάτων κατηγοριοποίησης, εφαρµόζεται το 

συµπληρωµατικό κριτήριο στατιστικής ανάλυσης ακµών που αναλύθηκε στην 

Ενότητα 3.6. Η εκτέλεση του αλγορίθµου ενηµέρωσης παρασκηνίου, κατά τη 

στιγµή παρατήρησης του στιγµιοτύπου 3.8.β, εξάγει τη συνάρτηση κλίσης και 

τις ακµές που παρατίθενται στα Σχ. 3.8.δ και 3.8.ε αντίστοιχα. Η εξέτασή τους 

αναδεικνύει η ύπαρξη ισχυρών ακµών σε περιοχές µε δοµικές τροποποιήσεις. 

Λαµβάνοντας υπόψη την εικόνα ακµών στη διεργασία ενηµέρωσης προσκηνίου, 

προκύπτει η µάσκα προσκηνίου του Σχ. 3.8.στ.  

 

Η διεργασία ενηµέρωσης παρασκηνίου επιτελεί µία συνεχή προσαρµογή, η 

οποία επαναλαµβάνεται για κάθε εισερχόµενο στιγµιότυπο. Κατά τη στιγµή 

παρατήρησης του στιγµιοτύπου του Σχ. 3.8.β, το εξαγόµενο ενηµερωµένο 

µοντέλο παρασκηνίου έχει τη µορφή που παρατίθεται στο Σχ. 3.8.ζ. Η απόλυτη 

διαφορά µεταξύ του τρέχοντος στιγµιοτύπου και του ενηµερωµένου µοντέλου 

παρασκηνίου δίνεται στο Σχ. 3.8.η.  

 

Μελετώντας τις διαφορές µεταξύ του αρχικού και του ενηµερωµένου 

παρασκηνίου, αποδεικνύεται ότι η διαδικασία προσαρµογής επέτυχε την 

εξάλειψη µεταβολών έκθεσης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει πλέον την εφαρµογή 

του σταδίου ανίχνευσης µεταβολών µεταξύ του τρέχοντος παρασκηνίου και 

στιγµιοτύπου, διότι στις µη επικαλυπτόµενες περιοχές της απόλυτης διαφοράς 

τους υφίστανται αποκλειστικά διακυµάνσεις θορύβου. Η εφαρµογή του 

αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών ανίχνευσε τις µεταβολές που δίνονται 

στο Σχ. 3.8.θ. Από την εξέτασή του γίνεται αντιληπτό ότι, παρά την ταυτόχρονη 

επιρροή διακυµάνσεων έκθεσης, ο συνδυασµός των τεχνικών στατιστικής 

κατάτµησης και ενηµέρωσης παρασκηνίου επέτυχε την ακριβή ανίχνευση των 

υφισταµένων δοµικών µεταβολών.  
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α) 

 

β) 

 

γ) 

 

δ) 

 

ε) 

 

στ) 

 

ζ) 

 

η) 

 

 θ) 

Σχ. 3.8. α) Μοντέλο παρασκηνίου κατά την αρχικοποίηση του αλγορίθµου,           
β) Στιγµιότυπο µε επικαλύψεις που παρατηρείται 10’ µετά την έναρξη επισκόπησης, 
γ) Απόλυτη διαφορά µεταξύ του αρχικού µοντέλου παρασκηνίου (α) και του 
στιγµιοτύπου (β), δ) Κλίση της ενηµερωµένης απόλυτης διαφοράς, ε) Ακµές που 
ανιχνεύονται βάσει του προτεινοµένου διορθωτικού αλγορίθµου, στ) Εξαγόµενη 
µάσκα προσκηνίου, µετά την εφαρµογή του διορθωτικού κριτηρίου ενηµέρωσης 
παρασκηνίου, ζ) Ενηµερωµένο µοντέλο παρασκηνίου, η) ∆ιορθωµένη απόλυτη 
διαφορά,  θ) Εξαγόµενα χαρακτηριστικά   

 

 

Στο επόµενο παράδειγµα συγκρίνονται τα µοντέλα παρασκηνίου που εξάγει ο 

προτεινόµενος αλγόριθµος µε τα αντίστοιχα µοντέλα που εξάγει ο αλγόριθµος 

χρονικού µέσου [57] σε εικονοσειρές µε ρυθµό ανανέωσης 25 στιγµιοτύπων ανά 

δευτερόλεπτο. Τα Σχ. 3.9.α.1 έως 3.9.δ.1 απεικονίζουν στιγµιότυπα της 

εικονοσειράς εισόδου. Στα Σχ. 3.9.α.2 έως 3.9.δ.2 απεικονίζονται οι 

αναπαραστάσεις παρασκηνίου που εξάγονται µε την εφαρµογή του αλγορίθµου 

χρονικού µέσου 24ης τάξης. Στα αποτελέσµατα του αλγορίθµου εµφανίζονται 

ίχνη από οµογενείς επιφάνειες δοµικών επικαλύψεων που παρατηρούνται σε 

σταθερές θέσεις για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα. Η εισαγωγή των εν 
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λόγω επικαλύψεων στα µοντέλα παρασκηνίου οφείλεται στην αρχή λειτουργίας 

του αλγορίθµου.  

 

Οι αναπαραστάσεις παρασκηνίου που εξάγονται µε την εφαρµογή του 

προτεινοµένου διορθωτικού αλγορίθµου, παρατίθενται στα Σχ. 3.9.α.3 έως 

3.9.δ.3. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των αλγορίθµων, προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη τεχνική, υπό την παρουσία παρατεταµένων 

επικαλύψεων, παρέχει βελτιωµένα µοντέλα παρασκηνίου, καθώς αποτρέπει την 

προσθήκη δοµικών επικαλύψεων σε αυτά, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειάς 

τους. Επιπλέον, η εφαρµοζόµενη τεχνική ενηµέρωσης, δεδοµένου ότι 

αντικαθιστά τα εικονοστοιχεία του µοντέλου παρασκηνίου µε τα εικονοστοιχεία 

των µη επικαλυµµένων περιοχών του στιγµιοτύπου, εξασφαλίζει την άµεση 

προσαρµογή του µοντέλου στις τρέχουσες συνθήκες παρατήρησης, χωρίς τη 

µεσολάβηση κάποιου χρονικού διαστήµατος σύγκλισης. 

 

Προκειµένου να εκτιµηθεί ποσοτικά η επίδοση του προτεινοµένου 

αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών, υπολογίστηκε το ποσοστό των 

πειραµάτων στα οποία εξήχθησαν ψευδείς θετικές και ψευδείς αρνητικές 

ανιχνεύσεις. Επί του συνόλου των 16556 δειγµάτων της ακολουθίας που 

ελέγχθησαν, παρατηρήθηκε η έγερση ψευδών θετικών κατά τη σύγκριση 259 

µελών. Επίσης, παρατηρήθηκε η εµφάνιση ψευδών αρνητικών εκτιµήσεων σε 

51 πειράµατα. Συνεπώς, ο αλγόριθµος επέτυχε ορθές κατηγοριοποιήσεις σε 

16246 από τα 16556 δείγµατα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 98,12% των 

επιθεωρουµένων στιγµιοτύπων. Τα σχετικά στατιστικά αποτελέσµατα 

συνοψίζονται στον Πίνακα 3.6.  
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α.1 

 

α.2 

 

α.3 

 

β.1 

 

β.2 

 

β.3 

 

γ.1 

 

γ.2 

 

γ.3 

 

δ.1 

 

δ.2 

 

δ.3 

Σχ. 3.9. Συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθµου χρονικού µέσου και προτεινοµένου 
αλγορίθµου ενηµέρωσης παρασκηνίου σε εικονοσειρά ρυθµού ανανέωσης 25 
εικόνων/δευτερόλεπτο: α.1-β.1-γ.1-δ.1) Τυχαία στιγµιότυπα ακολουθίας εισόδου, 
α.2-β.2-γ.2-δ.2) Αναπαραστάσεις παρασκηνίου που εξάγει ο αλγόριθµος χρονικού 
µέσου 24ης τάξης, (α.3-β.3-γ.3-δ.3) Μοντέλα παρασκηνίου που εξάγει ο 
προτεινόµενος αλγόριθµος 
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Πίνακας 3.6: Εκτίµηση επίδοσης αλγορίθµου εξαγωγής χαρακτηριστικών 

χαµηλού επιπέδου 

Συνολικές διεργασίες εξαγωγής χαρακτηριστικών 16556 

Μάσκες χαρακτηριστικών µε ψευδή θετικά 259 

Μάσκες χαρακτηριστικών µε ψευδή αρνητικά 51 

Μάσκες χαρακτηριστικών µε ορθή κατηγοριοποίηση 16246 

Συνολική επίδοση ανίχνευσης 98,12% 

 

 

Επιπρόσθετα, κατά την εκτέλεση των πειραµάτων, υπολογίστηκαν οι µέσοι 

χρόνοι εκτέλεσης των διεργασιών ανίχνευσης µεταβολών και ενηµέρωσης 

παρασκηνίου. Για την εκτίµηση του χρόνου εκτέλεσης της σύνθετης τεχνικής, 

οι αλγόριθµοι εκτελέστηκαν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα µε επεξεργαστή 

Pentium 4 συχνότητας 3.4 GHz. Κατά την εκτέλεση των πειραµάτων, ο µέσος 

χρόνος ανίχνευσης µεταβολών προσδιορίστηκε στα 65 msec. Αντίστοιχα, ο 

µέσος χρόνος εκτέλεσης του σταδίου ενηµέρωσης παρασκηνίου προσδιορίστηκε 

στα 185 msec. Εποµένως, η εκτέλεση της συνολικής διεργασίας εξαγωγής 

χαρακτηριστικών ολοκληρώθηκε προσεγγιστικά σε µέσο χρόνο 250 msec, 

υποστηρίζοντας το µέγιστο θεωρητικό ρυθµό επισκόπησης 4 στιγµιοτύπων ανά 

δευτερόλεπτο. 

 

 

3.9 Σύνοψη - Μελλοντική ανάπτυξη 

 

Στο τρέχον Κεφάλαιο αναλύθηκαν οι αρχές λειτουργίας και η αρχιτεκτονική 

ενός συστήµατος εξαγωγής χαρακτηριστικών χαµηλού επιπέδου από 

εικονοσειρές χρονοµεταβλητής έκθεσης. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην 

επισκόπηση οδικών αξόνων µε τη χρήση Οπτικών Ευφυών Συστηµάτων 

Μεταφορών. Στα εν λόγω συστήµατα, η εξαγωγή χαρακτηριστικών από 

εικονοσειρές αποτελεί µία διεργασία πρωταρχικής σηµασίας, η οποία καθιστά 

εφικτή την επικοινωνία τους µε τον επιθεωρούµενο χώρο.  
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Ένας παράγοντας που είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη κατά τη λειτουργία 

των Οπτικών Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών αφορά στις µη ελεγχόµενες 

συνθήκες έκθεσης που παρατηρούνται στα επιθεωρούµενα πεδία τους. Υπό 

αυτές τις συνθήκες, για τη µακροπρόθεσµη αξιοπιστία της εξαγωγής 

χαρακτηριστικών, απαιτείται από πλευράς του συστήµατος η χρήση ενός 

προσαρµοστικού αλγορίθµου ενηµέρωσης παρασκηνίου. Επιπλέον, µία 

πρόσθετη απαίτηση αφορά στην επισήµανση της παρουσίας στόχων 

ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών κίνησής τους. Η επισήµανση 

στατικών επικαλύψεων κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς αυτές αποτελούν 

δυνητικές πηγές έγερσης κρίσιµων γεγονότων. Η απαίτηση αυτή διαφοροποιεί 

τις ανάγκες του Ευφυούς Συστήµατος Μεταφορών από τις ανάγκες ενός 

αλγορίθµου εκτίµησης κίνησης και καθιστά τους προϋπάρχοντες αλγορίθµους 

ενηµέρωσης παρασκηνίου µη εφαρµόσιµους. 

 

Στην παρούσα εργασία, για την επίλυση του προβλήµατος προσθήκης 

στατικών επικαλύψεων στο µοντέλο παρασκηνίου, προτάθηκε µία σύνθετη 

τεχνική εξαγωγής χαρακτηριστικών από πεδία που παρουσιάζουν 

χρονοµεταβλητές συνθήκες έκθεσης και χρονοαµετάβλητη δοµική σύνθεση. 

Στην προτεινόµενη υλοποίηση, ο αλγόριθµος στατιστικής κατάτµησης 

αξιοποιήθηκε για τον υπολογισµό του µοντέλου θορύβου και την καταστολή 

διακυµάνσεων θορύβου. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα του ανιχνευτή µεταβολών 

αξιοποιήθηκαν ως µία αρχική λύση που εισήχθη στο πρόσθετο διορθωτικό 

στάδιο ενηµέρωσης παρασκηνίου. Στο προτεινόµενο διορθωτικό στάδιο, οι 

αρχικά εξαγόµενες µάσκες προσκηνίου τροποποιήθηκαν µε την εφαρµογή µίας 

αντικειµενοστραφούς διεργασίας στατιστικής ανάλυσης ακµών. Η διορθωµένη 

µάσκα χρησιµοποιήθηκε στην επιλεκτική ενηµέρωση του µοντέλου 

παρασκηνίου, το οποίο εισάγεται σε µεταγενέστερες διεργασίες ανίχνευσης 

µεταβολών. Συνεπώς, µε το συνδυασµό των προαναφερθέντων αλγορίθµων 

ορίστηκε ένα ανατροφοδοτούµενο σύστηµα που προσαρµόζει τις παραµέτρους 

λειτουργίας του στις τρέχουσες συνθήκες επισκόπησης. 

 

Στα πλαίσια της εκτίµησης επίδοσης του προτεινοµένου συστήµατος, 

παρουσιάστηκαν πειραµατικά αποτελέσµατα και στατιστικοί δείκτες 

αξιολόγησης των επιµέρους αλγορίθµων. Τα παρατιθέµενα αποτελέσµατα 

ανέδειξαν την δυνατότητα προσαρµογής του µοντέλου παρασκηνίου, χωρίς την 
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προσθήκη σε αυτό στατικών δοµικών επικαλύψεων. Η ιδιότητα αυτή του 

αλγορίθµου τον καθιστά χρήσιµο για τον εντοπισµό χαρακτηριστικών που 

δύνανται να εγείρουν γεγονότα ενδιαφέροντος και για τη διασφάλιση της 

µακροπρόθεσµης ευστάθειας του αλγορίθµου εντοπισµού δοµικών µεταβολών.  

  

Το προτεινόµενο σύστηµα εξαγωγής χαρακτηριστικών επικεντρώθηκε 

αποκλειστικά στην ανίχνευση χαρακτηριστικών χαµηλού επιπέδου από 

εικονοσειρές. Οι αλγόριθµοί του υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός Ευφυούς 

Συστήµατος Μεταφορών, από το στάδιο λήψης της ροής δεδοµένων έως το 

στάδιο εξαγωγής µίας ακολουθίας χαρακτηριστικών. Η σύνθεση ενός 

ενοποιηµένου συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων απαιτεί την ερµηνεία της 

χωροχρονικής συµπεριφοράς των στόχων ενδιαφέροντος για τον εντοπισµό 

γεγονότων. Εποµένως τα µελλοντικά βήµατα για τη σύνθεση ενός αυτόνοµου 

Ευφυούς Συστήµατος Μεταφορών επικεντρώνονται στην ανάλυση της 

ακολουθίας χαρακτηριστικών µε την ενσωµάτωση πρόσθετων διεργασιών 

υψηλού επιπέδου. 

 

Στα Οπτικά Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών, οι ιδιότητες ενδιαφέροντος των 

ανιχνευοµένων στόχων περιλαµβάνουν κυρίως παραµέτρους θέσης και κίνησής 

τους. Συνεπώς, µία διεργασία ανίχνευσης γεγονότων δύναται να υλοποιηθεί, 

ορίζοντας ένα σύνολο από “κατηγορίες γεγονότων”. Η µεταξύ τους διάκριση 

είναι εφικτή ορίζοντας για κάθε κατηγορία ένα διακεκριµένο σύνολο 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που την περιγράφουν µε το βέλτιστο τρόπο. Η 

προσέγγιση αυτή παραπέµπει στην ανάλυση παραµέτρων υψηλού επιπέδου µε 

τη χρήση αλγορίθµων τεχνητής νοηµοσύνης που αναλαµβάνουν τη 

χωροχρονική επεξεργασία των ακολουθιών χαρακτηριστικών. Βάσει αυτής της 

αρχής λειτουργίας, ο εντοπισµός γεγονότων ανάγεται σε ένα συσχετιστικό 

έλεγχο παραµέτρων υψηλού επιπέδου, ο οποίος κατατάσσει τη συµπεριφορά 

κάθε ενός στόχου σε µία από τις προκαθορισµένες κατηγορίες γεγονότων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο                                            

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρατίθεται ένας απολογισµός των αλγοριθµικών 

διαδικασιών που προτάθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διατριβής. 

Αναφέρονται οι προτεινόµενες αλγοριθµικές διεργασίες για την ευφυή 

ανίχνευση δοµικών µεταβολών σε διδιάστατα διακριτά σήµατα. Επίσης, 

συνοψίζονται οι αλγοριθµικές παραλλαγές, οι οποίες προτάθηκαν για την 

επίλυση εξειδικευµένων προβληµάτων επισκόπησης. Για κάθε παραλλαγή 

επισκόπησης, αναλύονται οι πρόσθετοι περιορισµοί που υπεισέρχονται στη 

λειτουργία της, καθώς οι αλγοριθµικοί συνδυασµοί επίλυσής τους. Επιπλέον, 

παρατίθεται συνοπτικά ο σχολιασµός της επίδοσης των υλοποιηµένων 

συστηµάτων, µε βάση τα αποτελέσµατα που εξήγαγε η πειραµατική µελέτη 

τους. 

 

 

4.2 Ανίχνευση µεταβολών βάσει στατιστικής κατάτµησης 

 

Κύριο αντικείµενο της παρούσας έρευνας υπήρξε η επίλυση του 

προβλήµατος ανίχνευσης µεταβολών στη γενική µορφή της σύγκρισης ζεύγους 

εικόνων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εργασία εστίασε στον 

προσδιορισµό του υφισταµένου στατιστικού µοντέλου θορύβου, έχοντας ως 

µοναδικό διαθέσιµο δεδοµένο το ζεύγος εικόνων προς σύγκριση. Στα πλαίσια 

επίλυσης του προβλήµατος, προτάθηκε η εφαρµογή ενός προσαρµοστικού 

αλγορίθµου συσταδοποίησης, ο οποίος βασίζεται στην µεθοδολογία της Θεωρίας 

Προσαρµοστικού Συντονισµού. Ο πυρήνας του αλγορίθµου βασίστηκε σε µία 

διεργασία συσταδοποίησης, η οποία υιοθετεί το σχήµα γένεσης προτύπων των 

εξελικτικών διαδικασιών κατηγοριοποίησης των Νευρωνικών ∆ικτύων ART. Η 

επικέντρωση του αλγορίθµου στην ανάλυση των στατιστικών υπογραφών µη 
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επικαλυµµένων ψηφίδων παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς εκτίµησης των 

παραµέτρων θορύβου. Εποµένως, βάσει αυτής της αρχής λειτουργίας, 

καθίσταται εφικτός ο ορισµός του βέλτιστου κριτηρίου διάκρισης δοµικών 

µεταβολών. 

 

Η παράθεση των σχετικών πειραµατικών αποτελεσµάτων αποδεικνύει ότι η 

προτεινόµενη τεχνική, υπό τους προαναφερθέντες περιορισµούς, προσφέρεται 

για την εξαγωγή χαρακτηριστικών. Επιπλέον, η δυνατότητα εξαγωγής των 

παραµέτρων θορύβου απευθείας από το ζεύγος συγκρινοµένων εικόνων 

επιτρέπει τη λειτουργία του συστήµατος στην περίπτωση παρατήρησης 

χρονοµεταβλητών µοντέλων θορύβου. 

 

Επιπρόσθετα, για την αύξηση του ποσοστού ορθών ανιχνεύσεων, προτάθηκε 

η χρήση του αλγορίθµου συσταδοποίησης σε πολυκάναλες εικόνες. Η 

συγκεκριµένη αλγοριθµική παραλλαγή αξιοποιεί τη χρωµατική πληροφορία 

εικόνων, εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο στατιστικής κατάτµησης σε κάθε κανάλι 

µεµονωµένα. Στις περιπτώσεις εµφάνισης δοµικών µεταβολών, οι οποίες 

προκαλούν αµελητέες διακυµάνσεις πλάτους σε µονοκάναλες εικόνες, αλλά 

υπολογίσιµες χρωµατικές αποκλίσεις σε πολυκάναλες εικόνες, η εφαρµογή της 

συγκεκριµένης παραλλαγής συντέλεσε στην εξαγωγή βελτιωµένων ποσοστών 

ορθής ανίχνευσης.  

 

 

4.3 Επιθεώρηση βάσει ψηφιδοπλεγµατικών προτύπων 

 

Στο 2ο Κεφάλαιο, η παρουσίαση αλγορίθµων ανίχνευσης µεταβολών 

εξειδικεύτηκε στις εφαρµογές επισκόπησης δοµικά ταυτόσηµων στόχων µε 

αυθαίρετο προσανατολισµό. Το ενδιαφέρον στην παρατεθείσα ανάλυση του 

προβλήµατος εστίασε στην επιθεώρηση στόχων για τους οποίους η πρότυπη 

αναπαράσταση είναι διαθέσιµη αποκλειστικά σε ψηφιδοπλεγµατική µορφή. Στο 

εν λόγω πρόβληµα επιθεώρησης υπεισέρχεται αβεβαιότητα ως προς την σχετική 

θέση προτύπου και στιγµιοτύπων. Για την επίλυσή του, προτάθηκε ο 

συνδυασµός του προαναφερθέντος αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης µε έναν 

αλγόριθµο χωρικής ταύτισης, ο οποίος προσδιορίζει µαθηµατικά την 
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υφιστάµενη απόκλιση των εικονοστοιχείων προς σύγκριση. Στα πλαίσια της 

συγκεκριµένης προσέγγισης, επελέγη η χρήση ενός αλγορίθµου χωρικής 

ταύτισης που λαµβάνει ως µέτρο οµοιότητας την αµοιβαία πληροφορία των 

συγκρινοµένων δειγµάτων. 

  

Η εξαντλητική αναζήτηση βέλτιστης λύσης στο πρόβληµα χωρικής ταύτισης 

εικόνων εισάγει υψηλό υπολογιστικό φορτίο, επηρεάζοντας τη χρονική 

απόκριση του συνολικού συστήµατος. Λόγω του γεγονότος αυτού κρίθηκε 

αναγκαία η διασφάλιση αποδεκτών χρόνων απόκρισης για τη συγκεκριµένη 

διεργασία, Για την ελάττωση του εν λόγω φόρτου, υιοθετήθηκε η ιεραρχική 

στρατηγική αναζήτησης λύσης µε τη χρήση διδιάστατων µετασχηµατισµών 

κυµατιδίου, καθώς και η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων παράλληλης 

επεξεργασίας.  

 

Ένας πρόσθετος περιοριστικός παράγοντας που ελήφθη υπόψη, αφορά την 

εµφάνιση σκιάσεων στους επιθεωρούµενους στόχους, λόγω της µεταβολής της 

σχετικής θέσης τους ως προς το αισθητήριο. Για την αποφυγή εµφάνισης 

σφαλµάτων κατηγοριοποίησης λόγω αλλαγών έκθεσης, προτάθηκε η εφαρµογή 

ανίχνευσης µεταβολών σε χρωµατικά µοντέλα που διαχωρίζουν τους 

συντελεστές χρωµικότητας από τη συνιστώσα φωτεινότητας. Τα σχετικά 

πειραµατικά αποτελέσµατα ανέδειξαν ότι µε την εφαρµογή της εν λόγω 

αλγοριθµικής παραλλαγής, επιτυγχάνεται η καταστολή αχρωµατικών 

µεταβολών.  

 

Ως περιπτωσιακή µελέτη των συστηµάτων επιθεώρησης στόχων αυθαιρέτου 

προσανατολισµού, παρουσιάστηκε µία εφαρµογή επισκόπησης κάτω όψης 

οχηµάτων. Ο ρόλος της εφαρµογής συνίσταται στη δυνατότητα ανίχνευσης 

δοµικών µεταβολών σε επιφάνειες οχηµάτων και στην επισήµανσή τους σε 

προσωπικό επισκόπησης, µε απώτερο στόχο την αποφυγή εσφαλµένων 

εκτιµήσεων. Στα πλαίσια της αξιολόγησης του συστήµατος, παρατέθηκαν 

πειραµατικά αποτελέσµατα επίδοσης του, τα οποία επιβεβαιώνουν τη 

δυνατότητα χρήσης του για την ευφυή εντοπισµό τροποποιήσεων. Επιπλέον, 

από την εκτίµηση του χρόνου εκτέλεσης των επιµέρους αλγορίθµων, προέκυψε 

το συµπέρασµα ότι η συνολική απόκριση του συστήµατος καθορίζεται κυρίως 

από το αλγόριθµο χωρικής ταύτισης και ότι η διεργασία ανίχνευσης µεταβολών 
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εισάγει αµελητέο υπολογιστικό φορτίο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη 

σηµασία επιτάχυνσης του αλγορίθµου χωρικής ταύτισης για τη βελτίωση της 

απόκρισης του συστήµατος στο σύνολό του. 

 

 

4.4 Εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικονοσειρές 

 

Στο 3ο Κεφάλαιο αναλύθηκε µία παραλλαγή αλγορίθµου επισκόπησης, η 

οποία πραγµατεύεται την αδιάλειπτη επισκόπηση πεδίων µε την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών από εικονοσειρές. Οι περιορισµοί στους οποίους καλείται να 

αντεπεξέλθει το συγκεκριµένο σύστηµα αφορούν στη χρονική µεταβολή των 

παραµέτρων έκθεσης του επιθεωρουµένου πεδίου. Η επίδραση του 

συγκεκριµένου παράγοντα υποδηλώνει την ανάγκη τήρησης και χρήσης στις 

διεργασίες σύγκρισης ενός επίσης χρονοµεταβλητού µοντέλου παρασκηνίου.  

 

Μία πρόσθετη απαίτηση που χαρακτηρίζει την επιθυµητή διαδικασία 

προσαρµογής παρασκηνίου έγκειται στην επισήµανση της παρουσίας στατικών 

επικαλύψεων, ανεξαρτήτως του χρόνου παρουσίας τους στο πεδίο. Η απαίτηση 

αυτή αποκλείει τη χρήση των υπαρχόντων αλγορίθµων ενηµέρωσης 

παρασκηνίου, οι οποίοι, λόγω της αρχής λειτουργίας τους, ενσωµατώνουν 

στατικές δοµικές µεταβολές στο τηρούµενο µοντέλο τους. Στα πλαίσια επίλυσης 

του προβλήµατος, προτάθηκε ένας προσαρµοστικός αλγόριθµος που 

επικεντρώνεται στην επισκόπηση πεδίων χρονοµεταβλητής έκθεσης και 

χρονοαµετάβλητης δοµικής σύνθεσης. Η προτεινόµενη τεχνική εξαγωγής 

χαρακτηριστικών παραπέµπει στην περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσµάτων 

του αλγορίθµου στατιστικής κατάτµησης, εφαρµόζοντας έναν 

αντικειµενοστραφή αλγόριθµο στατιστικής ανάλυσης ακµών. Με τις διορθωτικές 

τροποποιήσεις του συµπληρωµατικού σταδίου, εξάγεται ένα ενηµερωµένο 

µοντέλο παρασκηνίου, το οποίο χρησιµοποιείται ως πρότυπο σε µεταγενέστερες 

διεργασίες εξαγωγής χαρακτηριστικών. Με βάση τη συγκεκριµένη αρχή 

λειτουργίας, συντίθεται ένα ανατροφοδοτούµενο σύστηµα επισκόπησης που 

προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες παρατήρησης.  
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Ως παράδειγµα εφαρµογής του αλγορίθµου επισκόπησης εικονοσειρών 

αναφέρθηκε η επίβλεψη οδικών δικτύων. Στα πλαίσια παρουσίασης της 

συγκεκριµένης περιπτωσιακής µελέτης, περιγράφηκε η αρχιτεκτονική του 

σχετικού συστήµατος εξαγωγής χαρακτηριστικών και παρατέθηκαν πειραµατικά 

αποτελέσµατα εντοπισµού επικαλύψεων σε εικονοσειρές οδικών αρτηριών µε 

µεταβλητές συνθήκες έκθεσης. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων απέδειξε τη 

δυνατότητα υποστήριξης από µέρους του σύνθετου αλγορίθµου διεργασιών 

χαµηλού επιπέδου. Η παρατήρηση της επίδοσης του σταδίου προσαρµογής 

παρασκηνίου ανέδειξε τη διασφάλιση της άµεσης προσαρµογής του τηρουµένου 

µοντέλου στις τρέχουσες συνθήκες, χωρίς τη µεσολάβηση χρονικών 

διαστηµάτων σύγκλισης του αλγορίθµου.  

  

Με δεδοµένη την υλοποίηση του υποσυστήµατος εξαγωγής χαρακτηριστικών 

χαµηλού επιπέδου, τα µελλοντικά βήµατα για τη σύνθεση ενός ενοποιηµένου 

συστήµατος διαχείρισης οδικών αρτηριών θα αποβλέπουν στον εντοπισµό της 

έγερσης γεγονότων στο επιθεωρούµενο πεδίο. Η υλοποίηση των εν λόγω 

συστηµάτων παραπέµπει στην εκτίµηση της χωροχρονικής συµπεριφοράς των 

εντοπιζοµένων επικαλύψεων. Μία αλγοριθµική υλοποίηση δύναται να βασιστεί 

στον καθορισµό κατηγοριών γεγονότων και στην περιγραφή τους µε βάση 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα υψηλού επιπέδου. Στη συγκεκριµένη προσέγγιση, 

η αξιολόγηση της συµπεριφοράς κάθε µεµονωµένου στόχου καθίσταται εφικτή, 

αναθέτοντας σε αλγορίθµους Τεχνητής Νοηµοσύνης τη διενέργεια 

συσχετιστικών ελέγχων και την κατάταξη της συµπεριφοράς κάθε στόχου σε µία 

από τις προκαθορισµένες κατηγορίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                        

ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

 

Στο τρέχον παράρτηµα αναλύεται η συσχέτιση µεταξύ των ιδιοτήτων τυχαίων 

κανονικών µεταβλητών και των ιδιοτήτων της απόλυτης διαφοράς τους. 

 

Έστω 1X , 2X  δύο στατιστικά ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές, οι οποίες 

ακολουθούν ταυτόσηµες πιθανοτικές κατανοµές Gauss ( )2
,0 GN σ  µε συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας: 
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2
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X exf
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=  (Π.1.1) 

 

Η διαφορά ∆ µεταξύ των δειγµάτων 1X , 2X  ορίζεται ως 

 

12 XX −=∆  (Π.1.2) 

 

Η διαφορά ∆, ως γραµµικός συνδυασµός στατιστικά ανεξαρτήτων µεταβλητών 

Gauss, ακολουθεί επίσης κανονική κατανοµή µε µηδενική µέση τιµή και 

διασπορά 
2

2 Gσ⋅ . 
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1
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d
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=∆  ,  
22

2 Gd σσ ⋅=   (Π.1.3) 

 

 

Έστω Y  η απόλυτη διαφορά των τυχαίων µεταβλητών 1Χ , 2Χ . 

 

 ( ) ∆=∆=Υ g ,  [ ]∞∈ ,0Y    (Π.1.4) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Η εξίσωση (Π.1.4) εξάγει τις λύσεις 

 

Υ=∆1 , Υ−=∆ 2   (Π.1.5) 

 

Εποµένως, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ( )yfY  της τυχαίας 

µεταβλητής  Y  συσχετίζεται µε τη συνάρτηση ( )∆df  βάσει της σχέσης 
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όπου i∆  οι ρίζες της εξίσωσης ( )∆=Υ g . 

 

Η σχέση (Π.1.6) εξάγει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας: 
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Η µέση τιµή Y  της στοχαστικής µεταβλητής  Y  ορίζεται ως εξής: 
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Αντίστοιχα, η ροπή δεύτερης τάξης  [ ]2YE  ορίζεται ως 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Θεωρούµε την αλλαγή µεταβλητής 

 

u
y

d

=
2

2

2σ
 ,  [ ]∞∈ ,0u  (Π.1.10) 

 

Η µεταβλητή y  αντικαθίσταται βάσει της σχέσης  

 

2

1

2 uy d ⋅⋅= σ  (Π.1.11) 

 

και τα διαφορικά dy , du  συσχετίζονται ως εξής 

 

duudy d ⋅⋅=
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  (Π.1.12) 

 

Εποµένως, το ολοκλήρωµα της ροπής δεύτερης τάξης γράφεται στην ισοδύναµη 

µορφή 
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όπου η παράσταση ( )xΓ  αντιστοιχεί στη συνάρτηση Γάµµα: 

 

( ) ∫
∞ −− ⋅⋅=Γ
0

1
dtetx

tx  (Π.1.14) 

 

 

 

Η διασπορά της τυχαίας µεταβλητής Y  εκφράζεται ως εξής: 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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και η τυπική απόκλιση εκτιµάται ακολούθως: 
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Η αντικατάσταση των σταθερών εξάγει τη σχέση 

 

dY σσ ⋅= 6.0  (Π.1.17) 

  

Έστω 0P  η πιθανότητα, ένα δείγµα θορύβου της απόλυτης διαφοράς να µην 

αποκλίνει από τη µέση τιµή θορύβου περισσότερο από το όριο Yσ⋅5.2 . Η 

πιθανότητα εκφράζεται ως εξής: 
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και αναδιατυπώνεται στην ισοδύναµη µορφή: 

 

 [ ] ( ) ( )[ ]0297,22
2

1
2297.20

297.2

0

2

0

2

2

Φ−Φ⋅=⋅=⋅≤≤= ∫
⋅ −

d
d

y

d

d eYPP
σ σ

σπ
σ  (Π.1.19) 

 

όπου ( )xΦ  η χαρακτηριστική συνάρτηση 
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 (Π.1.20) 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Βάσει των πινάκων της χαρακτηριστικής συνάρτησης, προκύπτει 

 

98,00 =P  (Π.1.21) 

 

Σύµφωνα µε την εξίσωση (Π.1.21), όταν το κεντροειδές της συστάδας 

αµετάβλητων ψηφίδων εξάγει την ακριβή αναπαράσταση του µοντέλου 

θορύβου, η επιλογή του προαναφερθέντος περιθωρίου κατηγοριοποίησης 

εξασφαλίζει την κατάταξη του 98% όλων των παρατηρουµένων διακυµάνσεων 

θορύβου στο εν λόγω υποσύνολο. 
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ανίχνευση ακµών (edge detection) 85 

ανίχνευση κίνησης (motion detection) 150 

ανίχνευση µεταβολών (change detection) 26 

αυτόµατος έλεγχος κέρδους (automatic gain control) 38 

Αυτοοργανούµενος Χάρτης (Self Organizing Map) 49 

γένεση προτύπων (prototype generation) 49 

γραµµικός µετασχηµατισµός (linear transformation) 89 

δειγµατικός χώρος (event space) 32 

διάγραµµα Euler (Euler diagram) 60 

διακριτός µετασχηµατισµός κυµατιδίου (discrete wavelet transform) 102 

διακύµανση πλάτους µεταξύ στιγµιοτύπων (inter-frame difference) 149 

διαµέριση συνόλου (partition) 32 

διασπορά εντός συστάδων (intra-cluster variance) 45 

διαφορική σηµατοδοσία χαµηλής τάσης (LVDS) 28 

διγραµµική παρεµβολή (bilinear interpolation) 134 

δικάναλο κυµατιδιακό φίλτρο (two-channel wavelet filter bank) 107 

δίκτυο αισθητήρων (sensor network) 159 

δίληµµα πλαστικότητας-ελαστικότητας (plasticity-elasticity dilemma) 51 

δυαδική κατηγοριοποίηση (binary classification) 30 

εικονοστοιχείο (pixel) 27 

εκτίµηση µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood estimation) 32 

έλεγχος βαρύτητας (significance test) 37 

εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis) 32 

εξαγωγή χαρακτηριστικών (feature extraction) 140 

ενηµέρωση παρασκηνίου (background update) 142 

Ευφυές Σύστηµα Μεταφορών (Intelligent Transportation System) 144 
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ζώνη ενδιαφέροντος (region of interest) 71 

Θεωρία Προσαρµοστικού Συντονισµού (Adaptive Resonance Theory) 49 

κατωφλίωση (thresholding) 35 

κατωφλίωση υστέρησης (hysteresis thresholding) 154 

κλίση έντασης (intensity gradient) 153 

κοινή εντροπία (joint entropy) 94 

κοινό ιστόγραµµα (joint histogram) 94 

µάσκα µεταβολών (change mask) 30 

µάσκα προσκηνίου (foreground mask) 151 

µετασχηµατισµός στερεού σώµατος (rigid body transformation) 90 

µέτρο οµοιότητας (similarity measure) 91 

µηδενικές ροπές (vanishing moments) 104 

µητρικό κυµατίδιο (mother wavelet) 102 

µηδενική υπόθεση (null hypothesis) 32 

µορφολογικός τελεστής (morphological operator) 85 

παράµετρος επιτήρησης (vigilance parameter) 49 

πεπερασµένη κρουστική απόκριση (finite impulse response) 106 

πρότυπο (template) 29 

πυραµίδα προσεγγίσεων (approximation pyramid) 111 

ροή εικόνων (video stream) 140 

ρυθµός µάθησης (learning rate) 149 

σηµατοθορυβική σχέση (signal-to-noise ratio) 28 

συσταδοποίηση (clustering) 40 

συνάρτηση κλίµακας (scaling function) 101 

συνάρτηση κυµατιδίου (wavelet function) 101 

συναρτησιακή σχέση (functional relationship) 96 

σύνολο κατανοµών Gauss (mixture of Gaussians) 150 

συντελεστής κλίµακας (scaling coefficient) 101 

συντελεστής κυµατιδίου (wavelet coefficient) 101 

συνιστώσα χρωµικότητας (chrominance component) 27 

σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων (decision support system) 146 

σφάλµα παρεµβολής (interpolation artefact) 133 

τελεστής διάζευξης (Boolean OR) 64 

τηλεόραση κλειστού κυκλώµατος (closed circuit television) 26 
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υποζώνη (subband) 107 

υπό συνθήκη εντροπία (conditional entropy) 95 

φίλτρο µέσου (median filtering) 63 

χρονικός µέσος (temporal median) 149 

χωρική ταύτιση εικόνων (image registration) 83 

ψευδές αρνητικό (false negative) 36 

ψευδές θετικό (false positive) 36 

ψηφίδα (block) 36 

ψηφιδοπλεγµατική εικόνα (raster image) 86 

 


