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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα δηαηξηβή πξνηείλεη θαηλνηφκεο ηερληθέο γηα ηελ επθπή επεμεξγαζία 

πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο κε έκθαζε ζηελ θαηάηκεζε εηθφλσλ θαη εηθνλνζεηξψλ θαζψο 

θαη ζηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ. 

Με ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ θαη εηθνλνζεηξψλ πςειήο αλάιπζεο, νη θιαζηθέο 

ηερληθέο θαινχληαη λα εθαξκνζηνχλ ζε φιν θαη κεγαιχηεξν ρψξν εηθνλνζηνηρείσλ. 

Ιδηαίηεξα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάηκεζε εηθφλσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ, 

ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο γηα ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, 

θαζηζηψληαο ηεο απξφζθνξεο γηα πνιιέο εθαξκνγέο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο, ζηε δηαηξηβή απηή πξνηείλεηαη 

θαη αλαιχεηαη ν αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο. Ο αιγφξηζκνο απηφο ρξεζηκνπνηεί 

ηειεζηέο θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ εηζάγνληαο έλα ζρήκα ηαρχηεηαο πξνζζεηηθήο 

αχμεζεο/πνιιαπιαζηαζηηθήο κείσζεο. χκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν, ε επεμεξγαζία 

επηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο πεξηνρέο πνπ απνδίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεζηή, 

αγλνψληαο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρψξνπ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. Χο απνηέιεζκα, ην 

ππνινγηζηηθφ θφζηνο ειαηηψλεηαη δξαζηηθά, αθνχ θιηκαθψλεηαη απνδνηηθά φζν ε 

αλάιπζε ησλ εηθφλσλ θαη ησλ εηθνλνζεηξψλ κεγαιψλεη. Δπίζεο, πξνηείλεηαη έλα λέν 

ραξαθηεξηζηηθφ σο κέζν γξήγνξεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εηθφλσλ: ηα ζπκθξαδφκελα ηεο 

εηθφλαο βάζεη ελφο ηειεζηή. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην πνζνζηφ ηεο εηθφλαο πνπ πεξηέρεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδεηά ν ηειεζηήο θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη δχν ζπζηήκαηα ζηα νπνία έρεη πινπνηεζεί θαη 

δνθηκαζηεί ν αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο: ην ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο 

πηλαθίδσλ νρεκάησλ θαη ην ζχζηεκα ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ δηαθεκίζεσλ ηειενπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. χκθσλα κε ην πξψην, ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο ζαξψλεη κία εηθφλα 

ψζηε λα θαηαηκεζεί ε πεξηνρή ηεο πηλαθίδαο ελφο νρήκαηνο. ε αληίζεζε κε ηελ ηερληθή 

ηεο εμαληιεηηθήο ζάξσζεο φινπ ηνπ ρψξνπ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ, ν αιγφξηζκνο 

επεμεξγάδεηαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο εηθφλαο γηα λα βξεζεί ε ζσζηή πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο. Σν δεχηεξν ζχζηεκα κεηαθέξεη ηηο αξρέο ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο Δπαγσγηθήο 

άξσζεο ζε εθαξκνγή επεμεξγαζίαο εηθνλνζεηξψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο αληηθαζηζηά ηελ επεμεξγαζία θαηά κπινθ θαη θαηαθέξλεη λα 
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ππνινγηζηνχλ γξήγνξα, ζηα θαξέ κηαο εηθνλνζεηξάο, νη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζε 

ηθαλή ππθλφηεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεζηή. ηε ζπλέρεηα, νη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγηζηεί ην επίπεδν νκνηφηεηαο ησλ εηθνλνζεηξψλ 

ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δηαθεκίζεσλ. 

ην ηειεπηαίν κέξνο απηήο ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδνληαη εθαξκνγέο ηερληθψλ 

κεραληθήο κάζεζεο θαη ζπζηνηρηψλ ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ ζε δηάθνξα 

επηζηεκνληθά πεδία. Αξρηθά, πξνηείλνληαη κεζνδνινγίεο βαζηζκέλεο ζε ηερληθέο κεραληθήο 

κάζεζεο ζην πεδίν ηεο ηειεθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξφβιεςε ηεο επίδνζεο 

ησλ θνηηεηψλ. Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη κηα κέζνδνο ζπζηνηρίαο λεπξσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ 

νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη κηα ζηνραζηηθή ζπζηνηρία 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ εθηίκεζε δείγκαηνο πνπ πεξηέρεη αζζελείο κε ηε λφζν 

Alzheimer. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο, θαηάηκεζε εηθφλσλ, ηαχηηζε 

εηθνλνζεηξψλ, αλαγλψξηζε πξνηχπσλ, κεραληθή κάζεζε 
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Abstract 

The present thesis proposes novel techniques for intelligent signal processing giving 

emphasis on image and image sequence segmentation and pattern recognition. 

By introducing high resolution images and video frames, the traditional processing 

has to deal with an all the more larger pixel space. Especially in the case of image 

segmentation and pattern recognition, the computational cost is very high, rendering the 

techniques unsuitable for many applications. 

This thesis proposes the Operator Context Scanning algorithm to deal with the 

aforementioned problem. This algorithm uses sliding window operators introducing an 

Additive Increase/ Multiplicative Decrease velocity scheme. The algorithm focuses only on 

regions of interest, that is, the regions that expose the operator characteristics, overlooking 

a large part of the pixel space of an input image or frame. As a result, the computational 

cost lowers significantly and scales well as the input image resolution increases. 

Furthermore, a novel image characteristic is proposed, namely the image context based on 

an operator, which derives from the operator context scanning algorithm, in order to be 

used as a fast means of categorizing images.  

Next, two systems are presented that implement the proposed scanning algorithm, 

namely, the license plate recognition system and the video matching system of television 

broadcast advertisements. According to the first, the proposed algorithm is used to segment 

the license plate region from the input vehicle image. Compared to the traditional 

exhaustive pixel space scanning, the algorithm processes only a very small portion of the 

input image to effectively segment the license plate region. The second system follows the 

principles of the Operator Context Scanning algorithm to process and match video 

sequences. In this case, the algorithm is used as an alternative to the traditional block based 

processing to quickly calculate Regions of Interest that include high density operator 

characteristics. Then, these regions are compared to measure the similarity of TV stream 

video sequences and advertisements. 

In the final part of this thesis, the application of machine learning techniques and 

their ensembles are presented as a means of pattern recognition in different scientific fields. 

Initially, machine learning based methods are implemented on the field of electronic 
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learning in order to predict student achievement. Then, a machine learning ensemble is 

proposed for character recognition. Finally, the ensemble is used to process a data sample 

that includes patients with Alzheimer‘s disease. 

 

Keywords: operator context scanning algorithm, image segmentation, video 

sequence matching, pattern recognition, machine learning 
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1. Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη εηθνλνζεηξέο πςειήο πηζηφηεηαο (high definition) θαζψο 

θαη νη εηθφλεο πνιχ πςειήο αλάιπζεο- κεξηθψλ εθαηνκκπξίσλ εηθνλνζηνηρείσλ- έρνπλ 

επξέσο θαζηεξσζεί. ε απηφ έρνπλ βνεζήζεη νη θάκεξεο πςειήο αλάιπζεο, νη νπνίεο 

απνθηνχληαη κε ρακειφ θφζηνο θαη έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ αγνξά αληηθαζηζηψληαο ηηο 

παιαηφηεξεο VGA ζπζθεπέο. Σα πεδία ηεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ (pattern recognition) 

θαη ηεο θαηάηκεζεο εηθφλσλ (image segmentation) κπνξνχλ λα σθειεζνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα πςειήο αλάιπζεο ζήκαηα, θαζψο ηα ηειεπηαία πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο αληηθεηκέλσλ. 

Χζηφζν, ν νινέλα θαη κεγαιχηεξνο ρψξνο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νη 

εηθφλεο θαη νη εηθνλνζεηξέο πςειήο αλάιπζεο εηζάγνπλ λέα πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο, ηελ θαηάηκεζή ηνπο ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη ηειηθά ζηελ 

αλάιπζή ηνπο. Οη παξαδνζηαθέο ηερληθέο έρνπλ ζρεδηαζηεί λα εθαξκφδνληαη εμαληιεηηθά 

ζε φιν ην ρψξν ησλ εηθνλνζηνηρείσλ, αθφκε θαη αλ ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο πνπ 

αλαδεηείηαη θαηαιακβάλεη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο εηθφλαο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ζπαηαινχληαη νη ππνινγηζηηθνί πφξνη ελφο ζπζηήκαηνο θαηάηκεζεο εηθφλαο θαη 

αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ, θαζηζηψληαο πνιιέο εθαξκνγέο κε απνηειεζκαηηθέο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ απφθξηζή ηνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Γηα λα αληηκεησπίζεη ην αλσηέξσ πξφβιεκα, ε παξνχζα δηαηξηβή πξνηείλεη 

θαηλνηφκεο ηερληθέο γηα ηελ επθπή επεμεξγαζία ζεκάησλ, κε έκθαζε ζηελ θαηάηκεζε 

εηθφλσλ θαη εηθνλνζεηξψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ. Η δηαηξηβή απηή μεθηλά 

(Κεθάιαην 2) κε ηελ παξνπζίαζε ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ πξνηεηλφκελσλ ηερληθψλ θαη αιγνξίζκσλ. 

Η βαζηθή ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο απηήο παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ζην 

Κεθάιαην 3 θαη είλαη ν αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο. Ο αιγφξηζκνο απηφο εηζάγεη 

ηελ έλλνηα ηεο ηαρχηεηαο ζάξσζεο, θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηειεζηέο θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ 

νη νπνίνη αλαδεηνχλ πεξηνρέο κε πςειή ππθλφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ. Η ηαρχηεηα θχιηζεο, 

θαηά ηνλ αιγφξηζκν, δελ είλαη ζηαζεξή αιιά ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε έλα ζρήκα 

πξνζζεηηθήο αχμεζεο/πνιιαπιαζηαζηηθήο κείσζεο (Additive Increase/Multiplicative 

Decrease) φκνην κε απηφ πνπ ζπλαληάηαη ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο ζε δίθηπα TCP/IP. Ο 

αιγφξηζκνο επηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο πεξηνρέο πνπ απνδίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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ηειεζηή, αγλνψληαο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρψξνπ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ, κε ζθνπφ λα 

ειαηηψζεη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο ηεο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη σο κέζν 

γξήγνξεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εηθφλσλ έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ: ηα ζπκθξαδφκελα ηεο 

εηθφλαο βάζεη ελφο ηειεζηή. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο θαηά ηελ επεμεξγαζία κίαο εηθφλαο θαη αληηπξνζσπεχεη 

ην πνζνζηφ πιεξνθνξίαο ηνπ ηειεζηή πνπ ππάξρεη ζηελ εηθφλα. 

Γηα λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ 

πξνζθέξεη, εθαξκφζηεθε ζε δχν ζπζηήκαηα. Σν πξψην ζχζηεκα αθνξά ζηελ απηφκαηε 

αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ ηεο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο εθαξκφδεηαη ζηελ εηθφλα ελφο νρήκαηνο κε ζθνπφ 

ηελ θαηάηκεζε ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο. Έηζη, απνθεχγεηαη ε εμαληιεηηθή ζάξσζε 

φινπ ηνπ ρψξνπ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο εηζφδνπ. Σν ζχζηεκα απηφ 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 4 ηεο δηαηξηβήο απηήο καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο ζε απηφ. 

Οη αξρέο ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο κεηαθέξνληαη θαη ζην δεχηεξν 

ζχζηεκα (Κεθάιαην 5), ζε εθαξκνγή επεμεξγαζίαο εηθνλνζεηξψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο αληηθαζηζηά ηελ επεμεξγαζία θαηά κπινθ θαη ππνινγίδεη 

γξήγνξα ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο (Regions of Interest) ζηα θαξέ κηαο εηθνλνζεηξάο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζε ηθαλή ππθλφηεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεζηή. ηε ζπλέρεηα, 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξηνρέο απηέο γηα λα ππνινγίζεη ην επίπεδν νκνηφηεηαο ησλ 

εηθνλνζεηξψλ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δηαθεκίζεσλ. 

Καηά ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο, εγείξεηαη ε αλάγθε γηα αλαγλψξηζε πξνηχπσλ 

ζε απηή, θαζψο θαη ηελ εμαγσγή πςειφηεξνπ επηπέδνπ γλψζεο. ε απηφ ην πεδίν, ε 

παξνχζα δηαηξηβή αλέπηπμε θαη εθάξκνζε ζε δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία κεζφδνπο 

βαζηζκέλεο ζε ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο θαη ζε ζηνραζηηθέο ζπζηνηρίεο ηνπο. Αξρηθά, ε 

κεραληθή κάζεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε βνήζεηα 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Οη κέζνδνη αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηελ επίδνζε θαη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο θνηηεηψλ θαη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε ηειηθή επίδνζε ησλ θνηηεηψλ θαη ε 

πηζαλφηεηα λα εγθαηαιείςνπλ ην κάζεκα. Αθφκε, πινπνηήζεθε θαη δνθηκάζηεθε 

ζπζηνηρία λεπξσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ. Σέινο, ε 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία κεραληθήο κάζεζεο εθαξκφδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε 
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ελδερφκελσλ αζζελψλ κε λφζν ηνπ Alzheimer. Οη παξαπάλσ ηερληθέο θαη ην πψο 

εθαξκφζηεθαλ ζε θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 6 ηεο 

δηαηξηβήο. 

Σα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο, ζπγθεθαιαησηηθά, παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 7. Η 

δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζήο ηεο. 
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2. Βαζηθέο Έλλνηεο 

ε απηφ ην Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή. Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη ηα θχξηα ρξσκαηηθά κνληέια ησλ 

εηθφλσλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη βαζηθέο ηερληθέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη 

αιγφξηζκνη θαηάηκεζεο εηθφλαο. H ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ αθηεξψλεηαη ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηε δηαηξηβή. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Κεθαιαίνπ λα πεξηγξάςεη 

κε ιεπηνκέξεηα ηε ζεσξία πίζσ απφ ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο, ηελ θαηάηκεζε 

αληηθεηκέλσλ ή ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα. Αληίζεηα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη 

αιγφξηζκνη θαη νη ηερληθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζεσξεηηθά ηε δηαηξηβή απηή. Έηζη, 

δηεπθνιχλνληαη ηα επφκελα Κεθάιαηα ζηελ παξνπζίαζε ηεο νπζίαο ηεο δηαηξηβήο απηήο. 

2.1. Απόθηεζε εηθόλαο 

Φεθηαθή εηθφλα είλαη κηα απνηχπσζε ηνπ θσηφο πνπ πξνζπίπηεη ζε θάπνηα 

θσηνεπαίζζεηε επηθάλεηα, φπσο έλα νινθιεξσκέλν ζηνηρείν ζπζθεπήο ζπδεπγκέλνπ 

θνξηίνπ (Charged Coupled Device – CCD). Σν θσο πνπ εηζέξρεηαη ζηε ζπζθεπή 

δεηγκαηνιεπηείηαη ζε δηαθξηηά ζηνηρεία, ηα εηθνλνζηνηρεία, ηα νπνία δηαηάζζνληαη ζε 

κνξθή πίλαθα δχν δηαζηάζεσλ. 

Κάζε εηθνλνζηνηρείν ηεο εηθφλαο ελδέρεηαη λα απνηειείηαη απφ ηξεηο, ή 

πεξηζζφηεξεο ρξσκαηηθέο ζπληζηψζεο, αλάινγα κε ην ρξσκαηηθφ κνληέιν πνπ 

αθνινπζείηαη. Σν πην δεκνθηιέο ρξσκαηηθφ κνληέιν είλαη ην RGB, ην νπνίν νξίδεη ηξεηο 

ρξσκαηηθέο ζπληζηψζεο: ηελ έληαζε ηνπ θφθθηλνπ, ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ κπιε. Απηά είλαη 

θαη ηα βαζηθά πξνζζεηηθά ρξψκαηα. Άιια ρξήζηκα κνληέια είλαη ην CMYK, ην HSV, ην 

HSL θαη ην YCbCr.  

Σν RGB κνληέιν επηρεηξεί λα πξνζνκνηψζεη ηελ αλζξψπηλε φξαζε. Οη ηξεηο ηηκέο 

ησλ εηθνλνζηνηρείσλ κίαο εηθφλαο, ζχκθσλα κε ην RGB κνληέιν, αληηζηνηρνχλ ζηηο 

αλαινγίεο θφθθηλνπ, πξάζηλνπ θαη κπιε ρξψκαηνο. Σν CMYK κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ζε εθαξκνγέο φπνπ ε επηθάλεηα ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ην θσο είλαη ιεπθή. Σν 

CMYK απνηειεί αξθηηθφιεμν ησλ C (θπαλφ), Μ (καηδέληα), Τ (θίηξηλν) θαη Κ (key – 
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καχξν). Σν HSV, πνπ αιιηψο αλαθέξεηαη θαη σο ΗSB (Hue - απφρξσζε, Saturation - 

θνξεζκφο, Brightness - θσηεηλφηεηα), απνηειεί έλα κε γξακκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

RGB ρξσκαηηθνχ κνληέινπ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο εθαξκνγέο φπνπ ρξεηάδεηαη ηαρχηεξνο 

ππνινγηζκφο ησλ ζπλερψλ πεξηνρψλ ρξσκάησλ κίαο εηθφλαο. Σν HSL ή αιιηψο HLS ή 

HSI, απνηειεί αξθηηθφιεμν ησλ Hue (απφρξσζε), Saturation (θνξεζκφο) θαη 

Luminance/Luminosity/Intensity (έληαζε). Γηαθέξεη απφ ην HSV, σο πξνο ην φηη ην HSL 

κεηαζρεκαηίδεη κε γξακκηθά ηνλ θχβν ηνπ RGB ζε δηπιφ θψλν, ελψ ην HSV πεξηγξάθεηαη 

κε κνλφ θψλν. Οη δχν θνξπθέο ηνπ θψλνπ αληηζηνηρνχλ ζην ιεπθφ θαη ην καχξν ρξψκα, ε 

γσλία σο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα αληηπξνζσπεχεη ηελ απφρξσζε - Hue θαη ε 

απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα πξνζδηνξίδεη ηελ έληαζε ηνπ ρξψκαηνο. Σν ρξσκαηηθφ κνληέιν 

HSL πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, δηφηη αλαπαξηζηά ηφζν ηνλ θνξεζκφ φζν θαη 

ηελ έληαζε. Όκσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδεη ηνλ θνξεζκφ έρεη επαλεηιεκκέλα 

απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο, αθνχ ε πςειή ηηκή ηνπ ζπλεπάγεηαη ην ιεπθφ ρξψκα.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πάλησο, ε ρξήζε εηθφλαο κε εηθνλνζηνηρεία ζηνπο 

ηφλνπο ηνπ γθξίδνπ (grayscale images) αξθεί. Κάζε εηθνλνζηνηρείν απηήο ηεο εηθφλαο 

ιακβάλεη κηα ηηκή πνπ αλαπαξηζηά ηελ έληαζή ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη 

κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αιγνξίζκσλ θαη πεξηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ησλ εηθφλσλ 

πξνο επεμεξγαζία. Αο ζεκεησζεί, φκσο, πσο επέξρεηαη θαη απψιεηα ηεο ρξσκαηηθήο 

πιεξνθνξίαο πνπ πηζαλφλ πεξηέρεηαη ζηελ εηθφλα. 

Σέινο, νη δπαδηθέο (binary) εηθφλεο, πνπ αιιηψο αλαθέξνληαη θαη σο κάζθεο 

(binary mask), απνηεινχλ ηηο πην απινπνηεκέλεο κνξθέο εηθφλσλ. Οη δπαδηθέο εηθφλεο 

απαξηίδνληαη απφ δχν εηδψλ εηθνλνζηνηρεία, ηα ιεπθά θαη ηα καχξα. Η έληαζε ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ηνπο δελ πθίζηαηαη κηθξέο δηαθπκάλζεηο, επνκέλσο απνηεινχλ ηελ 

ηδαληθή επηινγή γηα ηερληθέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα θαηαηκήζνπλ 

κηα εηθφλα ζε δχν εηδψλ πεξηνρέο, ηηο ππνςήθηεο (ιεπθά εηθνλνζηνηρεία) θαη ηηο αδηάθνξεο 

πεξηνρέο (καχξα εηθνλνζηνηρεία).  
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2.2. ηνηρεία επεμεξγαζία εηθόλαο 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη βαζηθέο ηερληθέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηάηκεζε ηεο εηθφλαο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη 

πεξηγξαθείο (descriptors), νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ εχξεζε πεξηνρψλ ζηελ εηθφλα κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηειεζηέο καζεκαηηθήο 

κνξθνινγίαο θαη ε ηερληθή αλάιπζεο ησλ νξίσλ ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ εηθφλα 

(Connected Component Analysis). 

 

2.2.1. Ππο-επεξεπγαζία εικόναρ 

Με ηελ πξν-επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο εηζφδνπ επηρεηξείηαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

ηεο εηθφλαο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην ζχζηεκα θαηάηκεζεο. ηηο ηερληθέο πξν-

επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηαηξηβή απηή πεξηιακβάλνληαη: ε εμνκάιπλζε ηεο 

εηθφλαο, ε ηζνζηάζκηζε ηνπ ηζηνγξάκκαηφο ηεο, ε αιιαγή δηαζηάζεσλ εηθφλαο θαη νη 

κεηαζρεκαηηζκνί εηθφλαο. 

 

Δμνκάιπλζε εηθόλαο  

Η εμνκάιπλζε ηεο εηθφλαο (image smoothing) απνκαθξχλεη αλεπηζχκεην ζφξπβν 

(image noise) απφ απηήλ, ελψ ζπγρξφλσο πξνζηαηεχεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζέιεη ν 

παξαηεξεηήο λα δεη ζηελ απζεληηθή εηθφλα. πλήζσο ν ζφξπβνο παξνπζηάδεηαη κε ηελ 

κνξθή ηαιαληψζεσλ πςειψλ ζπρλνηήησλ. ‘ απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεηε ε 

εθαξκνγή ελφο θαησδηαβαηνχ θίιηξνπ, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ νη πςειέο ζπρλφηεηεο ηεο 

εηθφλαο. πγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε ηνπ θίιηξνπ, ε εηθφλα ζπλειίζζεηαη κε έλα ππξήλα 

δηαζηάζεσλ 3x3 ή 5x5. 

Ο ππξήλαο ρξεζηκνπνηείηαη σο εμήο: Έζησ έλαο ππξήλαο Α κεγέζνπο 3x3 θαη κηα 

εηθφλα I). 
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i, j ηζρχεη ην εμήο. 
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ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη δηαθνξεηηθά θίιηξα εμνκάιπλζεο εηθφλαο. 

 

Φίιηξν κέζνπ όξνπ (spatial averaging): 

Απνηειεί ηελ απινχζηεξε κνξθή εμνκάιπλζεο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγεί 

αληηθαζηζηψληαο ηελ ηηκή θάζε εηθνλνζηνηρείνπ κε ηνλ κέζν φξν ησλ γεηηνληθψλ ηνπ. Η 

επίδξαζή ηνπ απμάλεηαη φζν κεγαιψλεη θαη ην κέγεζνο ηεο κάζθαο.  
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Σν θίιηξν απηφ επηδξά ζε κία εηθφλα f(x,y) θαη δεκηνπξγεί κία άιιε g(x,y) κε βάζε 

ηνλ επφκελν ηχπν: 
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),(  

φπνπ S είλαη κηα πεξηνρή γχξσ απφ ην ζεκείν (x,y), πνπ πεξηιακβάλεη Μ ζεκεία, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ίζσο θαη ην ίδην ην (x,y).  

Σν θίιηξν κέζνπ φξνπ πξνθαιεί κελ εμνκάιπλζε ηνπ ζνξχβνπ, αιιά ηαπηφρξνλα 

ιεηαίλεη (ζνιψλεη, image blur) ηηο αθκέο, ηφζν πεξηζζφηεξν, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αθηίλα 

ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην ζεκείν (x,y). Μείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζφισζεο ησλ αθκψλ 

κπνξεί λα γίλεη αλ ρξεζηκνπνηεζεί κία δηαδηθαζία θαησθιίσζεο. Μηα απιή δηαδηθαζία ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα θαηψθιη Τ, αθνχ ππνινγίζεη ην κέζν φξν ησλ ζεκείσλ ζχκθσλα 

κε ηα πξνεγνχκελα, πεξηιακβάλεη ζηελ πεξηνρή S κφλν ηα ζεκεία ε δηαθνξά ησλ νπνίσλ 

απφ ην κέζν φξν είλαη κηθξφηεξε απφ Τ.  

Μία άιιε ηερληθή κπνξεί λα νξηζζεί σο εμήο: 
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Η ηερληθή απηή πξνζπαζεί λα ειαηηψζεη ην ζφισκα, αθήλνληαο ακεηάβιεηα ηα 

εηθνλνζηνηρεία πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνλ ππνινγηδφκελν κέζν φξν ιηγφηεξν απφ ην θαηψθιη 

Τ. 

ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη επίζεο: 

Φίιηξν Gauss : Ο βαζκφο εμνκάιπλζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

2

2

2

2

1
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x

exg
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 Φίιηξν weighted mean: Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο κάζθαο εμαξηψληαη απφ 

ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ην θέληξν ηεο. 

Φίιηξν mode: Θέηεη σο ηηκή ζε θάζε εηθνλνζηνηρείνπ ηελ πην θνηλή γεηηνληθή ηνπ. 

Φίιηξν k-nearest neighbor: Τπνινγίδεη ην κέζν φξν ησλ k πην θνληηλψλ 

εηθνλνζηνηρείσλ απφ ην εηθνλνζηνηρείν ηνπ θέληξνπ ηεο κάζθαο. 

Φίιηξν sigma: Τπνινγίδεη ην κέζν φξν ησλ εηθνλνζηνηρείσλ πνπ ε ηηκή ηνπο είλαη 

κέζα ζηελ παξάκεηξν S. 

Φίιηξν median: Λακβάλεη ηηο ηηκέο φισλ ησλ γεηηνληθψλ εηθνλνζηνηρείσλ, ηηο 

θαηαηάζζεη ζε ζεηξά αχμνπζαο ηηκήο θαη επηιέγεη ηελ κεζαία ηηκή ηεο ζεηξάο απηήο. Απηή 

ηελ ηηκή ηε ζέηεη ζα λέα ζην εηθνλνζηνηρείν. Σν θίιηξν απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνξχβνπ salt & pepper. Σν ρήκα 2.2.1.1 

παξνπζηάδεη έλα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ θίιηξνπ απηνχ.  

   

ρήκα 2.2.1.1. Υξήζε θίιηξνπ κέζνπ φξνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζνξχβνπ salt & pepper 

 

Ηζνζηάζκηζε ηζηνγξάκκαηνο 

Σν ηζηφγξακκα κηαο εηθφλαο απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ εληάζεσλ ηνπ γθξη ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ηεο. Έηζη, πιεξνθνξείηαη θαλείο γηα ην επίπεδν θσηεηλφηεηαο ηεο εηθφλαο 

θαη επηπιένλ γηα ην εχξνο ησλ ηηκψλ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο. Με ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ 

ηζηνγξάκκαηνο επηηπγράλεηαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θσηεηλφηεηαο θαη αληίζεζεο ηεο 

εηθφλαο. ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ην ρήκα 2.2.1.2 ηνπ παξαδείγκαηνο πνπ αθνινπζεί είλαη εκθαλήο ε κεγάιε 

νκαιφηεηά ηεο εηθφλαο σο πξνο ην εχξνο έληαζεο ηνπ γθξη, θαζψο θαη ε δπζθνιία λα 

εληνπηζηνχλ νη αθκέο ηεο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην ηζηφγξακκά ηεο.  
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(i) 

 

(ii) 

ρήκα 2.2.1.2. (i) Με εμηζνξξνπεκέλε εηθφλα, (ii) Σν Ιζηφγξακκά ηεο 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ ηζηνγξάκκαηνο παξαηεξείηαη ζαθήο 

βειηίσζε ζηελ αληίζεζε ηεο εηθφλαο.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Unequalized_Hawkes_Bay_NZ.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Unequalized_Histogram.gif
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(i) 

 

(ii) 

ρήκα 2.2.1.3. (i) Δηθφλα πνπ έρεη εμηζνξξνπεζεί ην ηζηφγξακκά ηεο, (ii) Σν ηζηφγξακκα 

πνπ πξνθχπηεη 

 

Μεηαζρεκαηηζκνί εηθόλαο 

πρλά νη εηθφλεο πνπ ιακβάλνπκε απφ κία θσηνγξαθηθή κεραλή ή κία 

βηληενθάκεξα δελ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ιήςεο. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε 

δηαθνξεηηθή εζηηαθή απφζηαζε (zoom) ή δηαθνξεηηθή απφζηαζε απφ ην αληηθείκελν. 

Μπνξεί λα δηαθέξεη ε ζέζε θαη ε πεξηζηξνθή ηεο θάκεξαο ή ε πξννπηηθή γσλία ιήςεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, είλαη απαξαίηεην λα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Equalized_Hawkes_Bay_NZ.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Equalized_Histogram.gif
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κεηαθεξζνχλ ζε θνηλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε ηα αληηθείκελα αλαθνξάο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη ε ζχγθξηζε θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο.  

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο γεσκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζε κία εηθφλα. Πξψηνλ, ν απινχζηεξνο κεηαζρεκαηηζκφο πξνθχπηεη κε ηε 

ρξήζε κεηαθνξάο (translation) θαη πεξηζηξνθήο (rotation) κηαο εηθφλαο. Δάλ I(x, y) είλαη ε 

αξρηθή εηθφλα, ε κεηαζρεκαηηζκέλε I’(x’, y’) ζα αθνινπζεί ηελ εμήο ζρέζε: 

 

Γεχηεξνλ, ν κεηαζρεκαηηζκφο νκνηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ 

κεηαθνξάο θαη πεξηζηξνθήο θαη έρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο θιίκαθαο 

(scaling) κηαο εηθφλαο. 

 

Σέινο, o γεληθεπκέλνο γξακκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο (affine transform) έρεη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ νκνηφηεηαο ελψ εηζάγεη θαη ηελ έλλνηα ηεο ζηξέβισζεο 

(skewing) κηαο εηθφλαο. Ιζρχεη ε αθφινπζε ζρέζε. 

 

Η ηερληθή ηεο παξεκβνιήο επηρεηξεί λα εηζάγεη ή λα ζπκπηχμεη εηθνλνζηνηρεία κίαο 

εηθφλαο ψζηε ηε κεγεζχλεη ή λα ηε ζκηθξχλεη, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξία απφ ηα 

γεηηνληθά εηθνλνζηνηρεία ηνπ παξεκβαιιφκελνπ εηθνλνζηνηρείνπ. Σν είδνο παξεκβνιήο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή είλαη ε δηθπβηθή παξεκβνιή (bicubic 

interpolation). Η παξεκβνιή απηή θαζνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ ζχκθσλα κε 

ηνπο 16 θνληηλφηεξνπο γείηνλέο ηνπ. Η κέζνδνο απηή δεκηνπξγεί κηα εηθφλα απαιφηεξεο 
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(smoother) εκθάληζεο ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν ηνπ θνληηλφηεξνπ γείηνλα (nearest neighbor) 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε γεσκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο εηθφλσλ. Μεηνλέθηεκα 

ηεο είλαη φηη απαηηεί αξθεηνχο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε κία εηθφλα. 

 

 

2.2.2. Πεπιγπαθείρ εικόνυν 

Έλαο πεξηγξαθέαο (descriptor) είλαη κία αλαπαξάζηαζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ κίαο 

εηθφλαο. ην ρακειφηεξν ινγηθφ επίπεδν, νη πεξηγξαθείο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε κνξθή, ην ρξψκα, ην κέγεζνο θαη ε θίλεζε/θιίζε ηεο 

βηληενθάκεξαο. ην πςειφηεξν επίπεδν κπνξεί λα βξίζθνληαη ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή θάπνηεο αθεξεκέλεο έλλνηεο. Έρνπλ κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηε δηαδηθαζία θαηάηκεζεο κίαο εηθφλαο θαζψο αλαιακβάλνπλ λα εμάγνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά γηα απηέο (feature extraction) ψζηε λα αλαγλσξηζηεί έλα αληηθείκελν βάζε 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη πεξηγξαθείο εηθφλαο φπσο απηνί αλαθέξνληαη 

ζην πξφηππν MPEG-7.  
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Πίλαθαο 2.2.2.1. Σππηθνί πεξηγξαθείο εηθφλσλ θαη εηθνλνζεηξψλ 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθέαο Αγγιηθόο όξνο 

Υξψκα 

Κπξίαξρν Υξψκα  Dominant Color 

Μεηξήζηκν Υξψκα  Scalable Color 

Γνκή ηνπ Υξψκαηνο  Color Structure 

Γηάηαμε Υξψκαηνο  Color Layout 

Τθή 

Οκνγελήο Τθή Homogeneous Texture 

Φπιινκέηξεζε Τθήο Texture Browsing 

Ιζηφγξακκα αθκψλ Edge Histogram 

ρήκα 

ρήκα Πεξηνρήο Region Shape 

ρήκα πεξηγξάκκαηνο Contour Shape 

 

πλνπηηθά, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο πεξηγξαθείο ρξψκαηνο: 

 ην Κπξίαξρν Υξώκα δηεπθξηλίδεη έλα ηαμηλνκεκέλν ζχλνιν θπξίαξρσλ 

ρξσκάησλ ζε κηα απζαίξεηα δηακνξθσκέλε πεξηνρή, θαζψο επίζεο θαη έλα 

κέηξν γηα ηε ζπλνρή ησλ ρξσκάησλ ζην ρψξν.  

 ην Μεηξήζηκν Υξώκα θαζνξίδεη έλα ηζηφγξακκα ρξψκαηνο ζην ρξσκαηηθφ 

ρψξν HSV. 

 ε Γνκή ηνπ Υξώκαηνο δηεπθξηλίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ ρξψκαηνο θαη ηε 

ρσξηθή ζπζρέηηζή ηνπ 

 ε Γηάηαμε Υξώκαηνο πεξηγξάθεη ηε δηάηαμε ησλ ρξσκάησλ ζην ρψξν, 

βαζηζκέλε ζηα θπξίαξρα ρξψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

πεξηνρέο. 

Σνπο πεξηγξαθείο πθήο ζπλαπαξηίδνπλ νη εμήο: 

 ε Οκνγελήο Τθή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πθή γηα θάζε πεξηνρή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελέξγεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή απφθιηζε ηεο ζε έλα 

ζχλνιν ζπρλνηήησλ. 
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 ε Φπιινκέηξεζε Τθήο πνπ ειέγρεη θαη απνθαζίδεη γηα ηνλ αληηιεπηηθφ 

ραξαθηεξηζκφ κηαο πθήο. 

 ην Ηζηόγξακκα αθκώλ πνπ δηεπθξηλίδεη ηε δηαλνκή ζην ρψξν πέληε ηχπσλ 

αθκψλ ζηηο ηνπηθέο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο. 

Σέινο, νη πεξηγξαθείο ζρήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 ην ρήκα Πεξηνρήο πνπ δηεπθξηλίδεη ηε κνξθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα 

κε ηελ πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη 

 ην ρήκα Πεξηγξάκκαηνο πνπ θαζνξίδεη ην θιεηζηφ πεξίγξακκα (φξην) 

κηαο πεξηνρήο θαη εμάγεη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

 

Η δηαηξηβή απηή δε ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο παξαπάλσ πεξηγξαθείο, παξ‘ φιν πνπ 

απνηεινχλ ελ δπλάκεη εξγαιεία θαηάηκεζεο εηθφλσλ. Αλη‘ απηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εμαγσγή απιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζσ δεκνθηιψλ ηερληθψλ, φπσο ε αλίρλεπζε ησλ 

αθκψλ ηεο εηθφλαο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ν πεξηγξαθέαο ζρήκαηνο πεξηνρήο θαη ηνπ 

πεξηγξάκκαηφο ηεο. Έηζη, απνδεζκεχηεθε ε ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ, ηεο 

Δπαγσγηθήο άξσζεο, θαζψο θαη άιισλ πνπ πξνηείλνληαη ζηε δηαηξηβή απηή, απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ ζχλζεησλ εξγαιείσλ θαηάηκεζεο. Δπνκέλσο, ε ρξήζε 

απιψλ πεξηγξαθέσλ θαη κεζφδσλ θαηάηκεζεο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί εθηελψο ζην 

παξειζφλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα αζθαινχο εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηερληθψλ. 

 

2.2.3. Δςαδικοποίηζη εικόναρ 

Η δπαδηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηε νπνία κία εηθφλα δηαθνξεηηθήο 

κνξθήο κεηαηξέπεηαη ζε δπαδηθή. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα θαηψθιη βάζεη 

ηνπ νπνίνπ δηαρσξίδνληαη νη «ιεπθέο» απφ ηηο «καχξεο» ηηκέο. Οη Sezgin θαη Sankur 

[2004] θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο απηέο σο εμήο. 

 Παγθφζκηεο κέζνδνη (global thresholding), ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

θαηψθιη γηα φιε ηελ εηθφλα, επηιεγκέλν κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, φπσο ε 

κέζε ηηκή ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο 
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 Δπηινγή βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνγξάκκαηνο, δειαδή αλάιπζεο ησλ 

θνξπθψλ, ησλ θνηιάδσλ θαη ηεο θακππιφηεηάο ηνπ 

 Μέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπζηαδνπνίεζε (clustering), κε ηηο νπνίεο ηα 

εηθνλνζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη, αξρηθά, ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπ 

πξνζθελίνπ θαη ηνπ παξαζθελίνπ 

 Υξήζε ηεο εληξνπίαο (entropy) ησλ πεξηνρψλ ησλ εηθφλσλ 

 Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εηθφλαο, 

φπσο νη πεξηγξαθείο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 

 Σνπηθέο κέζνδνη, φπνπ ην θαηψθιη γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ηηο εληάζεηο ησλ γεηηνληθψλ ηνπ 

Έλα παξάδεηγκα θαησθιίσζεο κε ρξήζε κεζφδνπ δπαδηθνπνίεζεο βαζηζκέλε ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ηζηνγξάκκαηνο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα. 

 

 

        (i)                          (ii)           (iii) 

ρήκα 2.2.3.1. Παξάδεηγκα δπαδηθνπνίεζεο. (i) Αξρηθή εηθφλα, (ii) Ιζηφγξακκα, (iii) 

Γπαδηθνπνίεζε κε ηηκή θαησθιίνπ Σ=110. 

 

2.2.4. Μαθημαηική μοπθολογία 

Οη κνξθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη κέζνδνη επεμεξγαζίαο δπαδηθψλ εηθφλσλ κε 

βάζε ηε γεσκεηξία. Γέρνληαη δπαδηθέο εηθφλεο σο ζηνηρεία εηζφδνπ, ηηο κεηαζρεκαηίδνπλ 

θαη ηηο εμάγνπλ, επίζεο, ζε κνξθή δπαδηθψλ εηθφλσλ. Αθνχ επηιεγεί κηα θαηάιιειε 

πεξηνρή γηα «γεηηνληά» (pixel neighborhood), θαηαζθεπάδεηαη έλα κνξθνινγηθφο ππξήλαο 
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(kernel) γηα λα δηακνξθσζεί ε επαηζζεζία ηνπ ππξήλα ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηεο 

εηθφλαο.  

Η καζεκαηηθή κνξθνινγία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα καζεκαηηθά θαη αθνξά ζηελ 

αλάιπζε ηεο κνξθήο θαη ηεο δνκήο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Υξεζηκνπνηεί ινγηθέο πξάμεηο φπσο 

Ή, ΚΑΙ θαη ΟΥΙ. Η δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ θχιηζε ηνπ ππξήλα ζηελ εηθφλα ψζηε λα 

επεμεξγαζηεί ηηο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ κνξθνινγηθψλ 

ηειεζηψλ είλαη νη εμήο: 

 

Αλήθεη: πκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα ε. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ζε κηα εηθφλα Ν 

εηθνλνζηνηρείσλ, ππάξρεη έλα αληηθείκελν πξνο θαηάηκεζε ζε κία πεξηνρή πνπ απαξηίδεηαη 

απφ Α εηθνλνζηνηρεία. Σφηε, αλ έλα εηθνλνζηνηρείν p αλήθεη ζην ζχλνιν Α, ηφηε ζα αλήθεη 

θαη ζην Ν. 

NpAp   

 

πκπιήξσκα: Έζησ έλα ππνζχλνιν εηθνλνζηνηρείσλ Α κηαο εηθφλαο. Σφηε ην 

ζπκπιήξσκα ηνπ Α, ην Α
*
, ζα απνηειείηαη απφ ηα ππφινηπα εηθνλνζηνηρεία ηεο εηθφλαο.  

 

Μεηάζεζε: Η κεηάζεζε κηαο νκάδαο εηθνλνζηνηρείσλ Α είλαη έλα ζχλνιν φπνπ ε 

ζέζε θάζε εηθνλνζηνηρείνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληαλάθιαζή ηνπ ζε ζρέζε κε θάπνην 

φξηζκα. Η κεηάζεζε ηνπ Α ζπκβνιίδεηαη σο Α
t
. 

 

Έλσζε: Η έλσζε δχν ζπλφισλ Α θαη Β ζπκβνιίδεηαη Α U B. Δδψ ην λέν ζχλνιν 

απνηειείηαη απφ ηα εηθνλνζηνηρεία θαη ησλ δχν ππνζπλφισλ.  

},{ BpήApόpίBA    

     Ο κνξθνινγηθφο ηειεζηήο απηφο αληηζηνηρεί κε ηε ινγηθή πξάμε Ή. 

 



 

~ 35 ~ 
 

Σνκή: Η ηνκή δχν ζπλφισλ Α θαη Β ζπκβνιίδεηαη ΑΒ. Δδψ ην λέν ζχλνιν 

απνηειείηαη απφ ηα θνηλά εηθνλνζηνηρεία ησλ δχν ζπλφισλ. 

},{ BpApόpίBA    

    Ο κνξθνινγηθφο ηειεζηήο απηφο αληηζηνηρεί ζηε ινγηθή πξάμε ΚΑΙ. ην 

παξαθάησ ρήκα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο πξάμεο απηήο. 

 

   

ρήκα 2.2.4.1. Παξάδεηγκα ινγηθήο πξάμεο ΚΑΙ 

Γηαθνξά: Η δηαθνξά δχν ζπλφισλ Α θαη Β ζπκβνιίδεηαη Α/Β, θαη είλαη ην ζχλνιν 

ζην νπνίν θάζε εηθνλνζηνηρείν είλαη είηε ζηνηρείν ηνπ Α είηε ηνπ Β, αιιά δελ είλαη θνηλφ 

ηνπο. Ιζρχεη δειαδή: 

}BApBpήApφ,pί{B/A   

 

Μεηαθίλεζε: Η κεηαθνξά ελφο ζπλφινπ Α θαηά έλα δηάλπζκα p θαη ζπκβνιίδεηαη 

κε Αp.  

}Aa|pa{Ap   

 

Οη θχξηεο κνξθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ε δηαζηνιή (dilation) θαη ε δηάβξσζε 

(erosion). ρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο απνηεινχλ δπαδηθά αληίζεηεο ινγηθέο πξάμεηο: ε 

δηαζηνιή επεθηείλεη ηηο ιεπθέο πεξηνρέο ελψ ε δηάβξσζε ηηο ζκηθξχλεη.  

Κάζε ηειεζηήο θπιίεηαη ζε φιν ην ρψξν ηεο εηθφλαο θαη επεμεξγάδεηαη κηα γεηηνληά 

εηθνλνζηνηρείσλ ζχκθσλα κε έλα ππξήλα. Ο ππξήλαο είλαη κηα δπαδηθή κάζθα ε νπνία 

θαζνξίδεη πνηα γεηηνληθά εηθνλνζηνηρεία ζπκκεηέρνπλ ζηελ επεμεξγαζία ηεο πεξηνρήο. Ο 
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ππξήλαο, πνπ αιιηψο αλαθέξεηαη θαη σο δνκηθφ ζηνηρείν (structuring element) κπνξεί λα 

έρεη δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο. Σν θεληξηθφ 

εηθνλνζηνηρείν ηνπ ππξήλα ζπλήζσο θαζνξίδεη θαη ην πνηφ εηθνλνζηνηρείν ηεο εηθφλαο 

εηζφδνπ επεμεξγάδεηαη θάζε ζηηγκή. 

Με ηε δηαζηνιή, ζπληειείηαη ε ινγηθή πξάμε Ή κεηαμχ ησλ ιεπθψλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ηεο κάζθαο θαη ησλ ιεπθψλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ππφ 

επεμεξγαζία. Αλ νπνηαδήπνηε πξάμε Ή κεηαμχ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο κάζθαο θαη 

εθείλσλ ηεο εηθφλαο εμάγεη ηελ ηηκή «1», ηφηε ην εηθνλνζηνηρείν ηεο εηθφλαο εμφδνπ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ ππξήλα, ζα ζεκεησζεί σο ιεπθφ. 

Απφ ηελ άιιε, ε δηάβξσζε επεμεξγάδεηαη ηελ εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή 

πξάμε ΚΑΙ αληί ηεο πξάμεο Ή πνπ εθαξκφδεη ν ηειεζηήο ηεο δηαζηνιήο. Δπνκέλσο, γηα λα 

ζεκεησζεί ιεπθφ εηθνλνζηνηρείν ζηελ εηθφλα εμφδνπ, ζα πξέπεη φια ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο 

εηθφλαο εηζφδνπ, πνπ αληηπαξαβάιινληαη κε ηα ιεπθά ηνπ ππξήλα, λα έρνπλ ιεπθφ ρξψκα. 

Αιιηψο, ην εηθνλνζηνηρείν ππφ επεμεξγαζία ζηελ εηθφλα εμφδνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή «0».  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δχν απηέο 

ιεηηνπξγίεο: 

Γηαζηνιή:    b
Bb

ABA

  

φπνπ Β είλαη ν ππξήλαο, }b,...,b,b{B n21  

 

Γηάβξσζε:               

 

Σν θεληξηθφ εηθνλνζηνηρείν ζε ππξήλεο κε ηεηξαγσληθνχ ζρήκαηνο θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

)
2

1)SE(size
(floorp φ


  

φπνπ ε ζπλάξηεζε floor πξνζδηνξίδεη ηελ ειάρηζηε αθέξαηα ηηκή ηνπ νξίζκαηφο 

ηεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζεσξήζνπκε έλα δνκηθφ ζηνηρείν κεγέζνπο 4x7, ηφηε ην θεληξηθφ 

εηθνλνζηνηρείν ζα βξίζθεηαη ζηε ζέζε (2,4).  
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ηα ρήκαηα 2.2.4.2 θαη 2.2.4.3, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα δηάβξσζεο θαη 

δηαζηνιήο δπαδηθψλ εηθφλσλ κε δνκηθφ ζηνηρείν κεγέζνπο 7x7 εηθνλνζηνηρείσλ θαη 

θεληξηθφ ζηνηρείν ζηε ζέζε (4,4).  

  

ρήκα 2.2.4.2. Παξάδεηγκα δηάβξσζεο εηθφλαο 

  

ρήκα 2.2.4.3. Παξάδεηγκα δηαζηνιήο εηθφλαο 

Οη ππφινηπνη κνξθνινγηθνί ηειεζηέο πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν 

βαζηθψλ, ηεο δηάβξσζε θαη ηεο δηαζηνιήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην θιείζηκν (closure) 

ηεο εηθφλαο - πνπ πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία δηαζηνιήο αθνινπζνχκελε απφ κηα 

ιεηηνπξγία δηάβξσζεο κε ην ίδην δνκηθφ ζηνηρείν- θαη ην άλνηγκα (opening) ηεο εηθφλαο, 

θαηά ην νπνίν ε δηαδηθαζία δηάβξσζεο πξνεγείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο δηαζηνιήο, κε ην ίδην 

δνκηθφ ζηνηρείν.  
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2.2.5. Άλγεβπα εικόνυν  

Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη αιγεβξηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

εηθφλεο, νη αξηζκεηηθέο (arithmetic) θαη νη ινγηθέο (logic). ηηο πξψηεο, 

θαηεγνξηνπνηνχληαη νη πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη 

ηεο δηαίξεζεο. ηηο δεχηεξεο, ππνινγίδνληαη νη ινγηθέο πξάμεηο ΚΑΙ, Ή θαη ΟΥΙ. Όιεο νη 

ιεηηνπξγίεο εθαξκφδνληαη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηθφλσλ, εθηφο απφ ηελ πξάμε ΟΥΙ.  

 

Αξηζκεηηθέο πξάμεηο  

Οη αξηζκεηηθέο πξάμεηο αλάκεζα ζε δχν εηθφλεο, εθαξκφδνληαη απεπζείαο ζηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηνπο. Γηα ηελ άζξνηζε ή ηελ αθαίξεζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ εηθφλσλ, πξέπεη απηέο λα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο. 

),(),(),( 321 yxIyxIyxI   

),(),(),( 321 yxIyxIyxI   

Η άζξνηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ εηθφλσλ. Οη εθαξκνγέο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ αιγφξηζκνπο 

απνθαηάζηαζεο γηα ηε κνληεινπνίεζε αζξνηζηηθνχ ζνξχβνπ θαη ηελ εηζαγσγή εηδηθψλ 

εθέ.  

 

 

ρήκα 2.2.5.1. Η άζξνηζε ησλ δχν πξψησλ εηθφλσλ δεκηνπξγεί ηελ ηξίηε 

Η αθαίξεζε ηεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ θίλεζεο. Με 

ηελ αθαίξεζε, γηα παξάδεηγκα, δχν ζπλερφκελσλ ζθελψλ ζε κηα εηθνλνζεηξά, 

απνθαιχπηνληαη ηα κέξε ηεο εηθφλαο φπνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο. ηα ζεκεία πνπ δε 
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ζπληειείηαη αιιαγή κεηαμχ ησλ δχν ζθελψλ, νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ησλ 

αληίζηνηρσλ θαξέ δελ αιιάδνπλ, νπφηε ε δηαθνξά ηνπο ζα είλαη κεδέλ ή ηνπιάρηζηνλ 

θνληά ζην κεδέλ.  

Ο πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε δηαίξεζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

θσηεηλφηεηαο ζηελ εηθφλα. ε απηέο ηηο πξάμεηο ρξεηάδεηαη κφλν κηα εηθφλα θαη ν ηειεζηήο 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξάμε. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο εηθφλαο κε κηα ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 

1 πξνθαιεί αχμεζε ηεο θσηεηλφηεηαο ζηελ εηθφλα, ελψ ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο κε 

ζηνηρείν κηθξφηεξν ηνπ 1, κεηψλεη ηε θσηεηλφηεηα. Απηή είλαη, νπζηαζηηθά, ε πξάμε ηεο 

δηαίξεζεο.  

 

 Λνγηθέο πξάμεηο  

Οη ινγηθέο πξάμεηο ΚΑΙ θαη Ή ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπαζηνχλ νη 

πιεξνθνξίεο δχν εηθφλσλ. Βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε δηαηξηβή απηή ζην ζπλδπαζκφ 

δπαδηθψλ καζθψλ θαη εηθφλσλ ππφ θαηάηκεζε, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο.  

 

Δμαγσγή νξίσλ ζπλεθηηθώλ πεξηνρώλ 

Έλα εηθνλνζηνηρείν p µε ζπληεηαγκέλεο (x,y) έρεη 4 άµεζνπο γείηνλεο πνπ 

απνηεινχλ ην ζχλνιν Ν4(p)={(x+1,y), (x–1,y), (x,y+1), (x,y–1)} θαη 4 δηαγψληνπο γείηνλεο 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ην ζχλνιν ΝD(p)={(x+1,y+1), (x –1,y+1), (x+1,y–1), (x–1,y–1)}. 

πλεπψο, έλαο εηθνλνζηνηρείν έρεη ζπλνιηθά 8 γείηνλεο, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζχλνιν. 

Ν8(p)= Ν4(p) ∪ ΝD(p) 

Σππηθά, ζε µηα δπαδηθή εηθφλα νξίδνληαη δχν ηχπνη ζπλεθηηθφηεηαο δχν 

εηθνλνζηνηρείσλ p θαη q: ε 4-ζπλεθηηθφηεηα, εάλ q∈N4(p) θαη ε 8-ζπλεθηηθφηεηα, εάλ 

q∈N8(p) (ρήκα 2.2.5.2). 
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 εηθνλνζηνηρεία 4-ζπλδεδεκέλα σο πξνο ην θεληξηθφ καχξν 

,   εηθνλνζηνηρεία 8-ζπλδεδεκέλα σο πξνο ην θεληξηθφ καχξν 

ρήκα 2.2.5.2. Αλαπαξάζηαζε ηεο 4- θαη 8- ζχλδεζεο εηθνλνζηνηρείσλ 

Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 

κέζνδνη. χκθσλα κε ηελ πξψηε, πνπ αλαθέξεηαη σο κέζνδνο Freeman ή αιιηψο θψδηθαο 

αιπζίδαο (Chain Coding), αξηζκνχληαη νη 8 γείηνλεο θάζε εηθνλνζηνηρείνπ σο εμήο:  

 

 

ρήκα 2.2.5.3. Αξίζκεζε ησλ γεηηφλσλ ελφο εηθνλνζηνηρείνπ θαηά Freeman 

Η δεχηεξε κέζνδνο, ν αιγφξηζκνο εμαγσγήο ησλ νξίσλ, (ελαιιαθηηθά γλσζηφο θαη 

σο αιγφξηζκνο απφδνζεο εηηθεηψλ ζε ζπλεθηηθέο πεξηνρέο), ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ 4- θαη 

ηελ 8- ζπλεθηηθφηεηα. χκθσλα κ‘ απηφλ, απνδίδνληαη εηηθέηεο ζε θάζε εηθνλνζηνηρείν ην 

νπνίν απνηειεί ζχλνξν ζηελ εηθφλα εηζφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη µηα δπαδηθή 

εηθφλα εηθνλνζηνηρείν πξνο εηθνλνζηνηρείν, απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ.  
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Έζησ p ην πξνο εμέηαζε εηθνλνζηνηρείν θαη ηα ζχµβνια 0-7 νη 8 γείηνλεο ηνπ p 

(ρήκα 2.2.5.3), κε θαηεχζπλζε απηή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα, σο πξνο ην p. Δάλ ε έληαζε 

ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ p είλαη 0, ε δηαδηθαζία πξνρσξά ζην επφµελν πξνο εμέηαζε 

εηθνλνζηνηρείν. Γηαθνξεηηθά, ειέγρνληαη νη ηηµέο ησλ 8 γεηηφλσλ ηνπ. Δάλ νη ηηµέο θαη ησλ 

8 (ή ) γεηηφλσλ είλαη 0, ην p δηαηεξεί ηελ ηηκή 1 θαη ηνπ απνδίδεηαη λέα εηηθέηα, 

κεγαιχηεξε θαηά 1 απφ ηε µεγαιχηεξε εηηθέηα πνπ έρεη απνδνζεί σο εθείλε ηε ζηηγµή. 

Δάλ έλαο κφλν γείηνλαο έρεη ηηκή δηαθνξεηηθή απφ 0, ηφηε ζην p απνδίδεηαη απηή ε ηηµή. 

Δάλ νη ηηµέο δχν ή πεξηζζφηεξσλ γεηηφλσλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 0, ηφηε ζην p απνδίδεηαη 

µηα εηηθέηα απφ απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο γείηνλεο θαη ζεκεηψλνληαη σο ηζνδχλακεο νη 

εηηθέηεο ησλ 8 γεηηφλσλ.  

ηε ζπλέρεηα, βάζεη ηνπ αιγνξίζκνπ, αλαιχνληαη νη ηζνδπλακίεο ησλ εηηθεηψλ. Οη 

ζρέζεηο ηζνδπλαµίαο είλαη αλαθιαζηηθέο, ζπµµεηξηθέο θαη µεηαβαηηθέο, θαη εθθξάδνληαη 

κε ρξήζε ελφο δπαδηθνχ πίλαθα. Έπεηηα, ππνινγίδνληαη νη θιάζεηο ηζνδπλαµίαο θαη ζε 

θάζε θιάζε απνδίδεηαη µηα αληίζηνηρε εηηθέηα. Η εηθφλα εμεηάδεηαη εθ λένπ θαη ε θάζε 

εηηθέηα αληηθαζίζηαηαη απφ απηή ηεο θιάζεο ηζνδπλαµίαο ζηελ νπνία αλήθεη.  

Γηα παξάδεηγκα, ε θιεηζηή θακπχιε ηνπ ραξαθηήξα ‗S‘ ηνπ ρήκαηνο 2.2.5.4 

αλαπαξίζηαηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αξρηθνχ ζεκείνπ (4,8) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ 

θψδηθα αιπζίδαο 34445670007654443. 

 

Αξρηθφ ζεκείν κε 

ζπληεηαγκέλεο (4,8) 

 

 

 

 

ρήκα 2.2.5.4. Υαξαθηήξαο ‗S‘ 

Η εμαγσγή ησλ θακππιψλ ζε κηα εηθφλα γίλεηαη ππνζέηνληαο κία ηεξάξρεζε ηνπο. 

ην πξψην επίπεδν βξίζθνληαη νη θακπχιεο πνπ αλαδεηνχληαη θαη ζην δεχηεξν νη νπέο 
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ηνπο. ην ηξίην επίπεδν νξίδνληαη νη νπέο ηνπ δεπηέξνπ θαη φκνηα γηα ηα ππφινηπα, 

κεγαιχηεξεο ηάμεο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ δίλεηαη έλα παξάδεηγκα. 

Έζησ κηα καχξε εηθφλα πνπ πεξηέρεη ιεπθέο ζπλερείο πεξηνρέο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 

2.2.5.5. Απηέο απνηεινχλ ην πξψην ηεξαξρηθφ επίπεδν (ζην ζρήκα νη W1, W2 θαη W3). Αλ 

κηα ιεπθή πεξηνρή πεξηέρεη κε ηε ζεηξά ηεο καχξεο, απηέο ζπλζέηνπλ ην επίπεδν 2 (Β2, Β3 

θαη Β4). ην ηξίην επίπεδν ζπλαληάκε ηηο ιεπθέο πεξηνρέο W5 θαη W6. 

 

 

ρήκα 2.2.5.5. Δηθφλα γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ επηπέδσλ ησλ θακππιψλ ησλ πεξηνρψλ 

2.3. Τπνινγηζηηθή λνεκνζύλε 

Σα λεπξσληθά δίθηπα έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά θαη 

βηνκεραληθά πεδία γηα λα επηηειέζνπλ εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφγλσζε, ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεζφδσλ πνπ πξνηείλεη ε δηαηξηβή απηή, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δεκνθηιείο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα λεπξσληθά δίθηπα 

εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο (feed-forward neural networks - FFNN), νη κεραλέο 

δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (support vector machines - SVM), ηα ζηνραζηηθά λεπξσληθά 

δίθηπα (Probabilistic Neural Networks – PNN) θαη ζηνραζηηθή ζπζηνηρία απινπνηεκέλσλ 

αζαθψλ κνλάδσλ ARTMAP (probabilistic ensemble simplified fuzzy ARTMAP - 

PESFAM). Oη ηερληθέο απηέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε δχν θάζεηο: ηε θάζε εθπαίδεπζεο θαη ηε θάζε 
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δνθηκήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδεηαη κία νκάδα απφ δεχγε 

παξαδεηγκάησλ (Υ,Τ), φπνπ ε είζνδνο αλαπαξίζηαηαη κε Υ θαη ε αληίζηνηρε έμνδνο θάζε 

δεχγνπο κε Τ. ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ην Τ κπνξεί λα ιάβεη ηηο ηηκέο: 0, αλ έλαο καζεηήο 

νινθιήξσζε κε επηηπρία ην κάζεκα ή 1, αλ απηφο ν καζεηήο δηέθνςε ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ καζήκαηνο. Δπνκέλσο, ε πξφβιεςε δηαθνπήο ζπνπδψλ είλαη έλα πξφβιεκα δχν 

θιάζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα, θάζε ηερληθή πξνζαξκφδεη ηηο εζσηεξηθέο ηεο παξακέηξνπο γηα λα 

ζπλάγεη ηε ζπλάξηεζε πνπ ζα ζπλδέεη ηα παξερφκελα δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα ηα νπνία δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε θάζε ηεο εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζηαδίνπ δνθηκήο γηα λα εμεηαζηεί ε απφδνζε ηεο κεζφδνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. Αλ απνδεηρζεί φηη ε ηερληθή θαηεγνξηνπνηεί κε νξζφ ηξφπν ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ δνθηκήο, ηφηε ε εθπαίδεπζε 

ζεσξείηαη επηηπρεκέλε θαη ε ηερληθή κεραληθήο κάζεζεο παξνπζηάδεη δπλαηφηεηεο 

γελίθεπζεο. Οη πην θάησ ππνελφηεηεο πεξηγξάθνπλ ελ ζπληνκία ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

2.3.1. Νεςπυνικά δίκηςα ππόζθιαρ ηποθοδόηηζηρ 

Έλα ηππηθφ λεπξσληθφ δίθηπν εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο (Feed Forward Neural 

Network - FFNN), φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Haykin (1999), απνηειείηαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα λεπξψλσλ: εηζφδνπ, θξπκκέλα (hidden layers) θαη εμφδνπ. ε απηφ 

ηνλ ηχπν δηθηχνπ, νη ζπλδέζεηο λεπξψλσλ, νη νπνίεο απνθαινχληαη θαη ζπλάςεηο, δε 

δεκηνπξγνχλ έλαλ θαηεπζπλφκελν θχθιν (directed cycle). Η πιεξνθνξία θηλείηαη κφλν 

πξνο ηα εκπξφο, απφ ηνπο θφκβνπο εηζφδνπ ζηνπο θφκβνπο εμφδνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο, παξνπζηάδεηαη ζην δίθηπν έλα ζχλνιν απφ παξαδείγκαηα, ηα νπνία ζπληζηνχλ 

ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο (training set) ηνπ δηθηχνπ. Κάζε παξάδεηγκα απνηειείηαη απφ έλα 

δηάλπζκα εηζφδνπ θαη ην αληίζηνηρν δηάλπζκα εμφδνπ. ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

λεπξσληθνχ δηθηχνπ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο είλαη λα βξεη ην ειάρηζην κίαο ζπλάξηεζεο 

θφζηνπο, ε νπνία ηππηθά νξίδεηαη σο ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα κεηαμχ ησλ επηζπκεηψλ 

θαη ησλ παξαγφκελσλ εμφδσλ, κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ησλ εζσηεξηθψλ 

παξακέηξσλ ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ: ησλ ζπλάςεσλ (ηα βάξε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ 

λεπξψλσλ) θαη ησλ πνιψζεσλ (biases) ησλ λεπξψλσλ ηνπ δηθηχνπ. Η ζπλάξηεζε 
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κεηαθνξάο ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ απφ έλα ζηξψκα ζην άιιν πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ εμίζσζε: 

xHiddenc
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pcpcHiddenc
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xhόbwihO
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,,   

Η ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ νξίδεηαη σο ε ζηγκνεηδήο θαη θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ ρήκα. 

 

ρήκα 2.3.1.1. ηγκνεηδήο ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ πξφζζηαο 

ηξνθνδφηεζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη παξάκεηξνη ηνπ δηθηχνπ πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν 

νπίζζηαο κεηάδνζεο ζθάικαηνο (back-propagation) [Rumelhart et al., 1986a], [Rumelhart 

et al., 1986b]. χκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν απηφλ, ε πιεξνθνξία κεηαθέξεηαη πξνο ηα 

εκπξφο απφ ηνπο θφκβνπο εηζφδνπ, κέζσ ησλ θξπκκέλσλ επηπέδσλ (hidden layers), ζηνπο 

θφκβνπο εμφδνπ. Καηφπηλ, ππνινγίδεηαη ην ζθάικα αλάκεζα ζηελ επηζπκεηή θαη ηελ 

πξαγκαηηθή απφθξηζε ηνπ δηθηχνπ. ηε ζπλέρεηα, ην ζήκα ζθάικαηνο κεηαθέξεηαη πξνο 

ηα πίζσ, ζηνπο λεπξψλεο εηζφδνπ, πξνζαξκφδνληαο ηα βάξε θαη ηηο πνιψζεηο ηνπ δηθηχνπ. 

Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. Μφιηο 

παξνπζηαζηεί ζην δίθηπν νιφθιεξν ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, ζεσξείηαη φηη έρεη πεξάζεη κία 
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επνρή (epoch). Σν ζηάδην εθπαίδεπζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ αξθεηέο επνρέο. Μία 

δεκνθηιήο πξνζέγγηζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

αιγνξίζκνπ νπίζζηαο δηάδνζεο (back-propagation) είλαη ν αιγφξηζκνο Levenberg-

Marquardt [Hagan θαη Menhaj, 1994], ν νπνίνο έρεη απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηελ ηαρχηεηα 

ζχγθιηζεο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ δηθηχνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα εθπαίδεπζήο ηνπ, έλα λεπξσληθφ δίθηπν πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο 

κπνξεί λα απνκλεκνλεχζεη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ηνπ, ράλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα γεληθεχεη, απφ ηα εθπαηδεπηηθά δείγκαηά ηνπ, ζε έλαλ 

πιεζπζκφ δεηγκάησλ ηνλ νπνίν δελ έρεη αληηκεησπίζεη μαλά. Απηφ ην θαηλφκελν 

νλνκάδεηαη ππέξ-πξνζαξκνγή (overfitting) θαη κπνξεί λα απνθεπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα μερσξηζηφ ζχλνιν δεδνκέλσλ, ην ζχλνιν επηθχξσζεο (validation set). Οη παξάκεηξνη 

ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε κνλάρα ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, θαη ε 

απφδνζε ηνπ δηθηχνπ αμηνινγείηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο ζην ζχλνιν επηθχξσζεο. 

Όηαλ δηαπηζησζεί φηη ε απφδνζε ηνπ δηθηχνπ ρεηξνηεξεχεη, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη έρεη πξνθχςεη ππέξ-πξνζαξκνγή, ε εθπαίδεπζε ζηακαηά θαη απνζεθεχνληαη ηα βάξε 

θαη νη πνιψζεηο (biases) ηνπ πξνεγνχκελνπ θαιχηεξα εθπαηδεπκέλνπ δηθηχνπ. Η πεξίνδνο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζηακαηήζεη αλ ειαρηζηνπνηεζεί ε ζπλάξηεζε θφζηνπο, αλ ν ζηφρνο 

απφδνζεο ηθαλνπνηεζεί ή αλ αληρλεπηεί φηη ην ζχλνιν επηθχξσζεο παξάγεη απμαλφκελν 

κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα. Σέινο, κφιηο νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο ηεο εθπαίδεπζεο, 

εθηειείηαη ην ζηάδην εμέηαζεο ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ (network test phase). Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, παξνπζηάδνληαη ζην δίθηπν δεδνκέλα ηα νπνία δελ έρεη 

αληηκεησπίζεη μαλά, ψζηε λα εμεηαζηεί ε απφδνζή ηνπ. Απηά ηα δεδνκέλα απαξηίδνπλ ην 

ζχλνιν εμέηαζεο (test set) ην νπνίν είλαη μέλν ηφζν σο πξνο ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο φζν 

θαη πξνο ην ζχλνιν επηθχξσζεο. 
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ρήκα 2.3.1.2. Αξρηηεθηνληθή λεπξσληθνχ δηθηχνπ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο 

 

2.3.2. Μησανέρ διανςζμάηυν ςποζηήπιξηρ 

Η ηερληθή ησλ κεραλψλ δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (support vector machines - 

SVM) δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Vapnik [Vapnik, 1995], [Vapnik, 1998], [Cortes and 

Vapnik, 1995] θαη έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε πνιιά πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο 

ζηε βηβιηνγξαθία. Απηή ε ηερληθή πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη δχν θιάζεηο δεδνκέλσλ 

θάλνληαο ρξήζε ελφο ππεξεπηπέδνπ, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηα δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο, ηα 

νπνία είλαη ηκήκαηα ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, νη κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 

αλαδεηνχλ ην Βέιηηζην Γηαρσξηζηηθφ Τπεξεπίπεδν (Optimal Separating Hyperplane - 

OSH), δειαδή ην βέιηηζην ππεξεπίπεδν ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ην πεξηζψξην αλάκεζα ζηηο 

δχν θιάζεηο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Γηα λα γίλεη απηφ πην ζαθέο, ζην ρήκα 

2.3.2.1 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ζε δχν δηαζηάζεηο. ε απηφ ην παξάδεηγκα, 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ πνιιέο γξακκέο νη νπνίεο δηαρσξίδνπλ ηα δεδνκέλα ζε δχν θιάζεηο. 

Η βέιηηζηε γξακκή, ην Βέιηηζην Γηαρσξηζηηθφ Τπεξεπίπεδν, είλαη απηή ε νπνία βξίζθεηαη 

ζην κέζν ηνπ πεξηζσξίνπ. Ο φξνο «πεξηζψξην» (margin) αλαθέξεηαη ζην άζξνηζκα ησλ 
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απνζηάζεσλ d απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία είλαη πην θνληά ζηε γξακκή θαη νξίδνληαη 

σο ηα δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο.  

 

 

ρήκα 2.3.2.1. Μεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 

πλήζσο, ιφγσ ηνπ φηη ζηα πεξηζζφηεξα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηα δεδνκέλα δελ 

είλαη γξακκηθά δηαρσξίζηκα, ε πξναλαθεξζείζα ηερληθή γεληθεχεηαη γηα λα ρεηξηζηεί κε 

γξακκηθά δηαρσξίζηκεο εηζφδνπο, έρνληαο σο θφζηνο ηελ απνδνρή ελφο αξηζκνχ 

ιαλζαζκέλσλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Γηα λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ απφδνζή ηεο, ε 

ηερληθή ησλ κεραλψλ δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο κεηαζρεκαηίδεη ηα δεδνκέλα ζε έλα ρψξν 

γλσξηζκάησλ (feature space) πςειφηεξεο δηάζηαζεο απφ ηε δηάζηαζε ηεο εηζφδνπ, πξηλ 

επηρεηξήζεη λα ηα δηαρσξίζεη. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηεί έλα γξακκηθφ δηαρσξηζηή, 

κία ζπλάξηεζε ππξήλα, πνπ κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο ν γξακκηθφο, ν 

πνιπσλπκηθφο θαη ν ππξήλαο αθηηλσηήο βάζεο. ηελ παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν ππξήλαο αθηηλσηήο βάζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο εθπαίδεπζεο, ε ηερληθή απηή, κεηαζρεκαηίδεη ηα 

δεδνκέλα ζην ρψξν γλσξηζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηεί ηα δεδνκέλα, κε βάζε ην βέιηηζην επίπεδν δηαρσξηζκνχ 

ην νπνίν βξήθε ζηε θάζε εθπαίδεπζεο. 
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2.3.3. Σηοσαζηικά νεςπυνικά δίκηςα 

Σα ηνραζηηθά Νεπξσληθά Γίθηπα (Probabilistic Neural Networks - PNN) 

απνηεινχλ έλα είδνο ηερλεηψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ ζπλαξηήζεηο 

θαηαλνκήο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ζε έλα ζηξψκα απνζεθεπκέλσλ πξνηχπσλ. Σα δίθηπα 

απηά απνηεινχλ εθαξκνγή ηεο δηαθξηηήο αλάιπζεο ππξήλσλ (kernel discriminant analysis) 

απφ ηνλ Donald Specht [Sprecht,1966], [Sprecht,1988]. Σα ηνραζηηθά Νεπξσληθά Γίθηπα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ πςειήο απφδνζεο ηαμηλφκεζε 

πξνηχπσλ, φηαλ ππάξρεη ε πξφηεξε γλψζε γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε πξνηχπνπ 

ζην δίθηπν θαη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηε κλήκε ηεο εθαξκνγήο. Οη πνιχ 

γξήγνξνη ρξφλνη εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηδηαίηεξν γλψξηζκα ησλ ζηνραζηηθψλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ παξάγνπλ ηηο ηηκέο ησλ εμφδσλ ζχκθσλα κε ηηο a-posteriori 

πηζαλφηεηεο ηνπ Bayes, επνκέλσο, κπνξνχλ λα παξνκνηαζηνχλ κε έλαλ ηαμηλνκεηή Bayes 

(Bayesian classifier) [Wilson and Blue,1992]. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηα λεπξσληθά δίθηπα, 

θάζε δείγκα ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο γίλεηαη ην θέληξν κηαο ζπλάξηεζεο ππξήλα (kernel 

function) πνπ ιακβάλεη ηελ κέγηζηε ηηκή ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη κεηψλεηαη ζηαδηαθά 

ζην ρψξν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο απνκαθξχλεηαη απφ απηφ.  

Έλα άγλσζην δείγκα x θαηαηάζζεηαη ππνινγίδνληαο, γηα θάζε θιάζε i, ην 

άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ ππξήλα ησλ θιάζεσλ i ζην x θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο, θαηφπηλ, ηνπο αξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ κε παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εθηηκνχκελεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θάζε πξνηχπνπ. Η ηαμηλφκεζε θάζε 

εηζφδνπ ζε κία θιάζε γίλεηαη δηαιέγνληαο ηελ θιάζε κε ηε κεγαιχηεξε δηαθξηηηθή ηηκή.  

Πνιιά είδε ζπλαξηήζεσλ ππξήλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. πλήζσο ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε ζπκκεηξηθψλ ζπλαξηήζεσλ Gauss. Η 

ηειηθή δηαθξηηηθή ζπλάξηεζε έρεη ηε κνξθή: 
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φπνπ ζ είλαη κηα γξακκηθή παξάκεηξνο εμνκάιπλζεο (smoothing parameter ή 

spread function) πνπ ε βέιηηζηή ηεο ηηκή ππνινγίδεηαη εκπεηξηθά, θαηφπηλ δνθηκψλ. 
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πγθεθξηκέλα, κηα πνιχ κηθξή ηηκή ζ παξάγεη πνιχπινθεο πεξηνρέο θιάζεσλ θαη, θαζψο 

κεγαιψλεη, νη πεξηνρέο γίλνληαη απινχζηεξεο. Γηα κεγάιεο ηηκέο ζηελ παξάκεηξν ζ, ηα 

ζηνραζηηθά λεπξσληθά δίθηπα ηείλνπλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ σο ζηαηηζηηθνί ηαμηλνκεηέο. 

Όηαλ εηζάγεηαη έλα δηάλπζκα, ην πξψην ζηξψκα (input layer) ππνινγίδεη ηηο 

απνζηάζεηο απφ ην δηάλπζκα εηζφδνπ σο ηηο εηζφδνπο ησλ δηαλπζκάησλ εθπαίδεπζεο 

(pattern layer) θαη παξάγεη έλα δηάλπζκα, ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ πφζν θνληά 

είλαη ην ζηνηρείν εηζφδνπ ζε κηα είζνδν εθπαίδεπζεο. Σν ζηξψκα άζξνηζεο (summation 

layer) αζξνίδεη απηέο ηηο ζπλεηζθνξέο γηα θάζε ηάμε εηζφδσλ, γηα λα παξάγεη, φπσο ε 

έμνδνο ηνπ δηθηχνπ ηνπ, έλα δηάλπζκα πηζαλνηήησλ. Σειηθά, κηα αληαγσληζηηθή 

ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ζηελ έμνδν ηνπ δηθηχνπ (output layer), ζπιιέγεη ηα κέγηζηα απηψλ 

ησλ πηζαλνηήησλ, θαη παξάγεη 1 γηα απηήλ ηελ ηάμε θαη 0 γηα ηηο άιιεο. Η αξρηηεθηνληθή 

απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.3.3.1. 

θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε εθηίκεζε ησλ βαξψλ θαη ησλ 

πνιψζεψλ ηνπ, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ 

εθπαίδεπζεο. 

 

ρήκα 2.3.3.1. Η αξρηηεθηνληθή ηνπ PNN δηθηχνπ 
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2.3.4. Σηοσαζηική ζςζηοισία απλοποιημένυν αζαθών ζηοισείυν ARTMAP 

Η ηειεπηαία ηερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ηερληθήο ηεο ζηνραζηηθήο 

ζπζηνηρίαο απινπνηεκέλσλ αζαθψλ ζηνηρείσλ ARTMAP (probabilistic ensemble 

simplified fuzzy ARTMAP - PESFAM). Η ηερληθή PESFAM [Loo and Rao, 2005] 

ζπλδπάδεη έλαλ αξηζκφ απφ απινπνηεκέλα αζαθή ζηνηρεία ARTMAP (SFAM) κε κία 

ζηξαηεγηθή πιεηνςεθηθήο ςεθνθνξίαο (plurality voting strategy) βαζηζκέλε ζηα επξήκαηα 

ησλ [Lin et al., 2003]. 

Η ηερληθή ησλ απινπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ARTMAP (Simplified Fuzzy ARTMAP -

SFAM) πξνηάζεθε απφ ηνλ Kasuba (1993) θαη κεηψλεη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ αξρηθνχ δηθηχνπ αζαθνχο ARTMAP [Carpenter et 

al., 1992]. Έλα ηέηνην δίθηπν απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 

2.3.4.1: ηα επίπεδα εηζφδνπ, εμφδνπ θαη θαηεγνξίαο. Κάζε θφκβνο εηζφδνπ ζπλδέεηαη κε 

θάζε θφκβν ηνπ επηπέδνπ εμφδνπ θαη θάζε θφκβνο εμφδνπ δείρλεη πξνο έλαλ κνλαδηθφ 

θφκβν θαηεγνξίαο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε κία απφ ηηο θιάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. Όια ηα δεδνκέλα ηα νπνία εηζάγνληαη ζην δίθηπν αξρηθά, 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζην εχξνο ηηκψλ [0,1]. 

 

 

ρήκα 2.3.4.1. Αξρηηεθηνληθή ηνπ απινπνηεκέλνπ αζαθνχο δηθηχνπ ARTMAP 

Ο αιγφξηζκνο ηεο ηερληθήο απινπνηεκέλσλ αζαθψλ ζηνηρείσλ ARTMAP κπνξεί 

λα ζπλνςηζζεί σο εμήο: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο εθπαίδεπζεο, ν αιγφξηζκνο 

δεκηνπξγεί ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ ηνπ, κέζσ ηνπ 
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ζπκπιεξσκαηηθνχ θσδηθνπνηεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ a ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ, ν αιγφξηζκνο δεκηνπξγεί έλα ζπκπιεξσκαηηθφ a‘=1-a. ηε ζπλέρεηα, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο, θσδηθνπνηνχληαη ζε έλα δηάλπζκα 

εηζφδνπ. Κάζε δηάλπζκα ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί κία 

ηηκή ελεξγνπνίεζεο γηα θάζε θφκβν εμφδνπ O, κε βάζε ηε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

δηθηχνπ. Ο θφκβνο ν νπνίνο έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ελεξγνπνίεζεο νξίδεηαη σο ν ληθεηήο. Αλ 

ν θφκβνο-ληθεηήο δε δείρλεη ηε ζσζηή θαηεγνξία ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα ηνπ δηαλχζκαηνο 

εηζφδνπ πξαγκαηηθά αλήθνπλ, ηφηε δεκηνπξγείηαη έλαο λένο θφκβνο εμφδνπ γηα απηή ηελ 

είζνδν, ζην επίπεδν εμφδνπ, ν νπνίνο δείρλεη ηε ζσζηή θαηεγνξία ηνπ δηαλχζκαηνο 

εηζφδνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ν θφκβνο-ληθεηήο δείρλεη ηε ζσζηή θαηεγνξία 

εμφδνπ, ηφηε ιακβάλεη ρψξα κία δηαδηθαζία ε νπνία νλνκάδεηαη «ηρλειαζία πξνζαξκνγήο» 

(―match tracking‖). Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε ηερληθή ησλ απινπνηεκέλσλ αζαθψλ 

ζηνηρείσλ ARTMAP εμεηάδεη αλ πξνθχπηεη ηαιάλησζε (resonance) αλάκεζα ζηελ 

ηξέρνπζα είζνδν θαη ην ληθεηήξην θφκβν εμφδνπ ή φρη, ζπγθξίλνληαο κία ζπλάξηεζε 

πξνζαξκνγήο κε κία παξάκεηξν ε νπνία νλνκάδεηαη επηηήξεζε (vigilance) ξ. Ο φξνο 

―ηαιάλησζε‖ δειψλεη φηη ε ηξέρνπζα είζνδνο αληηζηνηρεί ζην ληθεηήξην θφκβν ηνπ 

επηπέδνπ εμφδνπ, ελψ παξάιιεια κνηάδεη ζε ηθαλφ βαζκφ ζην θφκβν-ληθεηή ψζηε λα 

θσδηθνπνηεζεί ζε απηφλ. Αλ πξνθχςεη ηαιάλησζε, ηφηε ν θφκβνο εμφδνπ πξνζαξκφδεη ην 

βάξνο ηνπ γηα λα «κάζεη» ηελ ηξέρνπζα είζνδν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ν θφκβνο-

ληθεηήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην θαηάιιειν θαηψθιη ην νπνίν αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ 

παξάκεηξν επηηήξεζεο (vigilance), ηφηε ηα βάξε ηνπ δελ πξνζαξκφδνληαη, αιιά 

δεκηνπξγείηαη έλαο λένο θφκβνο εμφδνπ γηα ην ηξέρνλ δηάλπζκα εηζφδνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο δνθηκήο, γηα θάζε έλα απφ ηα δηαλχζκαηα ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ δνθηκήο, ε ηερληθή ππνινγίδεη ηηο ηηκέο ελεξγνπνίεζεο θάζε θφκβνπ O 

ζην επίπεδν εμφδνπ, ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηνλ αληίζηνηρν θφκβν-ληθεηή. Σφηε, ην 

δηάλπζκα εηζφδνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηελ νπνία δείρλεη ν θφκβνο-ληθεηήο. 

Αλ θαη απνηειεζκαηηθφ, ην δίθηπν ησλ απινπνηεκέλσλ αζαθψλ ζηνηρείσλ 

ARTMAP κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα: εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα εηζφδνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπαίδεπζεο. Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ, νη Loo θαη Rao (2005) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε 

ζηνραζηηθήο ζπζηνηρίαο απφ ηνπο θαηεγνξηνπνηεηέο απηνχο (Probabilistic Ensemble of 

SFAM). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, πνιιά δίθηπα απινπνηεκέλσλ αζαθψλ ζηνηρείσλ 

ARTMAP εθπαηδεχνληαη κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ δηαηάμεσλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ. Σα 
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απνηειέζκαηά ηνπο ππνβάιινληαη ζε κία ζηξαηεγηθή ςεθνθνξίαο ε νπνία νλνκάδεηαη 

ζηνραζηηθή πιεηνςεθηθή ςεθνθνξία (Lin et al., 2003), ψζηε λα βειηησζεί ε γεληθή 

απφδνζε. Η ζηξαηεγηθή πιεηνςεθηθήο ςεθνθνξίαο είλαη νπζηαζηηθά κία κέζνδνο 

ζπλδπαζκνχ απνθάζεσλ ελφο ζπλφινπ θαηεγνξηνπνηεηψλ. Γεληθά, ην θχξην θίλεηξν ηεο 

ρξήζεο κίαο ζπζηνηρίαο λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη λα ακβιπλζνχλ νη πεξηνξηζκνί θάζε 

κεκνλσκέλνπ δηθηχνπ. ην ρήκα 2.3.4.2 παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ζπζηνηρίαο. 

 

ρήκα 2.3.4.2. Η αξρηηεθηνληθή ηεο ζηνραζηηθήο ζπζηνηρίαο SFAM 

 

2.3.5. Αλγόπιθμορ K-κονηινόηεπυν γειηόνυν 

Ο αιγφξηζκνο ησλ Κ-θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ (k-nearest neighbor algorithm - KNN) 

είλαη κία κηα ηερληθή θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εχξεζε ησλ πιεζηέζηεξσλ 

παξαδεηγκάησλ εθπαίδεπζεο ζην ρψξν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (feature space) [Cover and 

Hart, 1967], [Peng et al., 2001], [Zhang et al., 2006]. Τπάγεηαη ζηηο ηερληθέο ηεο νθλεξήο 

εθπαίδεπζεο (lazy processing) φπνπ ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ δηθηχνπ εθηηκάηαη κφλν 

ηνπηθά θαη φινη νη ππνινγηζκνί κεηαθέξνληαη κέρξη ην ζηάδην ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν, θάζε λέα είζνδνο ζπγθξίλεηαη κε ηα Κ ζηνλ αξηζκφ 

πιεζηέζηεξα ζε απηή πξφηππα ζην ρψξν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απνδίδεηαη ζηελ είζνδν 
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κία ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο γείηνλεο ζηαζκίδνληαο ηνπο γείηνλεο, αλάινγα κε ηελ 

απφζηαζή ηνπο. Σν πφζνη γείηνλεο (K) ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ζπλήζσο επηιέγεηαη βάζεη πεηξακάησλ. Αλ K=1 ηφηε ελεξγνπνηείηαη ε 

απινχζηεξε ηερληθή ηνπ θνληηλφηεξνπ γείηνλα. 

 

 

ρήκα 2.3.5.1. Αιγφξηζκνο K-θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ 

ην παξαπάλσ ρήκα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα θαηεγνξηνπνίεζεο κίαο εηζφδνπ 

(ηνπ θχθινπ) ζε κία απφ ηηο δχν θιάζεηο ελφο πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο ζπκβνιίδνληαη ζην 

ζρήκα κε ηεηξάγσλν θαη ηξίγσλν αληίζηνηρα. Αξρηθά, ππνινγίδνληαη νη απνζηάζεηο ηηο 

εηζφδνπ απφ ηα απνζεθεπκέλα δηαλχζκαηα. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηψθιη γηα ηελ εγγχηεηα 

ηεο εηζφδνπ, ηφηε κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο. Όζν πην επξχ είλαη ην 

θαηψθιη (ζην ρήκα νη δχν θχθινη), ηφζν πεξηζζφηεξα δηαλχζκαηα εηζάγνληαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν εζσηεξηθφο θχθινο, ηφηε ε 

είζνδνο ζα θαηεγνξηνπνηεζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηξηγψλνπ. Γηαθνξεηηθά, αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ην κεγαιχηεξν θαηψθιη, ε είζνδνο ζα θαηεγνξηνπνηεζεί ζηελ θαηεγνξία 

«ηεηξάγσλν», θαζψο ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά ηα δηαλχζκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο πνπ 

βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ δηαλχζκαηνο εηζφδνπ. 
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2.4. Αλαθεθαιαίσζε 

ην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δηαηξηβήο απηήο. 

Έγηλε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξηβή απηή 

ψζηε, ζηα επφκελα Κεθάιαηα, λα δνζεί έκθαζε ζηε ζπκβνιή ηεο ζην αληηθείκελν πνπ 

πξαγκαηεχεηαη. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο κε ηελ πξν-

επεμεξγαζία, επεμεξγαζία θαη θαηάηκεζε εηθφλσλ ζεσξίαο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεθαλ 

ελ ζπληνκία νη δηάθνξεο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαηξηβήο απηήο.  
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3. Αιγόξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο 

3.1. Δηζαγσγή 

ε απηφ ην Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θχξηα ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο απηήο, ν 

αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο (Operator Context Scanning algorithm). O αιγφξηζκνο 

απηφο ρξεζηκνπνηεί ηειεζηέο εηθνλνζηνηρείσλ θαη ησλ γεηηνληψλ ηνπο (pixel 

neighborhoods) ζηε κνξθή θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ (sliding windows operators), ψζηε λα 

θαηαηκήζεη ηηο εηθφλεο εηζφδνπ (image segmentation) ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Οη 

πεξηνρέο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηειεζηή θπιηφκελσλ παξαζχξσλ ν νπνίνο κπνξεί λα 

αλαδεηά έλα πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνπεξηνρέο ηεο εηθφλαο. 

Οη ηειεζηέο θπιηφκελσλ παξαζχξσλ, πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη 

θαη σο θίιηξα ππξήλσλ (kernel filters), αληηζηνηρίδνπλ έλα εηθνλνζηνηρείν, θαη πηζαλψο θαη 

ηε γεηηνληά ηνπ (pixel neighborhood), κε κηα ηηκή, ηππηθά απφ 0 έσο 1. Η ηηκή απηή 

εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα αλήθεη ε πεξηνρή πνπ ζαξψλεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφηππα ηα νπνία αλαδεηνχληαη ζε κηα εηθφλα. 

θνπφο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη λα βξεη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ζηηο νπνίεο ν 

ηειεζηήο εμάγεη πιεξνθνξία κεγάιεο ππθλφηεηαο. Δπηθεληξψλνληαο ζε πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ ζε κεγάιε ππθλφηεηα ηελ πιεξνθνξία ηνπ ηειεζηή, ζαξψλεη ηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο κε κηθξφηεξε δεηγκαηνιεςία, κεηψλνληαο έηζη ην ρψξν ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ (pixel space) ζηνλ νπνίν επηρεηξείηαη ε θαηάηκεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ηεο ζάξσζεο, ρσξίο λα κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο. 

ε απηφ ην Κεθάιαην ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδεηαη, αξρηθά, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή αιγνξίζκσλ θπιηφκελσλ παξαζχξσλ ζε εηθφλεο θαη 

εηθνλνζεηξέο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο κε 

ζθνπφ λα πεξηγξαθνχλ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Η ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ παξνπζηάδεη έλα θαηλνηφκν 

ραξαθηεξηζηηθφ εηθφλαο, ηα ζπκθξαδφκελά ηεο ζχκθσλα κε έλα ηειεζηή, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο. 
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3.2. Δπηζθόπεζε αιγνξίζκσλ θπιηνκέλσλ παξαζύξσλ 

Η αλάιπζε εηθφλαο κε θπιηφκελα παξάζπξα είλαη κία ζπλήζεο ηερληθή εληνπηζκνχ 

πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλσλ θαη εηθνλνζεηξψλ. Απνηειεί κέζνδν 

εμαληιεηηθήο ζάξσζεο φινπ ηνπ ρψξνπ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ θαηά ηελ αλαδήηεζε 

πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο. Δπνκέλσο, πέξα απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο κε 

θπιηφκελνπο ππξήλεο, φπσο πεξηγξάθεθαλ ζην Κεθάιαην 2, ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο 

εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθψλ κε ζθνπφ ηελ θαηάηκεζε ηεο εηθφλαο ζε δχν ζχλνια, ηηο 

ελδηαθέξνπζεο πεξηνρέο θαη απηέο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά.  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε αλάιπζε εηθφλσλ κε θπιηφκελα παξάζπξα έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιινχο ηνκείο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη θαηά ηελ αλίρλεπζε αθκψλ 

(edge detection) [Shen θαη Zen, 2006], θαηάηκεζε θαη δπαδηθνπνίεζε θεηκέλνπ [Su et al., 

2008], εληνπηζκφ πξνζψπσλ (face detection) [Huang θαη Shimizu, 2006; Meynet et al., 

2007], εληνπηζκφ αλζξψπσλ ζε εηθφλεο (human detection) [Dalal θαη Triggs, 2005], 

πηζηνπνίεζε εηθφλαο [Liu et al., 2008], θαηάηκεζε πθήο [Sayadi et al., 2007; Kimesova, 

2000] θαη θαηεγνξηνπνίεζε εηθνλνζεηξψλ [Lampert et al., 2008; Feng et al., 2005]. 

Χζηφζν, φπσο ηνλίδεηαη θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, νη ηερληθέο απηέο 

παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιν ππνινγηζηηθφ θφζηνο. Αλ θαη είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ 

εχξεζε αληηθεηκέλσλ ζε κία εηθφλα, εθφζνλ ν ηειεζηήο έρεη ηθαλή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα, 

απνηεινχλ κεζφδνπο εμαληιεηηθήο ζάξσζεο κία εηθφλαο. Έηζη, πνιιέο θνξέο 

απνθεχγνληαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ ππνινγηζηηθνχ θνξηίνπ πνπ παξνπζηάδνπλ. 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εχξεζεο θαη εθαξκνγήο κίαο ζπλάξηεζεο 

θαηαιιειφηεηαο (fitness function), ψζηε λα αμηνινγεζεί ην θαηά πφζν κπνξεί λα 

απνθεπρζεί ε επεμεξγαζία ζε θάπνηα ηκήκαηα ηεο εηθφλαο. Οη ζρεηηθέο ηερληθέο αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ ζηξαηεγηθψλ αδξνκεξνχο-πξνο-ην-ιεπηνκεξέο (coarse-to-

fine strategies) θαη επηρεηξνχλ λα κεηψζνπλ ην ρψξν αλαδήηεζεο, ψζηε λα βειηησζεί ε 

ηαρχηεηα απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Τπάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο 

αδξνκεξνχο-πξνο-ην-ιεπηνκεξέο [Lampert et al., 2008; Feng et al., 2005] θαηά ηελ 

επεμεξγαζία κε θπιηφκελα παξάζπξα ή πνπ ιακβάλνπλ ππ‘ φςε πξφηεξε γλψζε γηα ην 

αληηθείκελν πξνο αλαδήηεζε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο 

πξνζψπσλ. ηελ [Lampert et al., 2008], έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρψξνπ εηθνλνζηνηρείσλ 
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ζαξψλεηαη, κε πνιιαπιά πεξάζκαηα ελφο γξήγνξνπ ζηελ εθηέιεζε θπιηφκελνπ 

παξαζχξνπ, γηα λα εληνπηζηνχλ ιίγεο ζηνλ αξηζκφ ππνςήθηεο πεξηνρέο. Έπεηηα, ν 

ιεπηνκεξήο ηειεζηήο θπιηνκέλνπ παξαζχξνπ εθαξκφδεηαη ζε κηθξφηεξν ρψξν 

εηθνλνζηνηρείσλ γηα λα θαηαηκεζεί ε εηθφλα. 

ην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο, ν νπνίνο 

πξνζπαζεί λα κεηψζεη ην ρψξν επεμεξγαζίαο ησλ ηειεζηψλ θπιηφκελσλ παξαζχξσλ. 

Πιενλεθηεί σο πξνο ηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο σο πξνο ην φηη εθαξκφδεη κφλν έλα αιγνξηζκηθφ 

πέξαζκα, απφ ην νπνίν επάγεηαη ε πιεξνθνξία φπσο απηή ζα πξνέθππηε απφ ηελ 

εμαληιεηηθή ζάξσζε ηεο εηθφλαο. Χο απνηέιεζκα, αγλνείηαη θαηά ηε ζάξσζε έλα πνιχ 

κεγάιν κέξνο ηεο εηθφλαο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξφηεξε γλψζε ηνπ ρψξνπ ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο. 

 

3.3. Πεξηγξαθή αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ηερληθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

ζαξψλνπλ φιν ην ρψξν ησλ εηθνλνζηνηρείσλ κίαο εηθφλαο, δειαδή ηελ πιήξε επηθάλεηα 

ηεο, παξ‘ φιν πνπ πνιιέο θνξέο νη πεξηνρέο πξνο θαηάηκεζε θαηαιακβάλνπλ κφλν έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ηεο εηθφλαο. Η παξνχζα δηαηξηβή έξρεηαη λα κεηψζεη ην ρψξν αλαδήηεζεο 

κηαο εηθφλαο, απμάλνληαο έηζη ηελ ηαρχηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εχξεζεο αληηθεηκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηειεζηέο θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ.  

Σππηθά, ην αληηθείκελν πνπ αλαδεηείηαη ζε κία εηθφλα πεξηγξάθεηαη απφ έλα 

ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ (feature set). Έηζη, ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαηεγνξηνπνηεί ηελ εηθφλα ζε δχν νκάδεο: ζηηο ππνςήθηεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη ζηηο 

πεξηνρέο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε επηζπκεηά πξφηππα. Ο αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο 

άξσζεο βειηηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηάηκεζεο, φηαλ ηα 

αληηθείκελα θαηαιακβάλνπλ κία πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ πεξηνρή ζηελ εηθφλα. αξψλεη 

κε κηθξφηεξε δεηγκαηνιεςία ηηο πεξηνρέο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηειεζηή ζάξσζεο θαη εζηηάδεη ζε απηέο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξία πςειήο ππθλφηεηαο.  

Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο ζάξσζεο κπνξεί λα δηαηππσζεί σο εμήο. Έζησ I  κία 

εηθφλα πνπ πεξηέρεη ην αληηθείκελν πξνο αλαδήηεζε θαη ),( yx  ην εηθνλνζηνηρείν πνπ 
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βξίζθεηαη ζηελ x  γξακκή θαη y  ζηήιε ηνπ πιέγκαηνο ηεο εηθφλαο. Σν αληηθείκελν πξνο 

θαηάηκεζε πεξηγξάθεηαη απφ έλα δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθψλ ] v, … , v,[v = V n21
 πνπ 

ππνινγίδεηαη ζηελ πεξηνρή R ελφο Σειεζηή Κπιηνκέλσλ Παξαζχξσλ (Sliding Windows 

Operator). Ο ηειεζηήο ππνινγίδεη κία ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο (fitness function) f ζηελ 

πεξηνρή R κέζσ ηνπ δηαλχζκαηνο V. Όηαλ ε f μεπεξλά έλα πξνθαζνξηζκέλν θαηψθιη, ε 

πεξηνρή R επηζεκαίλεηαη σο ππνςήθηα, δειαδή εμάγεηαη ην απνηέιεζκα ‗1‘. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε έμνδνο ηνπ ηειεζηή θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ είλαη ε κεδεληθή 

(‗0‘). πλεπψο, ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο παξάγεη κηα δπαδηθή εηθφλα-κάζθα 

(binary mask) φπνπ ηα ζεηηθά ηεο εηθνλνζηνηρεία αληηζηνηρνχλ ζε ππνςήθηεο πξνο 

θαηάηκεζε πεξηνρέο. 

Η ζάξσζε ηεο εηθφλαο ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν γίλεηαη σο εμήο. Αλ ην θεληξηθφ 

ζεκείν ηνπ παξαζχξνπ ηνπ ηειεζηή είλαη ην (x, y), ην επφκελν εηθνλνζηνηρείν πνπ ζα 

ζαξσζεί ζηελ νξηδφληηα θαηεχζπλζε ζα βξίζθεηαη ζηελ 'y  ζηήιε. Θεσξνχκε γηα ιφγνπο 

απιφηεηαο φηη ηα y  θαη 'y  είλαη κηθξφηεξα απφ ην πιάηνο ηεο εηθφλαο. Ο αιγφξηζκνο ηεο 

Δπαγσγηθήο άξσζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε εμίζσζε «θίλεζεο». 

)(' pvyy H                             (1) 

φπνπ 
Hv  είλαη ε παξάκεηξνο ηεο «ηαρχηεηαο» ηνπ αιγνξίζκνπ νξηζκέλε ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα. Γηα ηελ ηαρχηεηα ηζρχεη 0max,  HH vv , NvH  , φπνπ max,Hv  είλαη ε 

κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε παξάκεηξνο ηεο ηαρχηεηαο. Η παξάκεηξνο p, 

Nppp  ,1 max , ζηηο πξναλαθεξζείζεο εμηζψζεηο, αθνξά ην p ζηε ζεηξά 

εηθνλνζηνηρείν πνπ ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο εξεπλά ζηελ εηθφλα I. Σν pmax 

ιακβάλεη σο ηηκή ην πιήζνο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο. 

Δπνκέλσο, ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο αγλνεί κεδέλ ή πεξηζζφηεξα ζπλερφκελα 

εηθνλνζηνηρεία βαζηδφκελνο ζηελ παξάκεηξν ηεο ηαρχηεηαο. Οη ηηκέο ηεο ηαρχηεηαο 

αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο εμίζσζεο (2). 
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Όπνπ ην α απνηειεί ηελ παξάκεηξν ηεο «επηηάρπλζεο» θαη d αλαθέξεηαη ζηελ 

«επηβξάδπλζε» ηνπ αιγνξίζκνπ.  

Οη παξάκεηξνη ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζρήκα 

ειέγρνπ παξαζχξνπ κεηάδνζεο Πξνζζεηηθήο Αχμεζεο Πνιιαπιαζηαζηηθήο Μείσζεο 

ΠΑΠΜ (Additive Increase Multiplicative Decrease window-based control scheme). Σν 

ζρήκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ γηα λα απνηξαπεί ε 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ησλ κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ (data traffic congestion) [Chiu 

θαη Jain, 1989]. Ο αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο ζεσξεί ηηο πςειήο ππθλφηεηαο 

κεδεληθέο εμφδνπο ηνπ ηειεζηή θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ σο ηα «δεδομένα» πνπ ζα 

«μεηαδοθούν», φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα. Έηζη, ν αιγφξηζκνο αλαδεηεί ηελ 

«κυκλοθοριακή ζυμθόρηζη», αθνχ απηή ππνδειψλεη κία πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 

αληηθεηκέλνπ (Region of Interest). ε αληηζηνηρία κε ηηο αξρέο ηνπ ζρήκαηνο ΠΑΠΜ, ε 

ηαρχηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο παξαζχξνπ κεηάδνζεο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα επηηεπρζεί ν βέιηηζηνο ξπζκφο κεηάδνζεο. Χο απνηέιεζκα, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

εηθφλαο αγλνείηαη, θαζηζηψληαο έηζη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο κηθξφηεξν. 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία εθηφο απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ 

θαηαθφξπθν. Αλ ν ηειεζηήο ΣΚΠ εληνπίζεη έλα κηθξφ αξηζκφ ππνςεθίσλ εηθνλνζηνηρείσλ 

αληηθεηκέλνπ θαηά ηε ζάξσζε κηαο γξακκήο ηεο εηθφλαο, ηφηε έλαο αξηζκφο γξακκψλ ηνπ 

πιέγκαηνο ηεο εηθφλαο αγλνείηαη. Η θάζεηε απηή ζάξσζε νξίδεη ηηο αληίζηνηρεο 

παξακέηξνπο κε ηελ νξηδφληηα ζάξσζε, δειαδή ηελ θάζεηε ηαρχηεηα, επηηάρπλζε θαη 

επηβξάδπλζε. 

Η ηαρχηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ κπνξεί λα βειηησζεί, επηπιένλ, ζαξψλνληαο ηελ εηθφλα 

κε «βνπζηξνθεδφλ» ηξφπν (ρήκα 3.3.1). Ο φξνο απηφο είλαη δαλεηζκέλνο απφ ηελ 

νκψλπκε γξαθή πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κέρξη ηνλ 7
ν
 αηψλα π.Υ. Οξίδεη 

θίλεζε ζχκθσλα κε ηελ πνξεία ηνπ βνδηνχ (βνπο + ζηξέθσ) θαηά ην φξγσκα ελφο 
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ρσξαθηνχ. Σν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ ζρήκαηνο θίλεζεο είλαη φηη ν 

αιγφξηζκνο ζαξψλεη ζε θάζε πεξίπησζε θνληηλή πεξηνρή εηθνλνζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. πλεπψο, εηζάγεηαη ραξαθηεξηζηηθφ κλήκεο ζηνλ αιγφξηζκν θαη 

δε ρξεηάδεηαη λα ξπζκηζηεί εθ λένπ (ηππηθά λα κεδεληζηεί) ε ηαρχηεηα ζε θάζε επφκελε 

γξακκή ζάξσζεο. 

 

 

ρήκα 3.3.1. Βνπζηξνθεδφλ ζάξσζε 

Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο θαζνξίδνληαη απφ 

δχν παξάγνληεο: ηηο δηαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ εηθφλα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ηειεζηή θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ λα δηαθξίλεη ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο απφ ηηο πεξηνρέο 

πνπ δελ ππάξρεη ε επηζπκεηή πιεξνθνξία. 

Πξψηνλ, νη παξάκεηξνη ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπ αιγνξίζκνπ ζηνλ νξηδφληην θαη 

θάζεην άμνλα, εμαξηψληαη απφ ην ειάρηζην πιάηνο θαη χςνο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ εηθφλα 

αληίζηνηρα. Αλ ε κέγηζηε ηαρχηεηα ππεξβεί ην κέγεζνο ελφο αληηθεηκέλνπ ηφηε ν 

αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο πηζαλφλ ζα μεπεξάζεη ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 

θαη ζα απνηχρεη λα θαηαηκήζεη ζσζηά ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. 

Γεχηεξνλ, ε παξάκεηξνο ηεο επηβξάδπλζεο ιακβάλεη ηηκέο σο εμήο: αλ ν ηειεζηήο 

ΣΚΠ ζπλερψο εμάγεη έλα κεγάιν πιήζνο απφ θίβδεια εηθνλνζηνηρεία (spurious pixels), 

ηφηε ε ηαρχηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο ζα κεηψλεηαη ζπλερψο, 

ειαρηζηνπνηψληαο ην θέξδνο ζε ππνινγηζηηθφ θφζηνο. Γηα λα θηιηξαξηζηνχλ νη πεξηνρέο 

κηθξήο ππθλφηεηαο ππνςεθίσλ εηθνλνζηνηρείσλ, εθαξκφδεηαη ζρήκα επηβξάδπλζεο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΠΑΠΜ. Έηζη, αληί λα κεδελίδεηαη απφηνκα ε ηαρχηεηα ηνπ 

ηειεζηή, κεηψλεηαη πνιιαπιαζηαζηηθά, επηβξαδχλνληαο πιήξσο ζε κεξηθά βήκαηα ηνπ 
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αιγνξίζκνπ. Η ηηκή ηεο παξακέηξνπ ηεο επηβξάδπλζεο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηφζν ησλ 

θίβδεισλ φζν θαη ησλ ππνςεθίσλ πεξηνρψλ ζηελ εηθφλα. 

Αληίζηνηρα κε ηελ επηβξάδπλζε, ε παξάκεηξνο ηεο επηηάρπλζεο εθαξκφδεηαη θαη 

ζηνπο δχν άμνλεο ηεο εηθφλαο (νξηδφληηνο θαη θαηαθφξπθνο), αιιά επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα 

πξνζζεηηθά αληί πνιιαπιαζηαζηηθά. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξνζζεηηθήο επηηάρπλζεο, 

απνθεχγεηαη ε απφηνκε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αιγνξίζκνπ. Δπνκέλσο, αλ ν ηειεζηήο 

απνηχρεη λα εμάγεη κεξηθά ππνςήθηα εηθνλνζηνηρεία κέζα ζηελ ζσζηή πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο, ηφηε ε πξνζζεηηθή αχμεζε δε ζα νδεγήζεη ζηελ ππεξπήδεζε κεγάινπ 

κέξνπο ηεο πεξηνρήο. 

Σέινο, νη παξάκεηξνη ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ηειεζηή θπιηνκέλσλ 

παξαζχξσλ, εμαξηψληαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ 

εηθφλα θαη ηελ ειάρηζηε πεξηνρή πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ψζηε λα εμάγεη αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα, ζχκθσλα κε ην δηάλπζκα ραξαθηεξηζηηθψλ V. 

Οη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο ζπλνςίδνληαη ζην 

ρήκα 3.3.2. 

 

 

ρήκα 3.3.2. Οη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο 
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3.4. πκθξαδόκελα εηθόλαο ζύκθσλα κε έλα ηειεζηή 

Δθαξκφδνληαο ηνλ αιγφξηζκν Δπαγσγηθήο άξσζεο ζε κία εηθφλα, έλα λέν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηθφλαο κπνξεί λα νξηζηεί: ηα «ζπκθξαδφκελα» ηεο εηθφλαο ζχκθσλα 

κε έλα ηειεζηή θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ.  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απνξξέεη απφ ηνλ αιγφξηζκν Δπαγσγηθήο άξσζεο θαη 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηειεζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αθνχ δηαθνξεηηθνί ηειεζηέο παξάγνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζπκθξαδνκέλσλ εηθφλαο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπκθξαδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε ηεο εηθφλαο πνπ ζα πξνέθππηε, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηειεζηή ζε φιν ην ρψξν εηθνλνζηνηρείσλ ηεο. Δπνκέλσο, ν φξνο 

«ζπκθξαδφκελα εηθφλαο» αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηειεζηή θπιηνκέλσλ 

παξαζχξσλ ζηελ εηθφλα. 

Σα ζπκθξαδφκελα ηεο εηθφλαο νξίδνληαη σο ην πνζνζηφ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο 

εηθφλαο I πνπ ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαζηεί ν αιγφξηζκνο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηειεζηή, γηα λα βξεη ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Δπνκέλσο, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπκθξαδνκέλσλ ηεο εηθφλαο ζρεηίδεηαη κε ηε κέζε ηηκή ηεο 

ηαρχηεηαο πνπ επηηπγράλεη ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο (ρέζε 3). 
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Σν πνζνζηφ ησλ ζπκθξαδνκέλσλ εηθφλαο εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ εμαγσγήο 

ςεπδψλ ππνςεθίσλ εηθνλνζηνηρείσλ απφ ηνλ ηειεζηή θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ. Αλ ν 

ηειεζηήο ηείλεη λα αλαγλσξίζεη κφλν έλα κηθξφ πιήζνο θίβδεισλ εηθνλνζηνηρείσλ, ηφηε 

δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο θαη έηζη 

αλακέλεηαη κηθξή ηηκή ζπκθξαδνκέλσλ ηεο εηθφλαο. Απφ ηελ άιιε, αλ ν ηειεζηήο 

ζεκεηψζεη έλα κεγάιν αξηζκφ εηθνλνζηνηρείσλ σο ελδηαθέξνληα, ν αιγφξηζκνο 
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Δπαγσγηθήο άξσζεο ζα ρξεηαζηεί λα επεμεξγαζηεί πνιππιεζή εηθνλνζηνηρεία, 

νδεγψληαο ζε κηα πςειή ηηκή ζπκθξαδνκέλσλ εηθφλαο. 

Η έμνδνο ηνπ ηειεζηή θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ κπνξεί λα επεξεαζηεί θπξίσο απφ 

ηξεηο παξάγνληεο. Πξψηνλ, απφ ζχλζεηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

έλα παξαζθήλην (έλα θφλην) πνπ παξνπζηάδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην αλαδεηεζέλ 

αληηθείκελν. Έλαο άιινο παξάγνληαο, πνπ πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ, είλαη ε πνηφηεηα ηεο ζπζθεπήο απφθηεζεο εηθφλσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε 

ζπζθεπή ηείλεη λα ππέξ-εθζέηεη (over-expose) ηηο εηθφλεο πνπ παξάγεη, ν ηειεζηήο πηζαλφλ 

λα απνηχρεη λα εληνπίζεη ηηο ζσζηέο πεξηνρέο ησλ αληηθεηκέλσλ. Σέινο, ε έμνδνο ηνπ 

ηειεζηή επεξεάδεηαη απφ ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαλχζκαηνο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

Πξαθηηθά, ν κφλνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεζηή είλαη νη 

αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ αθνχ νη άιινη δχν παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

κνληέξλεο ζπζθεπέο απφθηεζεο εηθφλσλ θαη εηθνλνζεηξψλ είλαη αξθεηά πξνεγκέλεο ψζηε 

λα παξέρνπλ ζηαζεξήο πνηφηεηαο εμφδνπο. Δπίζεο, ε ηερλνινγία πίζσ απφ ηνπ ηειεζηέο 

θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ είλαη ψξηκε, θαζψο έρνπλ κειεηεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο. 

Δπνκέλσο, νη ηηκέο ησλ ζπκθξαδνκέλσλ ηεο εηθφλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε 

λα εληζρπζεί ε εθηίκεζε ησλ δηάθνξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη λα ηξνπνπνηεζεί ε 

επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο θαηάιιεια. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηα ζπκθξαδφκελα ζε κία 

εηθνλνζεηξά κεηψλνληαη ζπλερψο, κπνξεί λα ππνδειψλεηαη φηη έρεη ζπκβεί απφηνκε 

αιιαγή ηνπ θσηηζκνχ ηεο ζθελήο.  

 

3.5. Αλαθεθαιαίσζε 

ε απηφ ην Κεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε βαζηθή ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο απηήο, ν 

αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο.  

Ο αιγφξηζκνο απηφο ζπλδπάδεηαη κε έλα ηειεζηή, ψζηε λα εληνπίζεη ηηο πεξηνρέο ζε 

κία εηθφλα φπνπ ππάξρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδεηά ν ηειεζηήο, κέζσ κίαο 

ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο, ζε κεγάιε ππθλφηεηα. Έηζη, ν αιγφξηζκνο αλαιακβάλεη λα 

ζαξψζεη ηελ εηθφλα πξνζαξκφδνληαο ηελ ηαρχηεηά ηνπ θαηάιιεια ψζηε λα επηθεληξσζεί 

ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο ππφινηπεο κε κηθξή δεηγκαηνιεςία. 
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Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε έλα θαηλνηφκν ραξαθηεξηζηηθφ εηθφλσλ, ηα ζπκθξαδφκελά 

ηεο θαηά ηε ζάξσζε κε έλα ηειεζηή. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

αιγφξηζκν Δπαγσγηθήο άξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε κέζε ηαρχηεηά ηνπ θαηά ηε 

ζάξσζε ηεο εηθφλαο κε έλα ηειεζηή. Αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα βνεζήζεη ζηε γξήγνξε 

θαηεγνξηνπνίεζε κηαο εηθφλαο. 

Ο αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα πιήζνο 

εθαξκνγψλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ελφηεηα ηεο επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Γηα 

λα εμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε απηή ηε δηαηξηβή, εθαξκφζηεθε ζε δχν ζπζηήκαηα. 

Σν πξψην αθνξά ζηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε αξηζκνχ πηλαθίδαο θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

ην ζχζηεκα απηφ, εθαξκφδεηαη ακηγψο σο αιγφξηζκνο ζάξσζεο κε θπιηφκελα παξάζπξα. 

Σν δεχηεξν ζχζηεκα, αλαιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε θαη ζχγθξηζε εηθνλνζεηξψλ ζε 

ηειενπηηθφ ζήκα. ε απηφ ν αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθή ηεο 

επεμεξγαζίαο θαηά κπινθ (block based processing) ζε εηθνλνζεηξέο (image sequence 

processing). Καη ζηα δχν ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηειεζηέο βαζηζκέλνη ζε αθκέο θαη 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε εηθφλσλ ζε απνρξψζεηο ηνπ γθξη. Έηζη, κε ηε ρξήζε ήδε 

θαζηεξσκέλσλ θαη δνθηκαζκέλσλ ηειεζηψλ-ραξαθηεξηζηηθψλ, γίλεηαη δπλαηφλ λα 

εζηηάζνπκε ζηελ επίδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο θαη φρη ζηνπο ηειεζηέο 

θαζαπηνχο. 
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4. ύζηεκα Απηόκαηεο Αλαγλώξηζεο Πηλαθίδαο Ορεκάησλ 

4.1 Δηζαγσγή 

Γηα λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο 

Δηθφλαο, εθαξκφζηεθε ζε ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ αξηζκνχ 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ. Σν ζχζηεκα απηφ αλαιακβάλεη λα θαηαηκήζεη ην πιαίζην ηεο 

πηλαθίδαο ελφο νρήκαηνο, ζηε ζπλέρεηα λα απνκνλψζεη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ αξηζκνχ 

θπθινθνξίαο θαη ηέινο λα ηνπο αλαγλσξίζεη. 

Σα ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπζηεκάησλ επθπνχο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο (Intelligent Transportation Systems). Σα 

ηειεπηαία, απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ, θαζηζηψληαο ηελ 

πην γξήγνξε θαη αζθαιή θαη παξέρνληαο εξγαιεία πιεξνθφξεζεο ζηνπο αξκνδίνπο 

δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν. Σα ζπζηήκαηα επθπνχο δηαρείξηζεο 

θπθινθνξίαο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, 

λα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ην 

πεξηβάιινλ κέζσ ηεο ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ. 

Χο απηφκαηε αλαγλψξηζε πηλαθίδσλ νξίδεηαη ε κέζνδνο εμαγσγήο ησλ 

αιθαξηζκεηηθψλ κηαο πηλαθίδαο απηνθηλήηνπ απφ κία κφλν εηθφλα ή εηθνλνζεηξά. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερλνινγίεο ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ. 

Η ηερλνινγία ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ αλαπηχρζεθε ην 

1976 ζην θέληξν επηζηεκνληθήο έξεπλαο ηεο βξεηαληθήο αζηπλνκίαο. Σα ζπζηήκαηα 

ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία γηα πξψηε θνξά απφ ην 1979 ελψ ε EMI Electronics θαη κεηά ε 

Computer Recognition Systems (CRS) ζην Wokingham αλέπηπμαλ ζπζηήκαηα γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο, θαηφπηλ ζπκβνιαίσλ. Σα πξψηα πηινηηθά ζπζηήκαηα ιεηηνχξγεζαλ 

ζηελ νδφ Α1 θαη ζην ηνχλει ηνπ Dartford ζηελ Βξεηαλία. Σν 1981 θαηαγξάθεθε ε πξψηε 

ζχιιεςε γηα θινπή απηνθηλήηνπ κε βάζε ηελ ηερλνινγία απηή. 

Ο ειιεληθφο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Ν2696/99) νξίδεη επαθξηβψο ηηο 

ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη κία πηλαθίδα αξηζκνχ θπθινθνξίαο. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 90 δειψλεηαη φηη θάζε φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο, 
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θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ πνπ αλαθιά ηελ αθηηλνβνιία. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, ηνλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεη «αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηλαθίδσλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ κε άιιεο πνπ δελ έρνπλ 

ρνξεγεζεί λφκηκα, ή παξαπνίεζε απηψλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή (ηεκαρηζκφ, αιιαγή 

ζρήκαηνο ή γξάκκαηνο, θάκςε ηεο πηλαθίδαο, θιπ.) ή κεηάζεζε απφ ηνπ ελφο νρήκαηνο ζε 

άιιν, ή θαηαζθεπή απφ άιινλ πιελ ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα 

νξηζκέλνπ θαη θαηά ηξφπν δηάθνξν, σο θαη ε πψιεζε αγνξά θαη ρξήζε ηέηνησλ 

πηλαθίδσλ». Αθφκε, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 67 αλαθέξεηαη φηη «ηα απηνθίλεηα 

νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνχκελα επηβάιιεηαη λα έρνπλ θψηα ηθαλήο έληαζεο, γηα ηνλ 

επαξθή θσηηζκφ ηεο πηλαθίδαο ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο, ψζηε ν αξηζκφο, φηαλ θσηίδεηαη, 

λα είλαη επαλάγλσζηνο θαηά ηελ λχρηα κε θαζαξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απφ απφζηαζε 20 

ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ». 

Οη ειιεληθέο πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο, απφ ην 2004 θαη έπεηηα, έρνπλ 

πξνηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δξνπλ βνεζεηηθά σο πξνο ηελ αλαγλψξηζή ηνπο απφ 

απηφκαηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Οη πηλαθίδεο απηέο, απνηεινχληαη απφ ηξία 

γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ επξσπατθή 

λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεη ηε ρξήζε φκνηνπ αιθάβεηνπ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεηά ηα γξάκκαηα, αθνινπζεί ε ζθξαγίδα ηεο ηξνραίαο θαη ζην 

ηέινο ηεο πηλαθίδαο βξίζθνληαη ηέζζεξα αξηζκεηηθά ςεθία, κε ηηκέο απφ 1000 έσο 9999. 

ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνληαη νη ειιεληθέο πηλαθίδεο, φπσο απηέο έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηελ Διιάδα. Οη εηθφλεο ησλ πηλαθίδσλ 

απηψλ βξίζθνληαη ζηηο (η) κε (v) ηνπ ρήκαηνο 4.4.1. Η ζθξαγίδα ηεο ηξνραίαο πνπ νθείιεη 

λα έρεη θάζε πηλαθίδα βξίζθεηαη ζηελ εηθφλα (vi). Γεληθά, αξθεηά θξάηε κέιε έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηελ ηειεπηαία κνξθή, ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθε ε εκθάληζή ηνπο, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηηο (vii) θαη (viii) εηθφλεο. 
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(i) (ii) 

 

(iii) 

 

(iv) 

  

(v) (vi) 

  

(vii) (viii) 

ρήκα 4.1.1. Δηθφλεο πηλαθίδσλ. (i) 1963 – 1971 Ιδησηηθήο Υξήζεο πξφζζηα πηλαθίδα, (ii) 

1963 – 1971 Ιδησηηθήο Υξήζεο νπίζζηα πηλαθίδα, (iii) 1972 – 1982 ΙΥ, (iv) 1983 – 2004 

ΙΥ, (v) 2004 κέρξη ζήκεξα, (vi) Η ζθξαγίδα πνπ ηηο θαζηζηά λφκηκεο, (vii) Φηιαλδηθή 

πηλαθίδα, (viii) Ιζπαληθή πηλαθίδα 

Σα ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδαο αξηζκνχ θπθινθνξίαο κπνξνχλ 

λα βνεζεζνχλ απφ ηε ρξήζε ζπζθεπψλ απφθηεζεο εηθνλνζεηξψλ πςειήο αλάιπζεο. Με 

απηέο, έλα φρεκα κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ κεγαιχηεξε απφζηαζε. Όκσο, φπσο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ ζε εηθφλεο, έηζη θαη ηα 

ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ νρεκάησλ δελ επσθεινχληαη πιήξσο απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ αηζζεηήξσλ, θαζψο ππεηζέξρεηαη ην δήηεκα ηνπ πνιχ κεγάινπ 

ππνινγηζηηθνχ θνξηίνπ.  
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Η αλαγλψξηζε ηεο πηλαθίδαο αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηππηθά πεξηιακβάλεη ηξία 

βήκαηα: ηελ θαηάηκεζε ηεο πηλαθίδαο, ηελ θαηάηκεζε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο θαη ηελ νπηηθή 

αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ (optical character recognition). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δνθηκήο ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο, ζε απηφ ην Κεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ ηα δχν πξψηα 

ζηάδηα, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγηθή ζηάζκε. ην Κεθάιαην 6.3 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ην 

ππνζχζηεκα ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ κε ρξήζε ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο. 

4.2. ρεηηθή βηβιηνγξαθία 

Η ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

πηλαθίδαο αξηζκνχ θπθινθνξίαο ζε κία εηθφλα θαη ηελ θαηάηκεζε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο. 

Παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ, ηνλ ρξφλν 

εθηέιεζεο, ηελ αλάιπζε εηθφλαο θαζψο θαη γηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. Μία αξθεηά πην ιεπηνκεξή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κπνξεί λα βξεζεί 

ζηελ [Anagnostopoulos et al., 2008].  

 

4.2.1. Ενηοπιζμόρ θέζηρ πινακίδαρ 

Οη ζπλήζεηο ηερληθέο εληνπηζκνχ ηεο πηλαθίδαο αξηζκνχ θπθινθνξίαο νρεκάησλ 

πεξηιακβάλνπλ: εληνπηζκφ αθκψλ (edge detection), ζηαηηζηηθή αλάιπζε (statistical 

analysis), καζεκαηηθή κνξθνινγία (mathematical morphology), πξνζαξκνζκέλε ελίζρπζε 

(adaptive boosting), λεπξσληθά δίθηπα, ζηξαηεγηθέο αδξνκεξνχο-πξνο-ην-ιεπηνκεξέο 

(coarse-to-fine strategies) θαη θβαληνπνίεζε δηαλχζκαηνο (Vector Quantization). 

Αξρηθά, ππάξρνπλ αξθεηέο εξγαζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη εηθφλεο ζηνπο ηφλνπο ηνπ 

γθξη γηα λα εληνπίζνπλ ηελ πεξηνρή ηεο πηλαθίδαο ζε κίαο εηθφλα. Οη Hongliang θαη 

Changping [2004] ρξεζηκνπνηνχλ ηέζζεξα βήκαηα γηα λα εληνπίζνπλ ηελ πηλαθίδα ηνπ 

νρήκαηνο ζε κία εηθφλα, δειαδή: εληνπηζκφ θάζεησλ αθκψλ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε αθκψλ, 

ηεξαξρηθή θαηάηκεζε ηεο εηθφλαο θαη, ηέινο, καζεκαηηθή κνξθνινγία. Δπηηπγράλνπλ 

αμηνζεκείσηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (99,6%). Σα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε ζχλνιν 

δεδνκέλσλ 9.825 εηθφλσλ, κεγέζνπο 768x534 εηθνλνζηνηρείσλ. Σν ζχλνιν απηφ ιήθζεθε 
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ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ (ζπλλεθηά, ειηνθάλεηα, κεζεκέξη, λχρηα). Οη Comelli 

et al. [1995] πξνηείλνπλ έλα ζχζηεκα ην νπνίν αλαιχεη κία εηθφλα κέζσ ηεο παξαγψγνπ 

ηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ δείρλνπλ 84,2% απνηειεζκαηηθφηεηα ζε παξαπάλσ 

απφ 3000 εηθφλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. ε κία 

φκνηα εξγαζία [Sarfraz et al., 2003], ρξεζηκνπνηείηαη, αξρηθά, ν αληρλεπηήο αθκψλ Sobel 

θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαθξχλνληαη νη κε-επηζπκεηέο 8-ζπλδεδεκέλεο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο 

κέζσ ηνπ αιγνξίζκνπ γεκίζκαηνο θφθθσλ (seed-filling algorithm) [Smith, 1979]. Σα 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ δείρλνπλ 96,2% απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ 

εληνπηζκφ ηεο πηλαθίδαο ζε εηθφλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί θάησ απφ δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ [Draghici, 1997] ε εηθφλα ζαξψλεηαη νξηδφληηα ψζηε λα 

εληνπηζηεί ζπλερήο αιιαγή ζηελ έληαζή ηεο ζε 15 ή πεξηζζφηεξα εηθνλνζηνηρεία. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξηθή αλίρλεπζε αθκψλ θαη επηηπγράλεηαη 99% επζηνρία 

ζε ζπλζήθεο ππαίζξηνπ θσηηζκνχ. ηελ [Parisi et al., 1998], γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

πηλαθίδαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη κνλνδηάζηαηνη ζπληειεζηέο ηνπ δηαθξηηνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier. ε ζχλνιν δεδνκέλσλ 50 εηθφλσλ, 480x390 εηθνλνζηνηρείσλ, 

επηηπγράλεηαη ζπλνιηθφ πνζνζηφ εληνπηζκνχ 90%. Οη Kim and Chien [2001] πξνηείλνπλ 

κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ Μεηαζρεκαηηζκνχ Γεληθεπκέλεο πκκεηξίαο 

(Generalized Symmetry Transform) γηα λα εληνπηζηνχλ νη ηέζζεξεηο γσλίεο ηνπ νξίνπ ηεο 

πηλαθίδαο αξηζκνχ θπθινθνξίαο. Η ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη αθνχ πξψηα νιφθιεξε ε 

εηθφλα έρεη κεηαζρεκαηηζηεί κέζσ ηνπ ηειεζηή αλίρλεπζεο αθκψλ ηνπ Sobel. Σφηε, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηαμηλνκεηή perceptron πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ (multilayer 

perceptron classifier) επηιέγεηαη ε θαιχηεξε ππνςήθηα πεξηνρή πηλαθίδαο ηεο εηθφλαο. Η 

κέζνδνο παξνπζηάδεη 93,6% επηηπρία ζε ζχλνιν δεδνκέλσλ 330 εηθφλσλ απαηηψληαο 1,3 

δεπηεξφιεπηα αλά εηθφλα ζε Η/Τ κε επεμεξγαζηή ζηα 900 MHz. Η κέζνδνο ζηελ [Zhang 

et al., 2007] βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε αθκψλ θαη ηελ πξνζαξκνζκέλε δπαδηθνπνίεζε 

ιακβάλνληαο ππ‘ φςε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ πηλαθίδα. Σα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο δείρλνπλ 96% απνηειεζκαηηθφηεηα ζε έλα ζρεηηθά 

κηθξφ ζχλνιν δεδνκέλσλ (260 εηθφλεο) 320x240 εηθνλνζηνηρείσλ. ηελ [Zheng et al., 

2005], ρξεζηκνπνηείηαη ν ηειεζηήο ηνπ Sobel, γηα λα εμαρζνχλ νη θάζεηεο αθκέο ησλ 

εηθφλσλ, ελψ εμαιείθνληαη νη πεξηζζφηεξεο αθκέο ηνπ παξαζθελίνπ. Σν πνζνζηφ 

εληνπηζκνχ ζε 1165 εηθφλεο, κεγέζνπο 384x288 εηθνλνζηνηρείσλ, είλαη 97% γηα ηηο πξψηεο 

ζε ηάμε ππνςήθηεο πηλαθίδεο φηαλ νη ππνςήθηεο πεξηνρέο έρνπλ δηαηαρζεί αλάινγα κε ηελ 

πηζαλφηεηα λα αλήθνπλ ζε πεξηνρή ηεο πηλαθίδαο. Σν πνζνζηφ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο 

πηλαθίδαο θηάλεη ην 99,7% ζηηο ηξίηεο ζε ηάμε θαηαιιειφηεηα πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Ο 
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ζπλνιηθφο ρξφλνο επεμεξγαζίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πηλαθίδαο είλαη πεξίπνπ 50ms ζε 

H/Y Pentium 4 κε επεμεξγαζηή ζηα 2,4 GHz θαη κλήκε 256ΜΒ RAM. 

Μία κέζνδνο φκνηα κε ηηο παξαπάλσ πνπ εθαξκφδεηαη, φκσο, ζε εηθφλεο έγρξσκεο 

θαη φρη ζε ηφλνπο ηνπ γθξίδνπ, πξνηείλεηαη απφ ηνπο Chang et al. [2004]. Η κέζνδνο απηή 

ιακβάλεη ππ‘ φςε ηεο ηε ρξσκαηηθή πιεξνθνξία ηνπ πξνζθελίνπ θαη παξαζθελίνπ ησλ 

ηατβαλέδηθσλ πηλαθίδσλ αξηζκνχ θπθινθνξίαο. Υξεζηκνπνηνχληαη αληρλεπηέο 

δηαθπκάλζεσλ ρξψκαηνο γηα λα βξεζνχλ ηξηψλ εηδψλ αθκέο ρξψκαηνο: καχξνπ πξνο 

άζπξν, θφθθηλνπ πξνο ιεπθφ θαη πξάζηλνπ πξνο ιεπθφ, ψζηε λα εμαρζεί κία κάζθα αθκψλ. 

Δθαξκφδνληαο αζαθή ινγηθή (fuzzy logic), ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο κεζφδνπ είλαη 97,6% 

ζε 1.088 εηθφλεο ιεθζείζεο απφ 9 δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. Αληίζηνηρα, νη Mahini et al. 

[2006] ρξεζηκνπνηνχλ αληρλεπηέο θάζεησλ αθκψλ, ηειεζηέο καζεκαηηθήο κνξθνινγίαο θαη 

αλάιπζε ρξψκαηνο γηα λα εληνπίζνπλ ηελ πηλαθίδα ζε κία έγρξσκε εηθφλα. Η κέζνδνο 

απηή επηηπγράλεη θαηά 96,7% ζε 269 εηθφλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

θσηηζκνχ. 

Χζηφζν, νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζε αληρλεπηέο αθκψλ δελ κπνξνχλ κε επθνιία 

λα εθαξκνζηνχλ ζε ζχλζεηεο εηθφλεο, θαζψο είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηεο ζε κε 

επηζπκεηέο αθκέο. Οη αθκέο απηέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ πεξηνρέο ζηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ, επίζεο, πςειή δηαθχκαλζε, φπσο ε ζράξα ζηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ 

νρήκαηνο. Σν ρξψκα (ή ε έληαζε ηνπ γθξίδνπ) κίαο εηθφλαο θαη ε ζέζε ησλ αθκψλ 

εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, νη παξαπάλσ ηερληθέο 

παξνπζηάδνπλ πςειφ ππνινγηζηηθφ θνξηίν φηαλ εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ εηθφλα, 

εηδηθά φηαλ ε αλάιπζε ηεο είλαη πςειή. 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ε ρσξηθή θαη ε ρξνληθή πιεξνθνξία ελφο 

θηλνχκελνπ νρήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ [Cui θαη Huang, 1998] γηα λα αλαγλσξηζηεί ε 

πηλαθίδα αξηζκνχ θπθινθνξίαο. Γηα λα εληνπηζηεί ε πηλαθίδα ηνπ νρήκαηνο ζε θάζε 

εηθνλνζεηξά, ππνινγίδεηαη ε ρσξηθή δηαθχκαλζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Zhong et al. 

[1995], γηα θάζε θαξέ ηεο εηθνλνζεηξάο θαηά κήθνο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πηλαθίδαο. ε 

απηή ηελ εξγαζία, ε ζέζε ηεο θάκεξαο είλαη ζηαζεξή, επνκέλσο, εθηηκάηαη θαηά 

πξνζέγγηζε ε ηνπνζεζία ηεο πηλαθίδαο ζηελ εηθφλα εηζφδνπ. Οη Barroso et al. [1997] 

ρξεζηκνπνηνχλ κία κέζνδν βαζηζκέλε ζε επζείεο κέζα ζηελ εηθφλα, αλαδεηψληαο κία 

«ςεθηαθή ππνγξαθή» ηεο πηλαθίδαο. Η ππνγξαθή απηή νξίδεηαη σο ε έληνλε δηαθχκαλζε 

ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο ζε ζηαζεξά δηαζηήκαηα κηαο επζείαο πνπ δηαζρίδεη ηελ 
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πηλαθίδα αξηζκνχ θπθινθνξίαο ζηελ εηθφλα. Η κέζνδνο απηή επηηπγράλεη 88,6 έσο 100% 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ηξεηο βάζεηο δεδνκέλσλ εηθφλσλ, ηα αθξηβή κεγέζε ησλ νπνίσλ, 

φκσο, δελ αλαθέξνληαη. Η κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη ζηελ [Kim et al., 2002] βαζίδεηαη ζηελ 

απφθηεζε ηξηψλ ζηαηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εηθφλαο: ηε δηαθχκαλζε ησλ αθκψλ 

πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηειεζηή Sobel, ηελ ππθλφηεηα ησλ αθκψλ θαη ηε δηαθχκαλζε 

ηεο ππθλφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλδπάδνληαη ζε έλα ηερλεηφ 

λεπξσληθφ δίθηπν γηα λα απνθηεζεί έλαο ράξηεο ραξαθηεξηζηηθψλ (feature map). Ο ράξηεο 

απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιεγεί ε θαιχηεξε ππνςήθηα πεξηνρή πηλαθίδαο ηεο 

εηθφλαο. Δπίζεο, ε κέζνδνο πξνζαξκφδεη ηα φξηα ηεο επηιερζείζαο πεξηνρήο, εηζάγνληαο 

έλα πξφηππν κνληέιν πηλαθίδαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ δείρλνπλ 90% πνζνζηφ 

εληνπηζκνχ ηεο πηλαθίδαο ζε 1.000 εηθφλεο 640x492 εηθνλνζηνηρείσλ απφ θνξηεγά θαη 

ηδησηηθήο ρξήζεο νρήκαηα. 

Η πξνζαξκνζκέλε ελίζρπζε (Adaptive Boosting - AdaBoost) [Viola θαη Jones, 

2004] ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ραξαθηεξηζηηθά ηχπνπ Haar (Haar-like features) 

γηα ηελ εθπαίδεπζε δηαηεηαγκέλσλ ηαμηλνκεηψλ (cascade classifiers) ζηελ [Dlagnekov, 

2004]. Η κειέηε απηή εθαξκφδεη 100 ραξαθηεξηζηηθά ηχπνπ Haar ζε ππφ-πεξηνρέο κηαο 

εηθφλαο κεγέζνπο 45x15 εηθνλνζηνηρείσλ: 37 απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά βαζίδνληαη ζηε 

δηαθχκαλζε, 40 ζηελ νξηδφληηα παξάγσγν, 18 ζηελ θαηαθφξπθε παξάγσγν θαη 5 ζηε κέζε 

ηηκή ηεο έληαζεο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. Κάζε αζζελήο ηαμηλνκεηήο (weak classifier) ηνπ 

αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζκέλεο αχμεζεο εθπαηδεχεηαη πάλσ ζε έλα θαη κνλαδηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ππνινγίδνληαο ηηο εμαξηψκελεο ππθλφηεηεο ησλ θιάζεσλ (Class 

Conditional Densities) απφ ηα παξαδείγκαηα εθπαίδεπζεο. Η εξγαζία απηή εζηηάδεη κφλν 

ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πηλαθίδαο θαη παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα: 95,6% 

επηηπρία ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο. Χζηφζν, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη 

ζπγγξαθείο, πξέπεη λα γίλεη πεξηζζφηεξε έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ αλαγλψξηζε πηλαθίδσλ κε 

πνηθίια κεγέζε θαη κε νρήκαηα πνπ έρνπλ θσηνγξαθεζεί απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο 

θαη απνζηάζεηο. Σα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηχπνπ Haar θαη ε πξνζαξκνζκέλε αχμεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ζηελ [Zhang et al., 2006]. Οη δηαηεηαγκέλνη ηαμηλνκεηέο πνπ 

πξνηείλνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηνχλ παγθφζκηεο ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη σο Ππθλφηεηα Αθκψλ (Edge Density), γηα ηα πξψηα ζηξψκαηα ηεο κεζφδνπ. 

ηε ζπλέρεηα, εθαξκφδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηχπνπ Haar θαη κάζεζε πξνζαξκνζκέλε 

αχμεζεο. Σν πνζνζηφ εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηεο πηλαθίδαο ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη 

93,5%, ζε εηθφλεο πνπ απνθηήζεθαλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη νπηηθέο γσλίεο. 
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Δπηπξφζζεηα, ε πξνζαξκνζκέλε ελίζρπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηχπνπ Haar γηα ηελ εθπαίδεπζε δηαηεηαγκέλσλ ηαμηλνκεηψλ θαη ζηελ 

[Wang θαη Lee, 2007]. Η κέζνδνο ηεο εξγαζίαο αλήθεη ζηελ νκάδα ηερληθψλ ησλ 

δηαηεηαγκέλσλ ηαμηλνκεηψλ (cascading classifiers) δηφηη ρξεζηκνπνηεί ζχλζεηνπο 

ηαμηλνκεηέο ζηε ζεηξά, κε ζθνπφ λα απνξξηθζνχλ γξήγνξα νη ππνςήθηεο πεξηνρέο πνπ δελ 

αληηζηνηρνχλ ζε πεξηνρέο πηλαθίδαο. Η κέζνδνο παξνπζηάδεη έλα πνιχ θαιφ ξπζκφ 

εληνπηζκνχ (99%), ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πηλαθίδεο δηαθνξεηηθνχ 

κεγέζνπο θαη δηακφξθσζεο. 

Δπηπξφζζεηα, έρνπλ εθαξκνζηεί ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα γηα λα εληνπηζηεί ε 

πηλαθίδα αξηζκνχ θπθινθνξίαο ελφο νρήκαηνο ζε κία εηθφλα. Οη Porikli θαη Kocak [2006] 

πξνηείλνπλ έλαλ πεξηγξαθέα πνπ βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα ζπλδηαθχκαλζεο (covariance 

matrix) ησλ ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πεξηνρψλ ηεο εηθφλαο. Δλ ζπλερεία, ν πίλαθαο 

ζπλδηαθχκαλζεο ηξνθνδνηείηαη ζε έλα ηερλεηφ λεπξσληθφ δίθηπν, ην νπνίν κπνξεί λα 

εθηηκήζεη αλ ε ππνςήθηα πεξηνρή είλαη απηή ηεο πηλαθίδαο ή φρη. ε έλα ζρεηηθά κηθξφ 

ζχλνιν δεδνκέλσλ (300 εηθφλεο πηλαθίδσλ πνπ θαηαηκήζεθαλ ρεηξνθίλεηα), ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ ήηαλ 97% ζε εηθφλεο πνπ απνθηήζεθαλ ζε 

ειεγρφκελν πεξηβάιινλ θαη 82% ζε ζχλνιν εηθφλσλ κε ελζσκαησκέλν ζφξπβν. Χζηφζν, ε 

κέζνδνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην κέγεζνο ησλ πηλαθίδσλ ζηελ εηθφλα εηζφδνπ, 

δειαδή ηελ απφζηαζε απφ ηελ νπνία θσηνγξαθήζεθε έλα φρεκα. Οη ζπγγξαθείο ηεο 

κειέηεο πξνηείλνπλ σο ιχζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηε κεγέζπλζε ηεο εηθφλαο 

πνιιαπιέο θνξέο, δηαηεξψληαο ην παξάζπξν επεμεξγαζίαο ζηαζεξφ. 

ηελ [Amit et al., 2004], ε πηλαθίδα εληνπίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν 

βαζηζκέλν ζηηο αδξέο αθκέο πνπ αλαδεηά έλα ζχλνιν απφ έμη ραξαθηήξεο δηαηεηαγκέλνπο 

ζε κία επζεία. Σφηε, αθνινπζείηαη κηα ζηξαηεγηθή επεμεξγαζίαο αδξνκεξνχο-πξνο-ην-

ιεπηνκεξέο (coarse-to-fine strategy) [Amit, 2000] γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη ραξαθηήξεο ηεο 

πηλαθίδαο, πνπ πηζαλφλ λα εκθαλίδνληαη ππφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη κεγέζε. 

Κάζε κία παξαιιαγή ζηελ εκθάληζε ελφο ραξαθηήξα νξίδεη κία λέα θιάζε ζηε κέζνδν. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηε ηερληθή απηή, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα αλαιινίσηα 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πξνζδηνξίδνπλ κεδεληθφ πνζνζηφ ςεπδνχο αλαγλψξηζεο (false 

negative rate), ελψ παξάιιεια ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο κεζφδνπ, ην ςεπδέο ζεηηθφ 

ζθάικα (false negative rate), ειαρηζηνπνηείηαη. Γηα απηφ ην ζθνπφ, ε πεξηνρή ηεο 

πηλαθίδαο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ράξηε πνπ πεξηιακβάλεη ηα κήθε ησλ αθκψλ, κε ρξήζε κε 

επηθαιππηφκελσλ παξαζχξσλ κεγέζνπο 5x5. Ο αιγφξηζκνο αμηνινγήζεθε ζε 520 πηλαθίδεο 
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θαη παξνπζίαζε 96,7% επηηπρία ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πηλαθίδαο. Όια ηα νρήκαηα 

θσηνγξαθήζεθαλ απφ πεξίπνπ ηελ ίδηα απφζηαζε θαη ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο. Έλα κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη απαηηεί 3,5 δεπηεξφιεπηα αλά 

θσηνγξαθία, γηα λα εμάγεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζε θνξεηφ Η/Τ Pentium 3 κε 

επεμεξγαζηή ζηα 1 MHz. 

Οη Naito et al. [2000] κειεηνχλ ην πξφβιεκα ηεο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο 

πηλαθίδσλ απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αηζζεηήξσλ. Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ην ππάξρνλ δπλακηθφ εχξνο κηαο ζπζθεπήο θνξηηζκέλνπ δεχγνπο (Charge Coupled 

Device - CCD) δελ επαξθεί γηα ηνπο ζθνπνχο ελφο ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ. 

Έηζη, αλαβάζκηζαλ ην ζχζηεκα αηζζεηήξσλ, ψζηε λα έρεη δηπιφ δπλακηθφ εχξνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν ζπζθεπέο θνξηηζκέλνπ δεχγνπο θαη έλα πξίζκα, ην νπνίν δηαζπά κηα 

πξνζπίπηνπζα αθηίλα θσηφο ζε δχν κε δηαθνξεηηθή έληαζε. ηε ζπλέρεηα, γηα λα 

δνθηκαζηεί ην ζχζηεκα, ε εηθφλα εηζφδνπ δπαδηθνπνηείηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 

ηνπ Otsu. Δπίζεο, εμάγνληαη νη πεξηνρέο ησλ ραξαθηήξσλ ιακβάλνληαο ππ‘ φςε ην βάζνο 

εζηίαζεο ηνπ αηζζεηήξα, γηα λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ. Μεηά, 

αλαγλσξίδνληαη νη αξηζκνί ηεο πηλαθίδαο κε ρξήζε ζχγθξηζεο πξνηχπσλ (template 

matching), αμηνπνηψληαο ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πηλαθίδαο. Όπσο αλαθέξεηαη 

ζε απηή ηελ εξγαζία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ είλαη 99% ζε εηθφλεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πηλαθίδεο κε θιίζε απφ -40 έσο +40 κνίξεο. Χζηφζν, ε ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο κεζφδνπ δελ έρεη πιήξσο εθηηκεζεί. θαζψο αλαγλσξίδνληαη κφλν 

νη αξηζκνί ζε απηή ηελ εξγαζία. 

Δπηπξφζζεηα, νη [Zunino θαη Rovetta, 2000] θαη [Kahraman et al., 2003] 

παξνπζηάδνπλ κία κέζνδν βαζηζκέλε ζηελ θβαληνπνίεζε δηαλπζκάησλ (Vector 

Quantization) γηα λα επεμεξγαζηνχλ ηηο εηθφλεο ησλ νρεκάησλ. Η ηερληθή απηή, αθελφο 

επηηξέπεη ηελ πςειή ζπκπίεζε ηεο εηθφλαο γηα ζθνπνχο δηαηήξεζήο ηεο ζε αξρεία, 

αθεηέξνπ ππνζηεξίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηεο πηλαθίδαο. 

πγθξηλφκελε κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο, ε θσδηθνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ θβαληνπνίεζε 

δηαλπζκάησλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ πεξηνρψλ ηεο εηθφλαο. Η 

επηπιένλ πιεξνθνξία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

εληνπηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ 

δείρλνπλ 98% επηηπρία θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη είλαη 200ms, ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο 

δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο, κεγέζνπο 768x256 εηθνλνζηνηρείσλ. 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ απηή ηελ ελφηεηα, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε πεξηνρή ηεο 

πηλαθίδαο ζε κία εηθφλα νρήκαηνο εληνπίδεηαη ζε ρακειήο αλάιπζεο εηθφλεο. Σα 

ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη, επεμεξγάδνληαη νιφθιεξν ην ρψξν ησλ εηθνλνζηνηρείσλ 

(pixel space) κίαο εηθφλαο γηα λα εληνπίζνπλ ηελ πεξηνρή ηεο πηλαθίδαο, παξά ην γεγνλφο 

φηη ε πηλαθίδα θαηαιακβάλεη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο εηθφλαο. Η 

επεμεξγαζία πςειήο αλάιπζεο εηθφλσλ ζα αχμαλε ζε κεγάιν βαζκφ ην ππνινγηζηηθφ 

θφζηνο. Δπνκέλσο, έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ πηλαθίδαο απνηειεί κία ηδαληθή επηινγή γηα 

ηε δνθηκή ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο.  

Δπηπξφζζεηα, ζε απηή ηε δηαηξηβή δίλεηαη έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ. 

Κξίλνληαο φηη ε ηξέρνπζα ηερλνινγηθή ζηάζκε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιήθζεθε ε θσηνγξαθία ελφο νρήκαηνο, 

αλαπηχρζεθαλ λέεο κέζνδνη γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηάηκεζεο 

ηεο εηθφλαο. πγθεθξηκέλα, δφζεθε έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο 

φηαλ επηθξαηνχλ ζχλζεηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζθηψλ, 

βξνκηάο, ζνξχβνπ θαη αλαθιάζεσλ. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα αλσηέξσ, κεξηθά 

εξεπλεηηθά άξζξα [Sarfraz et al., 2003; Kim θαη Chien, 2001; Kim et al., 2002] πξνηείλνπλ 

ην θηιηξάξηζκα ησλ 8-ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο δπαδηθήο εηθφλαο πνπ πεξηέρεη ηα 

ππνςήθηα εηθνλνζηνηρεία ηεο πηλαθίδαο. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ 8-ζπλεθηηθψλ 

πεξηνρψλ βνεζά ηελ θαηάηκεζε ηεο εηθφλαο θάησ απφ ζχλζεηεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο. ηε δηαηξηβή απηή, εηζάγεηαη κία θαηλνηφκνο ηερληθή ςεθνθνξίαο (voting 

scheme), ε νπνία απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ κεηψλεη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο 

κέζσ πνηνηηθψλ κεηξήζεσλ ζην πξφηππν ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο. 

 

4.2.2. Καηάημηζη πεπιοσών σαπακηήπυν 

Η ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ θαηάηκεζε ησλ ζέζεσλ ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ επηιερζείζα πεξηνρή ηεο 

εηθφλαο. 

Οη Nomura et al. [2005] εζηηάδνπλ ζηελ θαηάηκεζε ησλ ραξαθηήξσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κία κέζνδν πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο πηλαθίδεο πνπ πεξηέρνπλ ζφξπβν θαη 

βαζίδεηαη ζηε καζεκαηηθή κνξθνινγία. Αθνινπζείηαη ε ηερληθή ηεο δπαδηθνπνίεζεο 
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[Nomura et al., 2004] γηα έγρξσκεο εηθφλεο θαη γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ ζνξχβνπ ηεο εηθφλαο, 

εθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή ηεο πχθλσζεο (thickening) [Soille, 1999] θαη ηεο πεξηθνπήο 

(pruning) [Ginzalez θαη Woods, 1993] ζηε δπαδηθή εηθφλα. Η κειέηε απηή, απνθφπηεη ηνπο 

ραξαθηήξεο αλαδεηψληαο θπζηθά ζεκεία θαηάηκεζεο ζην ηζηφγξακκα πξνβνιήο 

(projection histogram), ελψ παξάιιεια ζπλελψλεη ζξαχζκαηα πεξηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

ίδην ραξαθηήξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αμηνπνηείηαη ε πξφηεξε γλψζε γηα ηε κέγηζηε 

πνζφηεηα ησλ ππνζπλφισλ ησλ πεξηνρψλ θάζε ραξαθηήξα (γξάκκα ή ςεθίν), ψζηε λα 

απνθαζηζηεί αλ ε ζπλέλσζε είλαη απαξαίηεηε. χκθσλα κε ζχλνιν δνθηκήο 1.189 εηθφλσλ 

πηλαθίδαο, νη ραξαθηήξεο θαηαηκήζεθαλ επηηπρψο ζε 84,5% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Η ηρλειάηεζε θαη ε κνληεινπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ, επίζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάηκεζε ησλ ραξαθηήξσλ. ηελ [Kim et al., 2003], 

εθαξκφδεηαη αιγφξηζκνο πξνεξρφκελνο απφ ηελ κέζνδν ηεο ηρλειάηεζεο νξίσλ πνπ 

νλνκάδεηαη «παξαθνινχζεζε εληφκνπ» (bug following). Αξρηθά, ε εξγαζία απηή 

δπαδηθνπνηεί ηελ εηθφλα, πνιιαπιέο θνξέο αλ ρξεηαζηεί, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθή 

παγθφζκηνπ θαησθιίνπ, ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζε ηηκή ησλ πην 

θσηεηλψλ θαη ησλ πην ζθνηεηλψλ ηηκψλ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο. ηε ζπλέρεηα, 

εθαξκφδεηαη ηρλειάηεζε ησλ νξίσλ ησλ 8-ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο εηθφλαο, ψζηε λα 

επηιεγνχλ νη ππνςήθηεο πεξηνρέο ησλ ραξαθηήξσλ. 

Δπηπξφζζεηα, νη ζέζεηο ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο πηλαθίδαο κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηξηζδηάζηαηα ηπραία πεδία ηνπ Markov (3D Markov Random 

Field - MRF), φπνπ ε ππνινγηζζείζα ηπραηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξαθεί ε 

αβεβαηφηεηα ζηελ αλάζεζε θαηεγνξηψλ ζηα εηθνλνζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. Σν κνληέιν απηφ 

έρεη ην πιενλέθηεκα φηη αμηνπνηνχληαη νη ηνπηθέο ρσξηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο εμαξηήζεηο 

γηα λα γίλεη ε δπαδηθνπνίεζε [Mardia θαη Hainsworth, 1988]. ε απηή ηελ εξγαζία 

αλαθέξεηαη φηη ην πξφβιεκα ηεο θαηάηκεζεο ησλ ραξαθηήξσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο. Πξέπεη, δειαδή, λα κεγηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα λα αλήθνπλ 

ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ζε ραξαθηήξεο, δεδνκέλεο ηεο πξφηεξεο γλψζεο θαη 

παξαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηείηαη γελεηηθφο αιγφξηζκνο κε ηνπηθά 

άπιεζην ηειεζηή κεηάιιαμεο, γηα λα βειηηζηνπνηεζεί κηα αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη λα 

απμεζεί ε ηαρχηεηα ηεο ζχγθιηζεο [Rudolph, 1994]. Η κειέηε απηή δελ παξνπζηάδεη κε 

ζαθέο ηξφπν ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηά ηεο. Δπηπιένλ, ε κεζνδνινγία ηεο θαίλεηαη 

πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ, φηαλ ε ζπζθεπή απφθηεζεο εηθφλσλ δελ είλαη ζηαζεξά 
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ηνπνζεηεκέλε ζε έλα ζεκείν θαη νη ζπλζήθεο θσηηζκνχ αιιάδνπλ δηαξθψο ζηε ζθελή πνπ 

γίλεηαη ε επηζθφπεζε. 

ηελ [Jiao et al., 2009], πξνηείλεηαη κία κέζνδνο ε νπνία κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 

πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο κε δηαθνξεηηθή δηακφξθσζε θαη ραξαθηεξηζηηθά. Οξίδεη 

ηέζζεξεηο παξάγνληεο θξίζηκνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε εηεξνγελψλ πηλαθίδσλ: ε γσλία 

θιίζεο ηεο πηλαθίδαο, ν αξηζκφο ζεηξψλ ζηηο νπνίεο είλαη δηαηεηαγκέλνη νη ραξαθηήξεο, νη 

ηχπνη αιθαξηζκεηηθψλ πνπ ππάξρνπλ (αξηζκνί, γξάκκαηα ή/θαη ζχκβνια) θαη ε 

γξακκαηνζεηξά ησλ ραξαθηήξσλ. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ δείρλνπλ 

96% επηηπρία ζηνλ εληνπηζκφ ηεο πηλαθίδαο κε ηελ αλίρλεπζε αθκψλ θαη ρξήζε ηειεζηψλ 

καζεκαηηθήο κνξθνινγίαο. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπλνιηθή αλαγλψξηζε ηεο πηλαθίδαο, ε 

κέζνδνο παξνπζηάδεη 90% ζπλνιηθή επηηπρία φηαλ φια ηα ζχκβνια, νη αξηζκνί θαη ηα 

γξάκκαηα, έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζσζηά ζηελ πηλαθίδα. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ απαξηίδεηαη 

απφ 16.800 εηθφλεο κεγέζνπο 720×576 θαη 1920×1280 εηθνλνζηνηρείσλ. Η ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο γηα ηηο εηθφλεο κηθξφηεξεο αλάιπζεο (720x576 εηθνλνζηνηρείσλ) είλαη 

πεξίπνπ 8 θαξέ ην δεπηεξφιεπην ζε Η/Τ Pentium 4 κε επεμεξγαζηή ζηα 3.0 GHz. Η 

ηαρχηεηα γηα ηηο εηθφλεο κεγαιχηεξεο αλάιπζεο δελ αλαθέξεηαη, σζηφζν, νη ζπγγξαθείο 

ζεκεηψλνπλ φηη ε ηαρχηεηα κεηψλεηαη γξακκηθά. 

Σέινο, ε θαηάηκεζε ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ [Draghici, 1997] γίλεηαη κέζσ ηεο 

δπαδηθνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο ηεο εηθφλαο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ θάζεηνπ 

ηζηνγξάκκαηφο ηεο, γηα λα αλαγλσξηζηνχλ ην πξψην ή θαη ην δεχηεξν ζχλνιν ραξαθηήξσλ 

πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πηλαθίδα νξηδφληηα. Γηα θάζε ζχλνιν, ε ζέζε ηεο πηλαθίδαο 

εθηηκάηαη κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηζηνγξάκκαηνο θάζεησλ πξνβνιψλ ηεο εηθφλαο ηεο 

πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, ε ηερλνινγία πίζσ απφ ηελ θαηάηκεζε ησλ 

ραξαθηήξσλ θαίλεηαη λα είλαη ψξηκε. πκβαδίδνληαο κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγηθή 

ζηάζκε, ε παξνχζα δηαηξηβή πινπνίεζε έλα ππνζχζηεκα εληνπηζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ 

ραξαθηήξσλ γηα λα επηβεβαηψζεη, κ‘ απηφ ηνλ ηξφπν, ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο ζην ππνζχζηεκα θαηάηκεζεο ηεο πεξηνρήο ηεο 

πηλαθίδαο. Αο ζεκεησζεί πσο, θαηλνηφκεο, λέεο ηερληθέο έρνπλ εθαξκνζηεί ζε απηφ ην 

ζηάδην, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ραξαθηήξσλ θαη βειηηψλνπλ ηνπο 

γλσζηνχο αιγνξίζκνπο ηεο αλάιπζεο πλεθηηθψλ Πεξηνρψλ (Connected Component 

Analysis) θαη ηεο αλάιπζεο ησλ ηζηνγξακκάησλ θάζεηεο πξνβνιήο (lateral histogram 
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projection analysis). Άιιεο ηερληθέο έρνπλ εθαξκνζηεί γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζνξχβνπ 

ηεο πηλαθίδαο. 

4.3. ύζηεκα απηόκαηεο αλαγλώξηζεο πηλαθίδαο νρεκάησλ 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κία γεληθή επηζθφπεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 

αλαγλψξηζεο πηλαθίδαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ 

Δπαγσγηθήο άξσζεο. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα 

ππνζπζηήκαηα: θαηάηκεζε ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο, θαηάηκεζε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο 

θαη αλαγλψξηζή ηνπο, θαζψο θαη έλα επηπιένλ ππνζχζηεκα, εθείλν ηεο επεμεξγαζίαο 

εηθνλνζεηξψλ (ρήκα 4.3.1). ηελ ελφηεηα απηή δε ζα πεξηγξαθεί εθηελψο ην ππνζχζηεκα 

ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηήξσλ, θαζψο απνηειεί αληηθείκελν ηνπ Κεθαιαίνπ 6 ηεο 

δηαηξηβήο. Παξ‘ φια απηά, γηα λα είλαη πιήξεο ε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα δνζεί κία 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ππνζπζηήκαηνο απηνχ θαζψο θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηά 

ηνπ. 

 

 

ρήκα 4.3.1. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ νρεκάησλ 
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Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο εμήο: Αξρηθά, γίλεηαη ε ιήςε ηνπ ζήκαηνο πξνο 

επεμεξγαζία ζε κνξθή ζηαηηθήο εηθφλαο (απφ απιή θσηνγξαθηθή κεραλή ή έλα PDA) ή 

εηθνλνζεηξάο (απφ κία βηληενθάκεξα). Η θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ην PDA παξέρνπλ 

πςειήο αλάιπζεο εηθφλεο απφ αθίλεηα ή ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, ελψ ε επεμεξγαζία ησλ 

εηθνλνζεηξψλ ησλ βηληενθακεξψλ εθαξκφδεηαη θπξίσο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηλαθίδσλ 

ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη. ε φ,ηη αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ, ην ζχζηεκα κπνξεί 

λα επεμεξγαζηεί εηθφλεο δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο θαη κεγέζνπο, εθφζνλ δηαηεξνχληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο πηλαθίδαο ζηελ εηθφλα. 

Έπεηηα, ην ππνζχζηεκα εληνπηζκνχ πηλαθίδαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν 

Δπαγσγηθήο άξσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηειεζηή Οκφθεληξσλ Κπιηνκέλσλ 

Παξαζχξσλ, γηα λα ζαξψζεη ηελ εηθφλα φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα γηα λα εληνπηζηνχλ νη 

ππνςήθηεο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο. ηε ζπλέρεηα, επηιέγεηαη ε θαιχηεξε ππνςήθηα πεξηνρή 

βάζεη ηεο ηερληθήο ηεο ςεθνθνξίαο, εληνπίδνληαη νη ραξαθηήξεο ηεο θαη αλαγλσξίδνληαη. 

Αλ αλαγλσξηζηνχλ ιηγφηεξνη απφ πέληε ραξαθηήξεο, απφ ην ζχλνιν ησλ επηά ησλ 

ειιεληθψλ πηλαθίδσλ, ζεσξείηαη φηη ε επηιερζείζα ππνςήθηα πεξηνρή είλαη θίβδειε 

(spurious region). Σφηε, επηιέγεηαη ε επφκελε ζηε ζεηξά ςήθσλ πεξηνρή θαη ε επεμεξγαζία 

επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα πξνζδηνξηζηεί ζσζηά ε πηλαθίδα ή λα γίλεη θελφ ην ζχλνιν ησλ 

ππνςεθίσλ πεξηνρψλ. Σέινο, ην ππνζχζηεκα επεμεξγαζίαο εηθνλνζεηξψλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα βειηηψζεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ 

νρήκαηνο ζε βίληεν ζήκα, αλαιακβάλνληαο λα ζπλδπάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαγλψξηζεο θάζε πιαηζίνπ. 

 

4.3.1. Καηάημηζη ηηρ πεπιοσήρ ηηρ πινακίδαρ 

Σν ππνζχζηεκα θαηάηκεζεο ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηή 

ηελ ελφηεηα, ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο (βιέπε Κεθάιαην 2). 

Σν ξφιν ηνπ ηειεζηή θπιηνκέλνπ παξαζχξνπ αλαιακβάλεη ν αιγφξηζκνο Οκφθεληξσλ 

Κπιηνκέλσλ Παξαζχξσλ (Sliding Concentric Windows- SCW), ν νπνίνο παξνπζηάζηεθε 

ζηηο [Anagnostopoulos et al., 2006a; Anagnostopoulos et al., 2006b]. Σν κπινθ δηάγξακκα 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.3.1.1. 
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ρήκα 4.3.1.1. Τπνζχζηεκα θαηάηκεζεο ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο νρήκαηνο 

Ο αιγφξηζκνο ησλ θπιηνκέλσλ παξαζχξσλ αλαπηχρζεθε γηα λα εληνπίδεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηθφλαο, κηα ηνπηθή αλσκαιία ζηελ έληαζε ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο πηλαθίδαο. Αξρηθά, δεκηνπξγεί δχν νκφθεληξα παξάζπξα κε κέγεζνο θαη 

ζρήκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο θάζε εθαξκνγήο. ην ρήκα 4.3.1.2.,ην 

εζσηεξηθφ παξάζπξν θαίλεηαη κε θφθθηλν ρξψκα, ελψ ην εμσηεξηθφ κε πξάζηλν  

 

 

ρήκα 4.3.1.2. Οη δηαζηάζεηο ησλ νκφθεληξσλ παξαζχξσλ 

Έπεηηα, ε εηθφλα ζαξψλεηαη απφ ηα νκφθεληξα παξάζπξα απφ αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά θαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (ρήκα 4.3.1.3). 

 

Image I
Plate 

Image

Image Scanning and 

mean pixel value 

calculation

Binarization
Connected 

Component Voting
I∩M

Binary 

Mask M
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ρήκα 4.3.1.3. Η ζάξσζε ηεο εηθφλαο απφ ηνλ θιαζηθφ αιγφξηζκν νκφθεληξσλ 

θπιηφκελσλ παξαζχξσλ  

Μεηά, ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ή ε ηππηθή απφθιηζε ησλ εληάζεσλ ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ παξαζχξσλ. Αλ ην θιάζκα ησλ δχν ηηκψλ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ παξάζπξν, μεπεξλά έλα θαηψθιη νξηζκέλν 

απφ ην ρξήζηε, ην θεληξηθφ ζεκείν ησλ παξαζχξσλ νξίδεηαη σο ππνςήθην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππνινγίδνληαη ηα αθφινπζα γηα θάζε ππν-πεξηνρή ηεο εηθφλαο: 

 

114321 ),(|)()(| IyxIόTstdkMkstdkMk BBAA    

224321 ),(|)()(| IyxIόTstdkMkstdkMk BBAA    

........ 

vvBBAA IyxIόTstdkMkstdkMk  ),(|)()(| 4321   

φπνπ:  


11411
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1
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22422
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)4(

1

YX

BB yxI
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θαη:  
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)),((
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YX
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2
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)),((
)4(

1
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Ο αιγφξηζκνο ησλ Οκφθεληξσλ Κπιηφκελσλ Παξαζχξσλ είλαη κία κέζνδνο 

εμαληιεηηθήο ζάξσζεο ηεο εηθφλαο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4.3.1.3, φινο ν ρψξνο 



 

~ 85 ~ 
 

ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία, ψζηε λα βξεζνχλ νη 

ππνςήθηεο πεξηνρέο ηεο πηλαθίδαο. Δπνκέλσο, ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ εληνπηζκνχ ηεο 

πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο ζηελ εηθφλα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν κεγάινο ζε έθηαζε ππφ-ρψξνο 

πνπ δελ πεξηέρεη ρξήζηκε πιεξνθνξία, θαζψο ε πηλαθίδα αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

θαηαιακβάλεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο εηθφλαο. Γη‘ απηφ ην ιφγν, 

δνθηκάζηεθε ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο ζην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα απηφκαηεο 

αλαγλψξηζεο πηλαθίδαο. 

Η κεζνδνινγία εληνπηζκνχ ηεο πηλαθίδαο αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ αιγνξίζκνπ 

Δπαγσγηθήο άξσζεο βειηηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο 

αιγφξηζκνο αλαιακβάλεη λα ζαξψζεη κε κηθξφηεξε δεηγκαηνιεςία ηηο πεξηνρέο ζηελ 

εηθφλα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεζηή ησλ νκφθεληξσλ παξαζχξσλ 

(πνπ νξίδνληαη ζε απηή ηε δηαηξηβή σο «ζπκθξαδφκελα» ηειεζηή), ζχκθσλα κε ην 

κεραληζκφ θίλεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 3. 

Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο νξίδνληαη 

αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα. Δπεηδή ην πιάηνο ηεο πηλαθίδαο ελφο νρήκαηνο είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην χςνο ηεο, νη παξάκεηξνη ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 

ηειεζηή ζηνλ νξηδφληην άμνλα ιακβάλνπλ κηθξφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 

θαηαθφξπθνπ. Έηζη, ν αιγφξηζκνο θαηά ηε ζάξσζε ηεο εηθφλαο δε ζα παξαιείπεη 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία. Δκπεηξηθά, νη ηηκέο ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ζηνπο δχν άμνλεο 

νξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο κηθξφηεξεο πηλαθίδαο (πιάηνο θαη χςνο) πνπ 

απαληάηαη ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε παξάκεηξνο ηεο επηηάρπλζεο ιακβάλεη ην 

έλα δέθαην (1/10) ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο, ψζηε λα ρξεηάδνληαη 10 επαλαιήςεηο γηα λα 

επηηεπρζεί ε κέγηζηε ηαρχηεηα. Απφ ηελ άιιε, ε παξάκεηξνο ηεο επηβξάδπλζεο ιακβάλεη 

ηελ ηηκή 0,5.  

ην ρήκα 4.3.1.4 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ αιγνξίζκνπ 

Δπαγσγηθήο άξσζεο. ην ρήκα απηφ, θαίλνληαη νη δηάθνξεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ηεο 

ηαρχηεηαο ζάξσζεο, απφ κεδέλ κέρξη ηε κέγηζηε ηηκή 80, κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. 

χκθσλα κε ηελ απεηθφληζε απηή, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο εηθφλαο ζαξψλεηαη κε ηε 

κέγηζηε ηαρχηεηα, παξά ηηο ζχλζεηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (χπαξμε ζθηψλ). Άιιεο 

πεξηνρέο, πνπ ζαξψλνληαη κε κέζε, ρακειή ή κεδεληθή ηαρχηεηα, παξνπζηάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεζηή ησλ νκφθεληξσλ θπιηφκελσλ παξαζχξσλ. 
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ρήκα 4.3.1.4. Παξάδεηγκα εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο 

Ο αξρηθφο αιγφξηζκνο Οκφθεληξσλ Κπιηνκέλσλ Παξαζχξσλ ζεκείσλε ην θεληξηθφ 

ζεκείν ησλ δχν παξαζχξσλ σο ππνςήθην εηθνλνζηνηρείν πηλαθίδαο. ηε ζπλέρεηα, 

απαηηνχληαλ ε ρξήζε ηνπ ηειεζηή ηεο καζεκαηηθήο κνξθνινγίαο ηεο δηαζηνιήο, ψζηε λα 

ζπκπιεξσζνχλ ηπρφλ θελά πνπ είρε αθήζεη ν ηειεζηήο θαηά ηε ζάξσζε ηεο εηθφλαο. 

χκθσλα κε ηε δηαηξηβή αυηή, γηα λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε ηαρχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αληί λα ζεκεηψλεηαη έλα κφλν εηθνλνζηνηρείν θαηά ηε ζάξσζε, ζεκεηψλνληαη φια ηα 

εηθνλνζηνηρεία πνπ πεξηθιείνληαη απφ ηα δχν παξάζπξα. Έηζη, απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηεο 

δηαζηνιήο ζε λέα ζάξσζε ηεο εηθφλαο θαη ε απαξαίηεηε επεμεξγαζία γίλεηαη κε έλα κφλν 

πέξαζκα ηνπ αιγνξίζκνπ (one-pass algorithm). 
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Έπεηηα, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Κεθάιαην 3, ν αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο 

άξσζεο δεκηνπξγεί κηα δπαδηθή κάζθα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ππνςήθηα 

εηθνλνζηνηρεία ηεο πηλαθίδαο. Η κάζθα απηή εθαξκφδεηαη ζηελ αξρηθή εηθφλα (ηελ εηθφλα 

εηζφδνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην φρεκα πξνο αλαγλψξηζε), ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

δπαδηθνχ ηειεζηή ΚΑΙ. Σν απνηέιεζκα ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο είλαη κηα εηθφλα 

κε ρξσκαηηθφ κνληέιν ζηνπο ηφλνπο ηνπ γθξίδνπ, ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ζην βήκα 

δπαδηθνπνίεζεο ηεο εηθφλαο. Γηα λα απνθεπρζεί ε επεμεξγαζία νιφθιεξεο ηεο εηθφλαο, 

θαηά ηε ζάξσζή ηεο ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ησλ εληάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ηεο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ε βάζε ηνπ θαησθιίνπ δπαδηθνπνίεζεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην θαηψθιη δπαδηθνπνίεζεο ππνινγίδεηαη κε έλα πέξαζκα ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο απέλαληη ζην ζφξπβν, εθφζνλ ν ηειεζηήο ησλ 

Οκφθεληξσλ Κπιηνκέλσλ Παξαζχξσλ είλαη ηζρπξφο απέλαληη ζηνλ κε ππεξβνιηθφ ζφξπβν, 

ηφηε ζα πξέπεη θαη ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο ζάξσζεο λα ζεσξεζεί αλζεθηηθφο. 

Έλα ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδαο νρήκαηνο ιεηηνπξγεί ζε 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, πνπ αιιάδνπλ δηαξθψο. Γηα παξάδεηγκα, παξαηεξείηαη μαθληθή 

αχμεζε ή ηεο κείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θσηηζκνχ θαη ππάξρνπλ αλαθιάζεηο 

θαη ζθηέο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ, ην βαζηθφ θαηψθιη δπαδηθνπνίεζεο, 

φπσο ππνινγίζηεθε ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα, πξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηα ζπκθξαδφκελα ηεο εηθφλαο κέζσ ηνπ ηειεζηή Οκφθεληξσλ 

Κπιηφκελσλ Παξαζχξσλ. 

Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δπαδηθνπνίεζεο ηεο εηθφλαο είλαη ηα εμήο: Αξρηθά, 

ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ησλ ζεηηθψλ εληάζεσλ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εμφδνπ ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο θαηά ην πέξαζκα ηεο εηθφλαο. Η ηηκή απηή νξίδεηαη σο 

ην θαηψθιη βάζεο ηεο δηαδηθαζίαο δπαδηθνπνίεζεο. Αλ ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ ηειεζηή 

ζηελ εηθφλα μεπεξλνχλ έλα πξνθαζνξηζκέλν θαηψθιη, ηφηε απμάλεηαη ην θαηψθιη βάζεο 

γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Δκπεηξηθά, ε αχμεζε απηή νξίζηεθε σο ην 

20% ηεο ηηκήο ηνπ θαησθιίνπ. Αθνινπζνχλ ζε ςεπδνθψδηθα ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δπαδηθνπνίεζεο ηεο εηθφλαο. 
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1.2ΚαησθιίνπΒάζεΚαηψθιη

λσλπκθξαδνκέΚαηψθιη)(IλαπκθξαδφκεΑλ

Iηεορείσλεηθνλνζηνηζεηηθψλαξηζκφο

j)(i,Ij)(i,I

ΚαησθιίνπΒάζε

άξσζεοήοΔπαγσγηθαιγνξίζκνπηνπέιεζκααπνηκάζθαήδπαδηθI

εηζφδνπεηθφλααξρηθήI

1ΠαξάζπξαΚπιηφκελαΟκφθεληξα

2

ji,

21

2

1














             (4) 

 

Μεηά, ε δπαδηθή εηθφλα αλαιχεηαη ζηηο 8-ζπλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο (Connected 

Components Analysis). Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ππνινγίδεηαη ε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ 

ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζην πξφηππν ηεο πηλαθίδαο ψζηε λα βξεζνχλ νη ππνςήθηεο 

πεξηνρέο, απηέο δειαδή πνπ έρνπλ φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην πξφηππν. Απφ απηέο πνπ ζα 

ζεσξεζνχλ ππνςήθηεο πεξηνρέο πηλαθίδαο, ζα επηιεγεί απηή πνπ παξνπζηάδεη ηηο 

θαιχηεξεο ηδηφηεηεο, ζχκθσλα κε έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα ςεθνθνξίαο. Η δηαδηθαζία ηεο 

ςήθηζεο ηεο θαιχηεξεο πεξηνρήο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. 

Πξψηνλ, γηα λα εμαρζνχλ νη ζπλεθηηθέο ιεπθέο πεξηνρέο, εθαξκφδεηαη ζηε δπαδηθή 

εηθφλα ν θιαζηθφο αιγφξηζκνο εχξεζεο ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ [Suzuki θαη Abe, 1985], 

φπσο έρεη πινπνηεζεί ζηε βηβιηνζήθε Open Computer Vision [OpenCV, 2010]. Γεχηεξνλ, 

θάζε εμαρζείζα πεξηνρή ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηδαληθή πεξηνρή κηαο πηλαθίδαο αξηζκνχ 

πιεξνθνξίαο. Έηζη, ππνινγίδνληαη πνηθίιεο ςεθηαθέο κεηξήζεηο ζηηο εηθφλεο, ψζηε λα 

ζπγθξηζνχλ κε ην πξφηππν ηεο πηλαθίδαο. Οη κεηξήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πεξηνρήο, ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςήθησλ εηθνλνζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη, ηελ ππθλφηεηά ηεο (ην πνζνζηφ ιεπθψλ εηθνλνζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη), ην 

πνζνζηφ ηεο επηθάλεηάο ηεο σο πξνο ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο εηθφλαο, ηελ αλαινγία 

πιάηνπο πξνο χςνο ηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νπψλ πνπ πεξηιακβάλεη. Σέινο, γηα λα 

αγλνεζνχλ νη πηλαθίδεο πνπ πηζαλφλ λα εκθαλίδνληαη κε νινθιεξσκέλεο ή κε κεγάιε 

θιίζε, απνξξίπηνληαη νη πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη θνληά ζηα φξηα ηεο εηθφλαο. Οη 

πεξηνρέο απηέο ζπλήζσο είλαη ην απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο εηθφλαο νρήκαηνο πνπ 

δηέξρεηαη απφ δηπιαλή ισξίδα θπθινθνξίαο. 
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Πίλαθαο 4.3.1.1. Υαξαθηεξηζηηθά ππνςεθίσλ πεξηνρψλ 

Παξάκεηξνη Δύξνο ηηκώλ 

Δγγχηεηα ζηα φξηα ηεο εηθφλαο  
Απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 3,9% ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο 

Κιίζε 
Μηθξφηεξε απφ 15° θαηά ηε θνξά ησλ 

δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ ή αληίζεηα 

Αξηζκφο ππνςεθίσλ εηθνλνζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη 

Μεηαμχ 0.076% θαη 0.02% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο 

Ππθλφηεηα ππνςεθίσλ εηθνλνζηνηρείσλ Απφ 37% κέρξη 91% 

Πνζνζηφ επηθαλείαο ηεο αξρηθήο εηθφλαο 

πνπ θαηαιακβάλεη ε πεξηνρή 

Απφ 0.12% κέρξη 3.9% 

Λφγνο πιάηνπο πξνο χςνο Απφ 2.2 κέρξη 5.5 

Οπέο πνπ πεξηιακβάλνληαη Απφ 3 κέρξη 30 

 

Σα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ιακβάλνπλ ηηκέο αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ηεο 

πηλαθίδαο αξηζκνχ θπθινθνξίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζψο θαη ην εχξνο ηηκψλ ηνπο 

πνπ ζεσξείηαη απνδεθηφ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.3.1.1. Ο πίλαθαο απηφο 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ πηλαθίδσλ αξηζκνχ θπθινθνξίαο (ιφγνο 

πιάηνπο πξνο χςνο, αξηζκφο ραξαθηήξσλ ζηελ πηλαθίδα) ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ ηεο 

δηαηξηβήο. Οη ηηκέο απηέο εμαξηψληαη απφ ηε κνξθή ηεο πηλαθίδαο ζηελ εηθφλα εηζφδνπ, 

πνπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ απφζηαζε θαη ηελ θιίζε ηεο πηλαθίδαο σο πξνο ηε 

ζπζθεπή απφθηεζεο εηθφλαο. Σν απνδεθηφ εχξνο ηηκψλ ηνπο είλαη αξθεηά κεγάιν, ψζηε λα 

πεξηιακβάλνληαη πηλαθίδεο κε δηαθνξεηηθή θιίζε, θπξηφηεηα θαη κέγεζνο. Δπνκέλσο, νη 

ηηκέο ηνπ παξαπάλσ Πίλαθα επηηξέπνπλ θαη ηελ αλαγλψξηζε πηλαθίδσλ κε δηαθνξεηηθή 

δηακφξθσζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ πηλαθίδσλ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ησλ ρσξψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ. Οη πεξηνρέο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα 

απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα βήκαηα ηεο κεζφδνπ.  
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Σέινο, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο ςεθνθνξίαο γηα λα αλαδεηρζεί ε θαιχηεξε 

πεξηνρή απφ απηέο πνπ πξνθξηζήθαλ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην. Μία ππνςήθηα πεξηνρή 

ςεθίδεηαη ζεηηθά αλάινγα κε ην πφζν απέρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απφ ην θέληξν ησλ 

απνδεθηνχ εχξνπο ηηκψλ, κέζσ θαηαλνκήο Gauss. Αληίζεηα, νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηηκέο 

θνληά ζηα φξηα ηνπ απνδεθηνχ εχξνπο, ιακβάλνπλ ιηγφηεξεο «ςήθνπο». Η πεξηνρή πνπ 

αλαδεηθλχεηαη σο ε θαιχηεξε θαηά πιεηνςεθία, πξνσζείηαη ζην επφκελν ππνζχζηεκα, ηεο 

θαηάηκεζεο ησλ πεξηνρψλ ησλ ραξαθηήξσλ. Απηφ κπνξεί λα απνθαλζεί αλ ε πεξηνρή πνπ 

επηιέρζεθε αληηζηνηρεί ζε πεξηνρή πηλαθίδαο ή φρη. Αλ ηειηθά δελ πξνσζήζεθε ε ζσζηή 

πεξηνρή, επηιέγεηαη ε ακέζσο επφκελε ζηελ θαηάηαμε ςήθσλ. Η δηαδηθαζία απηή 

επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα βξεζεί ε ζσζηή πεξηνρή ή λα κελ έρνπλ απνκείλεη άιιεο. 

Με ην θαηλνηφκν ζρήκα ςεθνθνξίαο πνπ πεξηγξάθεθε, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ δελ απνθιείνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία δχζθνιεο πεξηπηψζεηο, φπσο νρήκαηα πνπ έρνπλ θσηνγξαθεζεί απφ κεγάιε 

απφζηαζε. Η ηερληθή απηή ζηεξίδεηαη ζε γεληθέο αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ρξεηάδνληαη 

κεηξήζεηο ζε έλα γεληθφ πξφηππν (template) ψζηε λα ηκεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

απφ κία εηθφλα-κάζθα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζάξσζε κε έλα θπιηφκελν ηειεζηή. 

Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαηάηκεζεο πηλαθίδαο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 4.3.1.5.  
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ρήκα 4.3.1.5. Παξάδεηγκα θαηάηκεζεο πηλαθίδαο 

 

4.3.2. Καηάημηζη και αναγνώπιζη σαπακηήπυν 

Σν ππνζχζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ, εμάγεη πηζαλέο 

πεξηνρέο απφ ηελ εηθφλα ηεο πηλαθίδαο θαη ηηο αλαγλσξίδεη κέζσ ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο. ε απηή ηελ ελφηεηα δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηάηκεζε ησλ ραξαθηήξσλ, θαζψο ε 

αλαγλψξηζε πξνηχπσλ κε ρξήζε κεραληθήο κάζεζεο κειεηάηαη δηεμνδηθά ζην Κεθάιαην 6. 

Η επηζθφπεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαηάηκεζεο θαη αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ 

παξνπζηάδεηαη κε κνξθή κπινθ δηαγξάκκαηνο ζην ρήκα 4.3.2.1. 
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ρήκα 4.3.2.1. Σν ππνζχζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ 

 

Αξρηθά, ην ππνζχζηεκα πξν-επεμεξγάδεηαη ηελ εηθφλα ηεο ππνςήθηαο πεξηνρήο 

πνπ δέρεηαη ζηελ είζνδν, ψζηε λα εθπιεξσζνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Λφγσ ζνξχβνπ 

ζηελ εηθφλα εηζφδνπ, είλαη πηζαλφλ ηα πξαγκαηηθά φξηα ηηο πηλαθίδαο αξηζκνχ 

θπθινθνξίαο λα κελ έρνπλ εθηηκεζεί κε αθξίβεηα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ παξάιεςε 

πεξηνρψλ ραξαθηήξσλ ή ζηελ εηζαγσγή κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο ζηελ εηθφλα. Γηα λα 

αληηκεησπίζεη απηφ ην πξφβιεκα, ην ππνζχζηεκα θαηάηκεζεο ραξαθηήξσλ αλαγλσξίδεη 

ηα πξαγκαηηθά φξηα κεγεζχλνληαο ή ζκηθξχλνληάο ηα θαηάιιεια. Η αλαπξνζαξκνγή ησλ 

νξίσλ ηεο πεξηνρήο επηηπγράλεηαη ππνινγίδνληαο ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ εληάζεσλ ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ζηε γεηηνληά γχξσ απφ ηα φξηα ηεο πεξηνρήο, θαη κεηαθηλψληαο, έπεηηα, ηα 

λέα φξηα ζην ηνπηθφ ειάρηζην πνπ βξέζεθε. Μεηά, ε εηθφλα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

δηαζηάζεηο 200x50 ρξεζηκνπνηψληαο δηθπβηθή παξεκβνιή. 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε πξνεπεμεξγαζκέλε εηθφλα δπαδηθνπνηείηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηερληθή πξνζαξκνζκέλνπ θαησθιίνπ (adaptive threshold technique). 

χκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή, γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν ηεο εηθφλαο ππνινγίδεηαη ε κέζε 

ηηκή θαη ε δηαθχκαλζε ηεο k επί k γεηηνληάο ηνπ. πγθεθξηκέλα, έζησ pI
 
ε εηθφλα ηεο 

πηλαθίδαο ε νπνία έρεη χςνο H πιάηνο W. Γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν ),( ji  ε κέζε ηηκή jim ,  

θαη ε δηαθχκαλζε jiv ,  
ππνινγίδνληαη σο εμήο:  
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Σφηε, ην θαηψθιη γηα ην εηθνλνζηνηρείν ),( ji  είλαη jijiji vmt ,,,   γηα min, vv ji  , 

θαη 1,,  jiji tt  γηα min, vv ji  , φπνπ 
minv  είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ηεο δηαθχκαλζεο. Αλ 1j , 

ηφηε jiji tt ,1,  , 
00 ,11 jitt  , φπνπ min, 00

vv ji   θαη min, vv ji   γηα ))()(()( 000 jjiiii  . 

ην ηξίην ζηάδην, εμάγνληαη νη 8-ζπλεθηηθέο ιεπθέο πεξηνρέο ηεο δπαδηθήο εηθφλαο 

θαη ζπγθξίλνληαη κε ην πξφηππν ησλ ραξαθηήξσλ, φπσο είρε γίλεη κε ηε ζάξσζε νξίσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ππνζπζηήκαηνο. Οη εμαρζείζεο πεξηνρέο κε ππνινγηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ πξνηχπνπ ησλ ραξαθηήξσλ, εμαιείθνληαη απφ ηα επφκελα 

ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ είλαη πην ζχλζεηα απφ ηα 

αληίζηνηρα ηεο πηλαθίδαο. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα απνκαθξπλζεί ε θπθιηθή ζθξαγίδα ηεο 

ηξνραίαο πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο, εμαιείθνληαη νη 

πεξηνρέο κε ιφγν πιάηνπο πξνο χςνο θνληά ζηε κνλάδα αιιά θαη κε κηθξφ χςνο. 

Δπηπξφζζεηα, παξ‘ φιν πνπ νη πεξηνρέο κε κηθξφ ιφγν πιάηνπο πξνο χςνο είλαη απνδεθηέο 

(γηα παξάδεηγκα ν ραξαθηήξαο ‗Ι‘), απηέο πνπ έρνπλ κεγάιν χςνο επίζεο απνθιείνληαη απφ 

ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο, αθνχ είλαη ζπλήζσο πξντφλ ζθηψλ. Κάζε πεξηνρή πνπ 

πξνθξίλεηαη απφ ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ νξίσλ ησλ ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ ζεσξείηαη 

φηη αλήθεη ζε έλα ραξαθηήξα. Δπεηδή φινη νη ραξαθηήξεο ηεο πηλαθίδαο έρνπλ ην ίδην χςνο, 

ηα άλσ θαη θάησ φξηα ηεο πηλαθίδαο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ιεπηνκεξψο. 

Όιεο νη πεξηνρέο πνπ απνθιείζηεθαλ απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ άλσ θαη θάησ νξίνπ ησλ 

ραξαθηήξσλ ζηελ πηλαθίδα, ζεκεηψλνληαη ζε κία πξνζσξηλή δπαδηθή εηθφλα, ηε κάζθα 

θίιηξνπ. Η κάζθα εθαξκφδεηαη ζηελ εηθφλα πηλαθίδαο ηεο εηζφδνπ ψζηε λα απνκαθξπλζεί 

φπνηα πεξηνρή δελ είλαη κέξνο ελφο πξαγκαηηθνχ ραξαθηήξα. Η εηθφλα πνπ πξνθχπηεη 

χζηεξα απφ απηή ηελ πξάμε ινγηθνχ «ΚΑΙ», ππνβάιιεηαη ζε δεχηεξε δηαδηθαζία εμαγσγήο 

νξίσλ ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα θέληξα ησλ 

ραξαθηήξσλ ηεο εηθφλαο. 
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Σππηθά, νη πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο θάζε ρψξαο παξνπζηάδνπλ νκνηφκνξθα 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη ειιεληθέο πηλαθίδεο πεξηιακβάλνπλ 3 γξάκκαηα, έλα 

θελφ (ζηε ζέζε ηεο ζθξαγίδαο) θαη 4 αξηζκνχο, ελψ νη βξεηαληθέο πηλαθίδεο 4 αξηζκνχο, 

έλα θελφ, 2 γξάκκαηα, έλα επηπιένλ θελφ θαη κεηά 2 αξηζκνχο. Πνιιέο ρψξεο αθνινπζνχλ 

παξαιιαγέο ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο, ζε γεληθέο γξακκέο. Δπνκέλσο, θάζε πηλαθίδα ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα κπνξεί λα πεξηγξαθεί ρξεζηκνπνηψληαο ην ραξαθηήξα «Γ» γηα ηα 

γξάκκαηα, «Α» γηα ηνπο αξηζκνχο, θαη έλα δηαρσξηζηή ραξαθηήξσλ «-» γηα ην θελφ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε δνκή ησλ ειιεληθψλ πηλαθίδσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

εμήο: 

  

Χο απνηέιεζκα, αλ ιεθζεί ππ‘ φςε ε δνκή ησλ ειιεληθψλ πηλαθίδσλ, ην λα 

αλαδεηεζεί έλα θελφ κεηαμχ δχν ζπλερφκελσλ ραξαθηήξσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

μερσξηζηεί ε αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ απφ ηνπο αξηζκνχο, βειηηψλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο. Η ρξήζε ελφο πξνηχπνπ γηα ηε δνκή ηεο 

πηλαθίδαο ζε έλα ππνζχζηεκα βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε πηλαθίδσλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 

αθνχ ρξεηάδεηαη λα εηζαρζεί κφλν ην πξφηππν σο παξάκεηξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, ην 

ζχζηεκα Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο Υαξαθηήξσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 6, ζα 

ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηεί μαλά, γηα λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηα ζχκβνια 

ηεο δηαθνξεηηθήο πεξηνρήο. Σν ρήκα 4.3.2.2 παξνπζηάδεη έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο θαηάηκεζεο πεξηνρψλ ραξαθηήξσλ. 
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ρήκα 4.3.2.2. Καηάηκεζε ραξαθηήξσλ 

 

Σν ππνζχζηεκα Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο Υαξαθηήξσλ απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηέο 

ππνκνλάδεο, κία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ θαη κία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

γξακκάησλ. Κάζε έλα απφ απηά δέρεηαη έλα δηάλπζκα 140 ζηνηρείσλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζηα 140 εηθνλνζηνηρεία ηεο δηάζηαζεο ησλ ραξαθηήξσλ (10x14 εηθνλνζηνηρεία). Κάζε 

ππνκνλάδα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν πιήζνο πξνηχπσλ-ραξαθηήξσλ, δηαθνξεηηθψλ θιίζεσλ, 

κεγέζνπο θαη δηακφξθσζεο. Οη ραξαθηήξεο πνπ αλαγλσξίδνληαη είλαη νη 10 αξαβηθνί 

αξηζκνί (απφ «0» έσο «9») θαη ηα 14 γξάκκαηα πνπ είλαη νη θνηλνί ραξαθηήξεο ηνπ 

ειιεληθνχ κε ην ιαηηληθφ αιθάβεην («A», «B», «E», «Z», «H», «I», «K», «M», «N», «O», 

«P», «T», «Y», «X»). 

 

Result

Boundary correction

Binarization

1st CCA

Filtering mask application

2nd CCA
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4.3.3. Επεξεπγαζία εικονοζειπών 

Σν ηειεπηαίν ππνζχζηεκα ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία 

ησλ εηθνλνζεηξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ππνζχζηεκα εμάγεη ηελ πηλαθίδα αξηζκνχ 

θπθινθνξίαο ελφο νρήκαηνο φηαλ απηφ βηληενζθνπείηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

απαηηείηαη πεξεηαίξσ επεμεξγαζία φπνπ ην φρεκα θσηνγξαθίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θνξέο. 

Δθηφο ηεο ρσξηθήο ζπληζηψζαο, κηα εηθνλνζεηξά πξνζθέξεη θαη ηε ρξνληθή 

πιεξνθνξία γηα ην φρεκα πνπ βηληενζθνπείηαη. Λακβάλνληαο ππ‘ φςε ηηο κηθξέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ θαξέ κηαο εηθνλνζεηξάο, ην ππνζχζηεκα εληνπίδεη έλα θηλνχκελν φρεκα θαη 

πξνζθέξεη ζηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζέζε ηεο πηλαθίδαο, 

ψζηε λα βειηησζεί ν ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ε 

πηλαθίδα ελφο νρήκαηνο εληνπίδεηαη ρσξηθά ζε έλα θαξέ, ην ππνζχζηεκα πξνσζεί ην 

θέληξν βάξνπο ηεο πεξηνρήο (Center of Gravity – CoG) ζην ππνζχζηεκα εληνπηζκνχ ηεο 

ζέζεο ηεο πηλαθίδαο. Σν θέληξν βάξνπο πξνζθέξεη κία εθηίκεζε γηα ηελ ζέζε ηεο 

πηλαθίδαο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην επφκελν θαξέ πνπ ζα επεμεξγαζηεί ην ζχζηεκα. 

Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαγλψξηζεο δηαδνρηθψλ θαξέ νκαδνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ηα νρήκαηα πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. Η νκαδνπνίεζε επηηπγράλεηαη 

ζπγθξίλνληαο ηηο ρξνλνζθξαγίδεο (timestamps) θαη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ραξαθηήξεο 

κεηαμχ δηαδνρηθψλ θαξέ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα. Σφηε, ιφγσ ηνπ φηη θάπνηνη 

ραξαθηήξεο δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζσζηά, εθηηκάηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηεο 

πηλαθίδαο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα, ππνινγίδνληαο πνηνο ραξαθηήξαο έρεη 

εκθαληζηεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε θάζε ζέζε ραξαθηήξα ηεο πηλαθίδαο. Η αλαγλψξηζε 

ελφο νρήκαηνο ζεσξείηαη φηη είλαη επηηπρήο, φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

ραξαθηήξσλ, ζε δηαδνρηθέο εμφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ζσζηή 

ηνλ Πίλαθα 4.3.3.1 θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο, 

θαηά ην νπνίν έλα φρεκα έρεη θσηνγξαθεζεί θαη αλαγλσξηζηεί πέληε θνξέο. ην 

παξάδεηγκα απηφ, κεξηθνί απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο πηλαθίδαο έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

ιαλζαζκέλα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θαξέ ηεο εηθνλνζεηξάο. Παξ‘ φια απηά, ε 

νκαδνπνίεζε ησλ δηαδνρηθψλ αλαγλσξίζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεη γηα θάζε ζέζε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εκθαλίζεσλ ησλ ραξαθηήξσλ, εμάγεη ην ζσζηφ απνηέιεζκα. 
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Πίλαθαο 4.3.3.1. Παξάδεηγκα επεμεξγαζίαο εηθνλνζεηξάο. Ο ζσζηφο αξηζκφο θπθινθνξίαο 

ηνπ νρήκαηνο είλαη ν «ABA2139» 

 

Αλαγλσξηζκέλνη ραξαθηήξεο  

Καρέ 1 Α Β Α 2 1 3 9 

Καρέ 2 Α Β Α 2 1 3 8 

Καρέ 3 Α Β Α 2 1 3 3 

Καρέ 4 Α Β Ε 2 1 3 9 

Καρέ 5 Α Ε Α 2 1 9 9 

Απνηέιεζκα  Α Β Α 2 1 3 9 

 

4.4. Παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ε απηή ηελ ελφηεηα, δίλεηαη έλα νινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδαο αξηζκνχ θπθινθνξίαο. 

Η εηθφλα πνπ εηζήρζεθε ζην ππνζχζηεκα έρεη αλάιπζε 1600x1200 θαη είλαη 

ζπκπηεζκέλε κε ην πξφηππν jpeg. Πξνέξρεηαη απφ κηα ζπκβαηηθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

θαη είλαη έγρξσκε. 

 

ρήκα 4.4.1. Δηθφλα εηζφδνπ 
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Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ ππνζηεξίδεη έγρξσκεο εηθφλεο, ην ρξσκαηηθφ ηεο εηθφλαο 

κεηαηξέπεηαη ζε ηφλνπο ηνπ γθξίδνπ βάζνπο 8 bit. 

 

 

ρήκα 4.4.2. Η εηθφλα εηζφδνπ κεηά ηελ πξν-επεμεξγαζία ηεο 

ην ρήκα 4.4.3 θαίλεηαη ε δπαδηθή εηθφλα κεηά θαη απφ ην ζηάδην 

δπαδηθνπνίεζεο, ηελ νπνία εμάγεη ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηειεζηή ησλ Οκφθεληξσλ Κπιηφκελσλ Παξαζχξσλ. 

 

 

ρήκα 4.4.3. Η έμνδνο ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο 
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Οη πεξηνρέο πνπ εθπξνζσπνχλ ππνςήθηεο ζέζεηο ηεο πηλαθίδαο είλαη νη 52, 251, 

255 θαη 432 κε ηε ζεηξά πνπ εμάγνληαη απφ ηε κέζνδν αλάιπζεο ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ. Σν 

ζχλνιν φισλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ειέγρζεθαλ ήηαλ 560. Οη ππφινηπεο, εθηφο ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ ηεζζάξσλ, απέηπραλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο. Οη 

ππνςήθηεο πεξηνρέο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ρήκα. 

 

 

(i) 

 

(ii) 

 

(iii) 

 

(iv) 

ρήκα 4.4.4. Τπνςήθηεο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο εηζφδνπ 

 

Οη πεξηνρέο απηέο έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 4.4.1. Οη ηδηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ πεξηνρψλ 

Πεξηνρή 

(ζέζε 

ζην 

ζρήκα 

ρήκα 

4.4.4) 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

(κνίξεο) 

Λεπθά 

εηθνλνζηνηρεία 

ζην εζσηεξηθό 

Ππθλόηεηα 

Λόγνο 

επηθάλεηαο 

πξνο ην 

ζπλνιηθό 

εκβαδό 

Λόγνο 

πιάηνπο 

πξνο ην 

ύςνο 

Οπέο 

52 (i) 0 3029 73.6% 0.005231 3.558824 4 

251 (ii) 1.459 5699 68.4% 0.010587 3.934783 11 

255 (iii) 6.450 2920 47.7% 0.007777 3.159091 8 

432 (iv) 0 2648 46.9% 0.007184 2.26 9 

 

Οη ςήθνη πνπ έιαβαλ νη παξαπάλσ πεξηνρέο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 4.4.2. Οη ςήθνη ησλ ππνςεθίσλ πεξηνρψλ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΦΗΦΟΙ 

52 (i) 0,18 

251 (ii) 7,41 

255 (iii) 2,33 

432 (iv) 0,14 

 

Δπηιέγεηαη ηειηθά ε πεξηνρή 251 κε 7,41 ςήθνπο. Σν πεξηβάιινλ νξζνγψλην ηνπ 

νξίνπ ηεο νξίδεη ηελ παξαθάησ πεξηνρή ζηελ αξρηθή εηθφλα. 
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ρήκα 4.4.5. Η πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε σο ε ζέζε ηεο πηλαθίδαο 

Σν ρήκα 4.4.6 παξνπζηάδεη ηελ πηλαθίδα κεηά ηελ πξνεπεμεξγαζία ηεο. Δίλαη 

εκθαλέο φηη έρεη παξακείλεη σο ζφξπβνο ε ζθξαγίδα θαη ην πιαίζην ηεο πηλαθίδαο.  

 

 

ρήκα 4.4.6. Η πεξηνρή ηεο πηλαθίδαο κεηά ηελ πξνεπεμεξγαζία ηεο 

Οη ραξαθηήξεο ηεο πηλαθίδαο, φπσο επηιέγνληαη απφ ην πξψην έιεγρν ησλ νξίσλ 

ηεο εηθφλαο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 4.4.7. 

 

  

  

  

 

ρήκα 4.4.7. Οη πεξηνρέο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηελ πηλαθίδα σο ραξαθηήξεο 

Όπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο, ην ζχζηεκα έρεη επηηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ λα 

απνκαθξχλεη ηνλ ζφξπβν απφ ηελ πηλαθίδα, αλ θαη ζηνλ ραξαθηήξαο ‗3‘ έρεη παξακείλεη 

κηθξή παξακφξθσζε. 
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Η κάζθα θαζαξηζκνχ φπσο δηακνξθψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν θαη κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ γξακκψλ απνθνπήο δίλεηαη ζην ρήκα 4.4.8. 

 

 

ρήκα 4.4.8. Η κάζθα θαζαξηζκνχ ηεο εηθφλαο 

Παξαηεξείηαη φηη έρνπλ αθαηξεζεί απφ ηε κάζθα θαζαξηζκνχ πνιιέο πεξηνρέο πνπ 

δελ απνηεινχζαλ ραξαθηήξεο. 

Μεηά ηε δεχηεξε αλάιπζε ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ ηεο εηθφλαο ηεο πηλαθίδαο, ην 

ππνζχζηεκα εμήγαγε ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ ρήκαηνο 4.4.9. 

 

  

  

  

  

ρήκα 4.4.9. Τπνςήθηεο πεξηνρέο ραξαθηήξσλ κεηά ηε δεχηεξε αλάιπζε ζπλεθηηθψλ 

πεξηνρψλ  

 

ε απηφ ην ζεκείν, ελψ απνκαθξχλζεθε ν ζφξπβνο απφ ην ραξαθηήξα ‗3‘, κία 

επηπιένλ αλεπηζχκεηε πεξηνρή αλαγλσξίδεηαη σο ραξαθηήξαο. 

Σα θέληξα ησλ ραξαθηήξσλ βξίζθνληαη ζηηο αθφινπζεο ζέζεηο. 

(29,4), (30,16), (30,40), (30,66), (31,106), (31,130), (31,156), (32,180) 
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Οη απνζηάζεηο ηνπο ζηε νξηδφληηα δηεχζπλζε, φπσο πξνθχπηεη, είλαη νη εμήο: 

4, 12, 24, 26, 46, 24, 26, 24 

Δμάγεηαη, ινηπφλ, ην ζπκπέξαζκα φηη ην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλνχλ νη αξηζκνί 

ζηελ πηλαθίδα είλαη ην (31,106). 

Δπεηδή νη πηλαθίδεο ζηελ Διιάδα απνηεινχληαη απφ ηξία γξάκκαηα θαη ηέζζεξηο 

αξηζκνχο, εθηφο απφ ηηο παιαηφηεξεο (1972-1982) πνπ απνηεινχληαη απφ δχν γξάκκαηα θαη 

ηέζζεξεηο αξηζκνχο, κπνξεί αλακθηζβήηεηα λα απαιεηθζεί ε πεξηνρή ηνπ ζνξχβνπ πνπ 

απνκνλψζεθε κε θέληξν (29,4). Άιισζηε, απηή ε πεξηνρή έρεη πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ 

ηελ επφκελε, άξα ππάξρεη έλαο επηπιένλ ιφγνο λα αλαγλσξηζηεί απ‘ επζείαο απφ ην 

ζχζηεκα σο ζφξπβνο. 

ην παξαθάησ ρήκα (4.4.10) παξνπζηάδνληαη νη εηθφλεο ησλ απνκνλσκέλσλ 

ραξαθηήξσλ. 

 

       

ρήκα 4.4.10. Οη εηθφλεο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ απνκνλψζεθαλ 

 

4.5. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο.  

Σν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δνθηκή ηνπ αιγνξίζκνπ πινπνηήζεθε κε 

ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ C θαη C#. Υξεζηκνπνηεί ηελ πνιπκεζηθή πξνγξακκαηηζηηθή 

δηεπηθάλεηα (API) Microsoft DirectShow [DirectShow, 2010] γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
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εηθνλνζεηξψλ θαη ηε βηβιηνζήθε Open Computer Vision [OpenCV, 2010] γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ. 

Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 4.5.1, ρήκα 4.5.1) απνηειείηαη απφ 1.428 εηθφλεο 

ειιεληθψλ νρεκάησλ πνπ ιήθζεζαλ κε ζπκβαηηθέο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη 

βίληεν θάκεξεο. Οη 496 εηθφλεο απφ ην ζχλνιν απηφ, πάξζεθαλ απφ θσηνγξαθηθή κεραλή 

θαη αληηπξνζσπεχνπλ ζηαζκεπκέλα νρήκαηα. Οη ππφινηπεο 932 εηθφλεο νρεκάησλ 

εμήρζεθαλ απφ ηξεηο εηθνλνζεηξέο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο θαη θάησ απφ 

πνηθίιεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε εηθνλνζεηξά ιήθζεθε θαηά ηηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο ππφ κέηξηεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ, ε δεχηεξε ζε απμεκέλν θσηηζκφ ελψ 

ε ηξίηε ζε ζπλζήθεο πνιχ πςεινχ θσηηζκνχ. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ πεξηέρεη ηξεηο ηχπνπο 

ειιεληθψλ πηλαθίδσλ αξηζκνχ θπθινθνξίαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο πεξηφδνπο 

θαηαζθεπήο ηνπο: 1972 – 1982, 1983 – 2004 θαη 2004 – ζήκεξα. Οη ζχγρξνλεο 

δηακνξθψζεηο ραξαθηήξσλ (font) πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ, νη νπνίνη 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα βνεζεζεί ε αλαγλψξηζε πηλαθίδσλ νρεκάησλ. Αληίζεηα, νη 

παιαηνχ ηχπνπ ραξαθηήξεο εκθαλίδνληαη κε δηθνξνχκελεο κνξθέο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ςεπδή αλαγλψξηζε· γηα παξάδεηγκα αλαγλσξίδεηαη ην ‗7‘ σο ‗1‘, ην ‗5‘ σο 

‗6‘, ‗T‘ σο ‗Y‘, θηι.  
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Πίλαθαο 4.5.1. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ ησλ νρεκάησλ 

Γείγκα 

(ζρήκα) 
πζθεπή Πεξηγξαθή 

Απόζηαζε 

(κέηξα) 

Μέγεζνο 

πηλαθίδαο 

(εηθνλνζηνηρεία) 

Οξηδόληηα 

θαη 

θάζεηε 

θιίζε 

Δηθόλεο 

1 

4.5.1(i) 

Φσηνγξαθηθή 

κεραλή 

PDA 

Φσηνγξαθίεο 

εκέξα (9 πκ-

9 κκ) 

ηαζκεπκέλα 

νρήκαηα, 

κπξνζηηλή 

θαη πίζσ φςε 

1-20 

κέηξα 

Απφ 126x25 

κέρξη 355x105 

0-40 

0-25 
496 

2 

4.5.1(ii) 
Βηληενθάκεξα 

Δηθνλνζεηξά 

απφγεπκα (5-

8 κκ), 

Κηλνχκελα 

νρήκαηα, 

πίζσ φςε 

2-12 

κέηξα 

Απφ 104x23 

κέρξη 270x45 

15 

5 
396 

3 

4.5.1(iii) 
Βηληενθάκεξα 

Δηθνλνζεηξά 

απφγεπκα (3-

5 κκ), 

Κηλνχκελα 

νρήκαηα, 

πίζσ φςε 

2-12 

κέηξα 

Απφ 100x20 

κέρξη 130x40 

15 

5 
210 

4 

4.5.1(iv) 
Βηληενθάκεξα 

Δηθνλνζεηξά 

κεζεκέξη (11 

πκ-2 κκ), 

Κηλνχκελα 

νρήκαηα, 

κπξνζηηλή 

θαη πίζσ φςε 

2-12 

κέηξα 

Απφ 94x18 κέρξη 

150x50 

15 

5 
326 

ύλνιν εηθόλσλ 

1.428 
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(i) 

 

(ii) 

 

(iii) 

 

(iv) 

ρήκα 4.5.1. Γείγκαηα εηθφλσλ απφ ηα ηέζζεξα ππνζχλνια δεδνκέλσλ  

Γηα λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο, 

επηιέρζεθε κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ αλαιχζεσλ εηθφλαο. Κάπνηεο απφ ηηο εηθφλεο ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ [Anagnostopoulos θαη Giannoukos, 2009], νκαδνπνηεκέλεο 

ζχκθσλα κε δηάθνξα, θξηηήξηα, φπσο ηνλ ηχπν θαη ην ρξψκα ησλ πηλαθίδσλ, ηηο ζπλζήθεο 

θσηηζκνχ, ηελ απφζηαζε θαη θιίζε ηεο θσηνγξάθεζεο. Ο Η/Τ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηα πεηξάκαηα απνηειείηαη απφ Pentium 4 επεμεξγαζηή ζηα 2,4 GHz θαη κλήκε 512 RAM. 

Οη πεξηζζφηεξεο εηθφλεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ έρνπλ αλάιπζε 1024x768 ή 

1600x1200, θάπνηεο φκσο εηθφλεο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο έρνπλ κεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο. Η αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κέγηζηε απφζηαζε θαηά ηελ 

νπνία ην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ είλαη απνηειεζκαηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

αλάιπζε 1024x768, ην ζχζηεκα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πηλαθίδεο κέρξη ηελ απφζηαζε ησλ 
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12 κέηξσλ πεξίπνπ. Σν ειάρηζην κέγεζνο πηλαθίδαο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί είλαη 

πεξίπνπ 15x80. 

 

Πίλαθαο 4.5.2. Απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο ζε κία εηθφλα 

1600x1200 πνπ έρεη ζκηθξπλζεί πνιιαπιέο θνξέο 

Αλάιπζε εηθόλαο 
πλνιηθά 

εηθνλνζηνηρεία 

αξσκέλα 

εηθνλνζηνηρεία 

Πνζνζηό 

ζάξσζεο (%) 

1600x1200 1920000 14568 0,76 

1400x1050 1470000 9511 0,65 

1267x950 1203650 8599 0,71 

1200X900 1080000 7848 0,73 

1024X768 786432 5895 0,75 

933X700 653100 6147 0,94 

800X600 480000 5751 1,20 

667X500 333500 3971 1,19 

600X450 270000 3625 1,34 

467X350 163450 2814 1,72 

ΜΔΟ ΠΟΟΣΟ ΑΡΩΖ 0.99 
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Ο Πίλαθαο 4.5.2 παξνπζηάδεη ηελ επίδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο 

κε κία εηθφλα 1600x1200 εηθνλνζηνηρείσλ πνπ έρεη ζκηθξπλζεί πνιιαπιέο θνξέο κε ρξήζε 

ηεο δηθπβηθήο παξεκβνιήο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ζαξψλνληαη θαηά κέζν φξν ην 

0,99% ησλ ζπλνιηθψλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κφλν 2.814 

εηθνλνζηνηρεία (1,72% ησλ ζπλνιηθψλ) ηεο εηθφλαο κεγέζνπο 467x350 εηθνλνζηνηρείσλ 

εμεηάζηεθαλ γηα λα βξεζεί ε πηλαθίδα, ελψ ζαξψζεθε κφλν ην 0.65% ηεο 1400x1050 

εηθφλαο.  

Σα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο πεηπραίλεη ην 

ζθνπφ ηνπ. Γε ζαξψλεηαη φινο ν ρψξνο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο, αιιά κφλν έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, πεξίπνπ 1% ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. Μάιηζηα, ην πνζνζηφ κεηψλεηαη 

κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εηθφλαο, δείρλνληαο φηη ν αιγφξηζκνο αληηδξά ζεηηθά ζηελ 

θιηκάθσζε ησλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία. 

 

Πίλαθαο 4.5.3. πλνιηθά απνηειέζκαηα αλαγλψξηζεο νρεκάησλ 

χλνιν 

δνθηκήο 
Δηθφλεο 

Καηάηκεζε 

πηλαθίδσλ 
Ορήκαηα 

Αλαγλσξηζκέλα 

νρήκαηα 

πλνιηθφ 

απνηέιεζκα 

ηαηηθέο 

εηθφλεο 
496 491 (99,0%) 496 451 90,9% 

Δηθνλνζεηξά 1 396 394 (99,5%) 80 68 85,8% 

Δηθνλνζεηξά 2 210 207 (98,6%) 52 44 84,6% 

Δηθνλνζεηξά 3 326 311 (95,4%) 130 105 80,8% 

πλνιηθά 1.428 1403 (98,3%) 758 668 88,1% 

 

 

Ο Πίλαθαο 4.5.3 παξνπζηάδεη ηελ επίδνζε αλαγλψξηζεο νρεκάησλ ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο. ε φ,ηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία ζηαηηθψλ εηθφλσλ, ν 

αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηειεζηή Οκφθεληξσλ 

Κπιηφκελσλ Παξαζχξσλ, δείρλεη πνζνζηφ θαηάηκεζεο 99.0%. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 
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ηξηψλ εηθνλνζεηξψλ, ε κέζνδνο θαηάηκεζε ζσζηά ην 99.5%, 98.6% θαη 95.4% ησλ 

πηλαθίδσλ νρεκάησλ. Η επίδνζε ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ρακειφηεξε θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εηθνλνζεηξψλ, θαζψο ηα θαξέ ησλ εηθνλνζεηξψλ είλαη ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο απφ ηηο εηθφλεο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Η ζπλνιηθή αλαγλψξηζε νρεκάησλ 

ζηηο ζηαηηθέο εηθφλεο είλαη 90.9%, ζεσξψληαο φηη θάζε εηθφλα απεηθνλίδεη έλα δηαθνξεηηθφ 

φρεκα. ηελ επεμεξγαζία βίληεν, ην ζχζηεκα νκαδνπνίεζε θάζε θαξέ ζε νρήκαηα, 

πεηπραίλνληαο ζηηο ηξεηο εηθνλνζεηξέο θαηά 85,8%, 84,6% θαη 80,8% αληίζηνηρα.  

Σν ρήκα 4.5.2 παξνπζηάδεη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

Δπαγσγηθήο άξσζεο. Αθνχ φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ αιγνξίζκνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

απφ ηε κέγηζηε ηαρχηεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη, κφλν απηή ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα 

κεηξεζνχλ πηζαλά νθέιε ζηελ ηαρχηεηα. Όηαλ ε παξάκεηξνο ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο 

ιάβεη ηελ ηηκή κεδέλ, ηφηε ε ιεηηνπξγία ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο 

απελεξγνπνηείηαη. Έηζη, ν ηειεζηήο ηνπ αιγνξίζκνπ, ν αιγφξηζκνο Οκφθεληξσλ 

Κπιηνκέλσλ Παξαζχξσλ εθαξκφδεηαη ζε φιν ην ρψξν εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε ηαρχηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ θηάλεη ηα 3,8 θαξέ ην δεπηεξφιεπην. Με 

ηελ εηζαγσγή ζεηηθψλ ηηκψλ ζηελ παξάκεηξν ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπ αιγνξίζκνπ 

Δπαγσγηθήο άξσζεο, ελεξγνπνηνχληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηειεζηή 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.5.2(i), δελ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, αθφκε θαη αλ ε κέγηζηε ηαρχηεηα ιάβεη ηελ ηηκή 80. Χζηφζν, ε 

επηηπρία εληνπηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο πηλαθίδαο κεηψλεηαη θαζψο ε κέγηζηε ηαρχηεηα 

ππεξβεί ηελ ηηκή 100. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ζχζηεκα απνηπγράλεη λα αλαγλσξίζεη 

καθξηλέο πηλαθίδεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κε κηθξφ χςνο θαη πιάηνο. Γεληθά, ε ηαρχηεηα 

απμάλεηαη πεξίπνπ θαηά 2,5 θνξέο, δειαδή, θηάλεη ηα 9,3 θαξέ ην δεπηεξφιεπην φηαλ ε 

κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη 100, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.5.2(ii). Δπνκέλσο, ε πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ Οκφθεληξσλ Κπιηφκελσλ Παξαζχξσλ δηαηεξείηαη 

αλ ε κέγηζηε ηαρχηεηα ιάβεη ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 100. 

Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έρνπλ ππνινγηζζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο φιν ην ζχλνιν δεδνκέλσλ. Σα πξαγκαηηθά νθέιε ηνπ αιγνξίζκνπ 

Δπαγσγηθήο άξσζεο εκθαλίδνληαη ζε πςειφηεξεο αλάιπζεο εηθφλεο, φπνπ ε κέγηζηε 

δηαθνξά ζηελ ηαρχηεηα πνπ παξαηεξήζεθε έθηαζε ην 1400%. 

Δπίζεο, ε ηαρχηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 

4.5.2(ii), έρεη ππνινγηζηεί ζε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ζηαηηθψλ εηθφλσλ. Καηά ηελ 
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επεμεξγαζία εηθνλνζεηξψλ, ελεξγνπνηείηαη ην αλάινγν ππνζχζηεκα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε ηαρχηεηα μεπέξαζε ηα 22 θαξέ ην δεπηεξφιεπην (πεξίπνπ 45 ms ρξφλνο 

επεμεξγαζίαο αλά θαξέ). 

 

 

(i) 

 

(ii) 

ρήκα 4.5.2. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα Δπαγσγηθήο άξσζεο: (i) Καηάηκεζε πηλαθίδαο 

νρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε ηαρχηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο, (ii) 

Σαρχηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζε θαξέ αλά δεπηεξφιεπην ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ηηκέο 

κέγηζηεο ηαρχηεηαο φπσο ζην (i) 
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Η εθαξκνγή ζην ζχζηεκα ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο, απμάλεη ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά δχν ηξφπνπο. Απφ ηε κία, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο ζαξψλεηαη ψζηε λα βξεζεί ε δπαδηθή κάζθα. Σν 

πνζνζηφ απηφ, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ ηειεζηή (φπσο πεξηγξάθεθε 

ζην Κεθάιαην 3), κεηψλεηαη φζν ε αλάιπζε ηεο εηθφλαο κεγαιψλεη. Ο αιγφξηζκνο, 

επνκέλσο, βειηηψλεη ηελ επίδνζή ηνπ θαζψο νη δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο απμάλνπλ, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο θιαζηθνχο αιγνξίζκνπο επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Απφ ηελ άιιε, 

εκθαλίδνληαη ιηγφηεξα θίβδεια εηθνλνζηνηρεία ζηε κάζθα, ιφγσ ηνπ ζρήκαηνο 

πξνζζεηηθήο επηηάρπλζεο - πνιιαπιαζηαζηηθήο επηβξάδπλζεο θαη, ζπλεπψο, ην βήκα 

εμαγσγήο ησλ νξίσλ ησλ 8-ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ έρεη λα εμεηάζεη ιηγφηεξεο ππνςήθηεο 

πεξηνρέο. Γειαδή ν αιγφξηζκνο, θαζψο επηηαρχλεη θαη επηβξαδχλεη, δξα σο θίιηξν 

ελδηάκεζσλ ηηκψλ (median filter) γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζε ρακειή 

ππθλφηεηα ππνςήθηα εηθνλνζηνηρεία, κηθξαίλνληαο ην ρψξν αλαδήηεζεο ζην ζηάδην 

θηιηξαξίζκαηνο. 

Η πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ ησλ δνθηκψλ επηιέρζεθε λα είλαη 

ρακειή, ψζηε λα βξεζνχλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

Δπαγσγηθήο άξσζεο. Η πιεηνςεθία ησλ εηθφλσλ απνθηήζεθε ζε πνιχ ρακειφ ή πνιχ 

πςειφ θσηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο εηθφλεο ηεο ηξίηεο εηθνλνζεηξάο (ρήκα 

4.5.1. (iii)) έρνπλ ππεξεθηεζεί (overexposure), γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε ρακειή ηηκή 

ζπκθξαδνκέλσλ ηνπ ηειεζηή Οκφθεληξσλ Κπιηφκελσλ Παξαζχξσλ (πςειή κέζε 

ηαρχηεηα ζάξσζεο). ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη δηαθνξέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ 

ακβιχλζεθαλ ιφγσ ηεο πςειήο έθζεζεο ζε θσηηζκφ, νδεγψληαο ηνλ ηειεζηή λα ζεκεηψλεη 

σο ππνςήθηεο πεξηνρέο έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο εηθφλαο. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Πίλαθα 4.5.3 ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ αξθεηέο απφ ηηο δχζθνιεο 

πεξηπηψζεηο αλαγλσξίζηεθαλ ζσζηά.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηάηκεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο εηθφλαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ηειεζηή. Η παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηειεζηή Οκφθεληξσλ Κπιηφκελσλ 

Παξαζχξσλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί απφ ην εξγαζηήξην Σερλνινγίαο 

Πνιπκέζσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρεη απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφο θαη ηζρπξφο 

απέλαληη ζηελ χπαξμε ζνξχβνπ. Μάιηζηα, ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο απηήο, αλαπηχρζεθε 



 

~ 112 ~ 
 

ην ζρήκα ςεθνθνξίαο ησλ ππνςεθίσλ πεξηνρψλ. Υάξε ζ‘ απηφ βειηηψζεθε ε απφδνζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο· δφζεθε ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο κε γξήγνξεο δηαδηθαζίεο ησλ 

πηλαθίδσλ πνπ ιήθζεθαλ θάησ απφ επλντθέο ζπλζήθεο, ελψ δελ αγλννήζεθαλ νη δχζθνιεο 

πεξηπηψζεηο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζχιιεςε εηθνλνζεηξψλ νρεκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο εηθφλεο, ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζνιψκαηνο θίλεζεο (motion 

blur), ηηο δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο θαη θιίζεηο κεηαμχ θάκεξαο θαη νρεκάησλ, θαζψο θαη 

ην ζφξπβν πνπ ππάξρεη. Οη Suresh et al. [2007] αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά 

εθαξκφδνληαο ππεξαλάιπζε (superresolution) ζηα ιεθζέληα θαξέ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κεζφδνπ δείρλνπλ φηη ιακβάλνληαη αξθεηά θαζαξφηεξεο εηθφλεο ησλ πηλαθίδσλ ησλ 

νρεκάησλ. Παξ‘ φηη δελ αλαθέξεηαη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ε κέζνδνο γηα 

λα εμάγεη ηα απνηειέζκαηά ηεο, είλαη θαλεξφ φηη είλαη ππνινγηζηηθά απνδνηηθή, αθνχ φιεο 

νη δηαδηθαζίεο ηεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ηνπηθά ζην ρψξν ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο 

εηθφλαο. Η κέζνδνο απηή ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηλαθίδσλ ζην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θαηά ηελ επεμεξγαζία εηθνλνζεηξψλ. 

Η ζπλνιηθή ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

βειηησζεί πεξαηηέξσ θαηά ηελ επεμεξγαζία απνθιεηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ ειιεληθψλ 

πηλαθίδσλ, νη νπνίεο αθνινπζνχλ ην πξφηππν δηακφξθσζεο ηεο ΔΔ. Με απηφ σο δεδνκέλν, 

ζα πεξηνξηδφηαλ ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ πηλαθίδσλ θαη ραξαθηήξσλ, αθνχ 

δε ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ πηλαθίδεο παιαηφηεξσλ δηακνξθψζεσλ (1972 – 1982, 1983 – 

2004) πνπ ππάξρνπλ αθφκε ζε θπθινθνξία θαη έρνπλ εηζαρζεί ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Σέινο, ηφζν ε ηαρχηεηα φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

βειηηψλνληαλ, αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ έλα θαιχηεξν ζχζηεκα απφθηεζεο εηθφλσλ, απφ ηε 

ζθνπηά ησλ αηζζεηήξσλ, φπσο ζηελ [Naito et al., 2000]. Δπίζεο, ε ρξήζε ππέξπζξεο 

θάκεξαο ζα αχμαλε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ππέξπζξεο θάκεξεο, πνπ 

αλαθέξνληαη θαη σο ζεξκνγξαθηθέο, ιακβάλνπλ ππ‘ φςε ηνπο ην αλαθιαζηηθφ πιηθφ απφ 

ην νπνίν είλαη θηηαγκέλεο νη πηλαθίδεο, ψζηε λα κεησζεί ν ζφξπβνο ζηηο εηθφλεο [Mahini et 

al., 2006]. Οη Riedel et al. [1992] πξνηείλνπλ έλα πιήζνο εθαξκνγψλ ησλ ππέξπζξσλ 

θακεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επηζθφπεζεο ρψξνπ θαη ηεο αλαγλψξηζεο νρεκάησλ. 
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4.6. Αλαθεθαιαίσζε 

ην Κεθάιαην απηφ, παξνπζηάζηεθε έλα ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα θαηαηκήζεη ηελ πηλαθίδα ζε 

κία εηθφλα νρήκαηνο, λα εμάγεη ηνπο ραξαθηήξεο ηεο θαη ηέινο λα ηνπο αλαγλσξίζεη. 

Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν Δπαγσγηθήο άξσζεο, πνπ απνηειεί 

ηελ θχξηα ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο απηήο ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Ο 

αιγφξηζκνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηειεζηή Οκφθεληξσλ Κπιηφκελσλ Παξαζχξσλ 

[Anagnostopoulos et al., 2006; Anagnostopoulos et al., 2006], απνδείρζεθε φηη απμάλεη 

ζεκαληηθά ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ην 

θαηλνηφκν ραξαθηεξηζηηθφ εηθφλαο πνπ πξνηείλεηαη ζηε δηαηξηβή, ηα ζπκθξαδφκελα ηεο 

εηθφλαο ζε ζρέζε κε έλα ηειεζηή, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη γξήγνξα ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιήθζεθε ε εηθφλα ηνπ νρήκαηνο. Η πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία έδεημε φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηηο εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο, φπνπ 

εζηηάδεη ζηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο δεηγκαηνιεςία κηθξήο ζπρλφηεηαο 

γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεζηή. 

Δπίζεο, γηα λα βειηησζεί ε επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θαηάηκεζε ηεο 

πηλαθίδαο, πξνηείλεηαη κία θαηλνηφκνο κέζνδνο ςεθνθνξίαο ησλ ππνςήθησλ πεξηνρψλ. 

χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή, θάζε πεξηνρή ιακβάλεη κία ηηκή (έλαλ αξηζκφ  «ςήθσλ»), ε 

νπνία ραξαθηεξίδεη ην πφζν πηζαλφ είλαη λα αληηζηνηρεί ε πεξηνρή απηή ζε κία πηλαθίδα, 

ζχκθσλα κε έλα πξφηππν. Οη αξρέο ηεο ηερληθήο απηήο είλαη γεληθέο, νπφηε κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή θαηάηκεζεο αληηθεηκέλσλ 

απφ εηθφλεο. 

Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηέρεη εηθφλεο δηαθνξεηηθψλ 

αλαιχζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε λα κεηξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα ηθαλφ ζην κέγεζνο ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηιάκβαλε  ηφζν ζηαηηθέο εηθφλεο φζν θαη εηθνλνζεηξέο. Σν ζχζηεκα απνδείρζεθε 

απνηειεζκαηηθφ θαη ζηα δχν είδε εηθφλσλ. Δηδηθά γηα ηελ επεμεξγαζία εηθνλνζεηξψλ, 

πινπνηήζεθε έλα μερσξηζηφ ππνζχζηεκα, ην νπνίν αλέιαβε λα ζπλδπάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαγλψξηζεο θάζε θαξέ. 

Η κειινληηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζην ζχζηεκα απφθηεζεο εηθφλσλ, 

ψζηε λα πξνζθέξνληαη πςειήο πνηφηεηαο εηθφλεο. Δπίζεο, κπνξεί λα δνθηκαζηεί ε ρξήζε 
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ηεο αζαθνχο ινγηθήο ζην ζχζηεκα ςεθνθνξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ε ηερληθή ησλ αζαθψλ Κ-κέζσλ (fuzzy c-means). Σέινο, ζην κέιινλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ειιεληθέο θαη δηεζλείο πηλαθίδεο. Οη λέεο εηθφλεο, αθνχ εηζέξζνπλ 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ εηθφλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Δηθφλσλ [Anagnostopoulos 

θαη Giannoukos, 2009] ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αλαθνξά γηα εθαξκνγέο απηφκαηεο 

αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ.  
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5. Σαύηηζε Δηθνλνζεηξώλ Σειενπηηθνύ ήκαηνο 

5.1. Δηζαγσγή 

ηε δεχηεξε θάζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο 

εθαξκφζηεθε ζε ζχζηεκα ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ (image sequence matching). ην 

ζχζηεκα απηφ, δνθηκάζηεθε ην θαηά πφζν ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ ηππηθή επεμεξγαζία εηθφλσλ κε κπινθ (block based processing). Σν 

ζχζηεκα επεμεξγάδεηαη εηθνλνζεηξέο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο. θνπφο ηνπ είλαη λα 

αλαδεηήζεη ηκήκαηα εηθνλνζεηξψλ (clip) δηαθεκίζεσλ πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζε 

κία βάζε δεδνκέλσλ.  

H βηνκεραλία αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο δηαθεκηζηηθψλ πξντφλησλ αλαπηχζζεηαη 

δηαξθψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αθφκε θαη δηαθεκηζηηθά κηθξνχ κεγέζνπο, ζε δψλε πςειήο 

ηειεζέαζεο θνζηίδνπλ ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ. ηε 

βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο, εθαξκφδνληαη επθπείο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο γηα δχν 

ζθνπνχο [Satterwhite θαη Marques, 2004]:  ηελ απνκάθξπλζε δηαθεκίζεσλ (commercial 

killers) θαη ηελ παξαθνινχζεζε δηαθεκηζηηθψλ (commercial trackers). ηελ πξψηε 

θαηεγνξία εκπίπηνπλ ζπζηήκαηα πνπ εληνπίδνπλ ηηο πεξηνρέο κηαο εηθνλνζεηξάο φπνπ 

ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο θαη ηηο απνκαθξχλνπλ θαηά ηε δσληαλή κεηάδνζε ή θαηά ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο ζε πξνζσπηθφ ζχζηεκα εγγξαθήο βίληεν (Personal video recorder 

– PVR). ηε δεχηεξε θαηεγνξία βξίζθνληαη νη ηερληθέο πνπ εξεπλνχλ ζπγθεθξηκέλα 

δηαθεκηζηηθά ζπνη ζε ηειενπηηθφ ζήκα ψζηε λα επηθπξψζνπλ φηη εθπιεξψλνληαη ηα 

αληίζηνηρα ζπκβφιαηα. Η εξγαζία απηή κπνξεί λα γίλεη απφ ππαιιήινπο πνπ ζα 

πξνζιεθζνχλ γηα λα παξαθνινπζνχλ ηα κέζα κεηάδνζεο θαη λα θαηαγξάθνπλ ρεηξνθίλεηα 

ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη. Θα είλαη, φκσο, ρξνλνβφξα, ζα εκπεξηέρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα ζθάικαηνο θαη ζα είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξή. 

Δπνκέλσο, ε επηθχξσζε ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ κε ηα 

ηειενπηηθά θαλάιηα, θαζψο θαη ε αλάιπζε ηεο αγνξάο (market analysis), πξνυπνζέηεη ηελ 

απηφκαηε θαη γξήγνξε επίβιεςε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηάδνζεο. Έλα εχξσζην ζχζηεκα 

ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεη πφηε θαη πφζεο θνξέο πξνβιήζεθαλ ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη θαη λα 

ππνινγίδεη ηε δηάξθεηα εθπνκπήο ηνπο, κέζσ ηεο ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ κίαο βάζεο 

δεδνκέλσλ κε ηε δσληαλή ξνή ηειενπηηθνχ ζήκαηνο. Οη κέζνδνη απηφκαηεο ηαχηηζεο 
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εηθνλνζεηξψλ θαινχληαη λα δψζνπλ απνηειέζκαηα ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

παξαθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα πνιιαπιά ηειενπηηθά θαλάιηα.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππεηζέξρνληαη πνιιέο δπζθνιίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ησλ εηθνλνζεηξψλ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαθνξεηηθά θαλάιηα 

παξνπζηάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο ίδηεο δηαθεκίζεηο, εηζάγνληαο πνηθίια κεηαβαηηθά 

εθέ (transition effects). ε απηά πεξηιακβάλνληαη ε ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

(fade in), ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλφηεηαο ησλ δηαθεκηζηηθψλ (fade out), 

ε πεξηζηξνθή, κεηαθίλεζε θαη θιηκάθσζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ θ.α. Δπίζεο, ηξνπνπνηνχλ ηα 

ρξψκαηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ, αιιάδνπλ ηε ζέζε ηνπ ινγφηππνπ ηνπ θαλαιηνχ θαη 

εηζάγνληαη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα καχξα πιαίζηα ζην ηέινο ή ηελ αξρή ησλ δηαθεκηζηηθψλ. 

Πέξα απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο, νη επεκβάζεηο 

ζηηο εηθνλνζεηξέο ησλ δηαθεκίζεσλ γίλνληαη θαη γηα λα θαηαζηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα 

απνκάθξπλζεο δηαθεκηζηηθψλ (commercial killers) αλαπνηειεζκαηηθά. 

ε πξνεγνχκελε εξγαζία [Giannoukos et al., 2010] πξνηάζεθε κηα κέζνδνο γηα ηε 

γξήγνξε εμαγσγή ελδηαθεξφλησλ πεξηνρψλ απφ κία εηθφλα, ζχκθσλα κε έλα ηειεζηή. ε 

απηφ ην Κεθάιαην πεξηγξάθεηαη πψο ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί ζε έλα ζχζηεκα ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ. θνπφο είλαη λα αλαπηπρζεί έλα 

ζχζηεκα απνηειεζκαηηθφ θαη γξήγνξν, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρακεινχ 

θφζηνπο πιηθφ. 

Σν παξφλ Κεθάιαην δνκείηαη σο εμήο: Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε ηξέρνπζα 

ηερλνινγηθή ζηάζκε φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Η ελφηεηα 5.3 

αθηεξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κε έκθαζε ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε δνθηκή ηεο κεζφδνπ θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. Η ηειεπηαία ελφηεηα ζπλνςίδεη 

ηα επξήκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ 5. 

5.2. ρεηηθή βηβιηνγξαθία 

Η έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί 

αλάινγα κε ηηο ηερληθέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ε κία απιή, αιιά 

απνηειεζκαηηθή ηερληθή, νη δηαθεκίζεηο αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ή κε ηνπ 
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ινγφηππνπ  (logo) ηνπ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ [Schoffmann et al., 2009; Albiol et al., 2004]. 

Η ζηξαηεγηθή απηή αμηνπνηεί ην γεγνλφο φηη ην ζήκα ελφο θαλαιηνχ εκθαλίδεηαη πάληα 

ζηελ ίδηα πεξηνρή θαζ‘ φιε ηελ εθπνκπή ηνπ θπξίνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζπλήζσο 

εμαθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ δηαιιεηκάησλ. Όκνηα, κεξηθέο εξγαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ εμαγσγή θεηκέλσλ απφ ηε ξνή πξνγξάκκαηνο, είηε απφ θαλάιηα (tracks) 

ραξαθηήξσλ [Dimitrova et al. 2000; Meng et al., 2009] είηε απφ ππνηίηινπο [Huang et al., 

2007], ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ή εμαρζείζα 

ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία [Duan et al., 2008; Katsiouli et al., 2007; Colombo et al., 

2001].  

Δπηπξφζζεηα, νη εηθνλνζεηξέο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζπνη ηεο ξνήο ελφο θαλαιηνχ 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ απφηνκεο αιιαγέο ζην θσηηζκφ θαη ζην ρξψκα ή κεηαβαηηθά 

εθέ, φπσο ελαιιαγέο ζθελψλ θαη ε βαζκηαία εηζαγσγή/απνκάθξπλζε εηθφλαο (fade in/ 

fade out). Αξθεηέο εξγαζίεο ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ βαζίζεη ηηο κεζφδνπο ηνπο ζηα 

πξνεγνχκελα, εξεπλψληαο ηελ χπαξμε ζεηξψλ καχξσλ θαξέ θαη κεηαβαηηθψλ εθέ σο 

δείθηεο ησλ νξίσλ ησλ εηθνλνζεηξψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ [Sadlier et al., 2002; Gauch θαη 

Shivadas, 2006]. 

Η ερεηηθή πιεξνθνξία ηεο ξνήο ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ κπνξεί, επίζεο, λα 

θαλεί ρξήζηκε ζε φ,ηη αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθεκηζηηθψλ. Γεληθά, θαηά ηελ εθπνκπή 

ησλ δηαθεκίζεσλ, παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη πην έληνλε κνπζηθή παξαζθελίνπ απ‘ φηη θαηά 

ην θπξίσο πξφγξακκα. ε ζρεηηθέο εξγαζίεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηέζζεξεηο ηχπνη ήρνπ: νκηιία, κνπζηθή, πεξίνδνη ζησπήο θαη ήρνο παξαζθελίνπ [Hua et al., 

2005; Lu et al., 2001]. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ νκηιεηή αμηνπνηνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ήρνπ, φπσο νη ζπληειεζηέο ζάθκαηνο ζπρλνηήησλ Μει (Mel-Frequency Cepstral 

Coefficients - MFCCs), ε βξαρχρξνλε ελέξγεηα, ν ηφλνο, ε δνκηθή ζπρλφηεηα 

(fundamental frequency), νη αξκνληθέο θαη ην εχξνο δψλεο ήρνπ [Duan et al., 2008], [Liu et 

al., 2004], [Liu θαη Wang, 1998]. Γηα παξάδεηγκα, ε κνπζηθή θαζψο θαη ηα σδηθά ζήκαηα 

είλαη πην πινχζηα ζε αξκνληθφ πεξηερφκελα ζε ζρέζε κε άιια ζήκαηα ήρνπ φπσο ε νκηιία. 

Έηζη, ν ήρνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ είλαη ηππηθά αξκνληθφο ιφγσ ηεο κνπζηθήο παξαζθελίνπ, 

ελψ ν ήρνο ηεο θαλνληθήο ξνήο πξνγξάκκαηνο είλαη κε αξκνληθφο. Χο απνηέιεζκα, νη 

δηαθνξέο ζηα θαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηκεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφινηπε ξνή κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απνηειεζκαηηθνχο ηαμηλνκεηέο ηειενπηηθψλ 

εηθνλνζεηξψλ [Nwe θαη Li, 2005]. Μηα άιιε ηερληθή πνπ επεμεξγάδεηαη ηελ ερεηηθή 

πιεξνθνξία ηεο ηειενπηηθήο ξνήο, εληνπίδεη ηα ζησπειά θαξέ κέζσ ηεο εμαγσγήο ηνπ 
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κέζνπ επηπέδνπ ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ειαηηψλεηαη ε πηζαλφηεηα 

ςεπδνχο αλαγλψξηζεο καχξσλ θαξέ ή αδηάθνξσλ καχξσλ θαξέ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

θαλνληθή ξνή ηνπ θαλαιηνχ [Satterwhite θαη Marques, 2004]. 

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη επεμεξγαζία νπηηθήο 

πιεξνθνξίαο, βαζίδνληαη ζηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ρξψκαηνο [Nagasaka θαη 

Miyatake, 2000] ή ρξσκαηηθψλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ [Lu et al., 2001]. ηελ [Ostermann 

et al., 2004] πξνηείλεηαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν εληνπίδεη ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζην πξψην κηζφ δεπηεξφιεπην ηεο εθπνκπήο ηνπο, βαζηδφκελν ζε 

ρξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Όκνηα, ζηελ [Roover et al., 2005], ππνινγίδνληαη δηάθνξεο 

ζπλαξηήζεηο αζξνηζηηθνχ ίρλνπο (hash functions) γηα λα βξεζνχλ νη νκνηφηεηεο ησλ θαξέ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο εηθνλνζεηξέο πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλεο ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ. ηελ [Agnihotri et al., 2003], ζπλδπάδνληαη ηα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηε ξνή MPEG κε γελεηηθνχο αιγνξίζκνπο, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ν εληνπηζκφο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζπνη. Οη ζπγγξαθείο επέιεμαλ έλα 

ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη βέιηηζην γηα ηε δηαδηθαζία θαη ππνιφγηζαλ ηελ 

απφζηαζε ησλ βαζηθψλ θαξέ (key frame), ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλφηεηαο θαη ησλ θελψλ 

πεξηζσξίσλ ηεο εηθφλαο (letterboxing). Δπηπξφζζεηα, αθνχ ε πιεξνθνξία ηνπ ρξψκαηνο 

ησλ θαξέ κία εηθνλνζεηξάο ζπρλά πεξηγξάθεηαη κέζσ ηζηνγξακκάησλ ρξψκαηνο, ζηελ 

[Cheung et al., 2003] κεηξάηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ππνγξαθψλ ησλ ηζηνγξακκάησλ 

(histogram signatures) ζην ρξσκαηηθφ κνληέιν HSV. Χζηφζν, απαηηείηαη λα γίλεη ε 

παξαδνρή φηη φκνηα θαξέ ζα παξάγνπλ φκνηα ηζηνγξάκκαηα ρξψκαηνο.  

Όκσο, αθνχ δελ είλαη πάληα εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ησλ εηθνλνζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ρξσκαηηθή πιεξνθνξία, ρξεζηκνπνηείηαη επεμεξγαζία θαηά κπινθ. Σα 

ηζηνγξάκκαηα θάζε κπινθ ππνινγίδνληαη μερσξηζηά, ψζηε λα εμαρζεί ρσξηθή πιεξνθνξία 

[Duan et al., 2008]. Γηα λα αμηνπνηεζεί ε ρσξηθή πιεξνθνξία, ν Nijmeijer [2008] πξνηείλεη 

ηε ρξήζε ηνπ αλαιινίσηνπ ζηελ θιηκάθσζε κεηαζρεκαηηζκνχ πεξηνρψλ (Scale Invariant 

Feature Transform - SIFT). Με ην κεηαζρεκαηηζκφ απηφ, δεκηνπξγνχληαη ηζηνγξάκκαηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ αθκψλ γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ κε δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ηερληθέο 

κεραληθήο κάζεζεο. Δπηπιένλ, νη Hampapur et al. [2001] πξφηεηλαλ σο ππνγξαθή κηαο 

εηθνλνζεηξάο ην ελδηάκεζν ζεκείν ησλ εληάζεσλ ηεο παξαγψγνπ ηεο εηθφλαο καδί κε ην 

επηθξαηέο ρξψκα (dominant color). Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο, νη 

Oostveen et al. [2002] εμήγαγαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθφλαο κέζσ ησλ δηαθνξψλ 

ζηελ έληαζε ησλ κπινθ ηεο εηθφλαο.  
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Όκνηα κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ηεο δηαηξηβήο, νη Sánchez et al [2002] 

ζχγθξηλαλ θάζε βαζηθφ θαξέ ηεο ξνήο ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε απνζεθεπκέλεο 

δηαθεκίζεηο ζε βάζε δεδνκέλσλ, ψζηε λα απνθαλζνχλ αλ ε ξνή είλαη δηαθεκηζηηθή ή φρη. 

ε κία πην πξφζθαηε εξγαζία [Anusha et al., 2008], ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ηειενπηηθήο 

εθπνκπήο γίλεηαη εληνπίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά αθκψλ ζε δηαθεκίζεηο θαη ηειενπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ππνινγίδνληαο ηελ επθιείδεηα απφζηαζή ηνπο. 

Μεξηθέο εξγαζίεο βαζίδνληαη ζηε ρξήζε πεξηγξαθέσλ εηθφλαο θαη ήρνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εθηφο ησλ ερεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νη Duygulu et al. [2004] 

αλαγλσξίδνπλ δηαθεκηζηηθά ζπνη ςάρλνληαο γηα ηκήκαηα ηνπ βίληεν κε απφηνκεο αιιαγέο 

ζηηο εληάζεηο ησλ ρξσκάησλ. Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη βαζίδεηαη ζε έλα γξακκηθφ 

ηαμηλνκεηή Fisher (Fisher Linear Discriminant-FLD). ηελ [Wang et al., 2008], επίζεο 

πξνηείλεηαη ζπλδπαζκφο επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη εηθφλαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ. 

Οη παξαπάλσ ηερληθέο είλαη ρξήζηκεο, σζηφζν παξνπζηάδνπλ κεξηθά 

κεηνλεθηήκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο βαζίδνληαη ζε επξηζηηθά (heuristics) ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ε χπαξμε καχξσλ θαξέ, ε απνκάθξπλζε ηνπ ζήκαηνο ησλ θαλαιηψλ ή ε χπαξμε 

ήρνπ παξαζθελίνπ. Χζηφζν, θαζψο ηα θαλάιηα ράλνπλ έζνδα απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ 

εληνπίδνπλ θαη απνκαθξχλνπλ δηαθεκηζηηθά ζπνη θαηά ηελ εγγξαθή βίληεν, ηξνπνπνηνχλ 

ηε ξνή ηνπο ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά αλαμηφπηζηα. Έλαο ηξφπνο εξγαζίαο 

πνπ ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ε εμαληιεηηθή ζάξσζε φινπ ηνπ ρψξνπ 

εηθνλνζηνηρείσλ ησλ ηειενπηηθψλ ξνψλ. Όκσο, ε δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε φζν απμάλεη ε αλάιπζε ησλ εηθνλνζεηξψλ (πςειήο επθξίλεηαο ζήκα), 

κεγαιψλεη ην πιήζνο ησλ ηειενπηηθψλ ζεκάησλ πξνο επεμεξγαζία θαη πιεζαίλνπλ νη 

δηαθεκίζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 ηελ εξγαζία απηή, παξνπζηάδεηαη ην πψο κπνξεί ν αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο 

άξσζεο λα αμηνπνηεζεί ψζηε λα βξεζεί ε ππθλφηεηα πιεξνθνξίαο ησλ εηθφλσλ κέζσ 

πεξηγξαθέσλ θαη λα ζπγθξηζεί κε ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξία δηαθεκίζεσλ 

απνζεθεπκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο αιγφξηζκνο έξρεηαη λα βειηηψζεη ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαζψο κεηψλεη ην ρψξν αλαδήηεζεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ην ρξφλν απφθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ. 
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5.3. Πεξηγξαθή κεζόδνπ 

Η ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη πψο ν αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, εηζάγνληαο ηελ ηδηφηεηα ηεο «ηαρχηεηαο ζάξσζεο», ζε κέζνδν 

επεμεξγαζίαο κπινθ. 

 

ρήκα 5.3.1. Μπινθ δηάγξακκα ζπζηήκαηνο ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ δηαθεκίζεσλ ζε 

ηειενπηηθφ ζήκα 

ην παξαπάλσ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζπζηήκαηνο. Η επεμεξγαζία ησλ θαξέ ησλ εηθνλνζεηξψλ κε ηνλ αιγφξηζκν Δπαγσγηθήο 

άξσζεο θαηά κπινθ (block Operator Context Scanning processing) απνηειεί ηε 

βαζηθφηεξε κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ελφηεηα 5.3.1, επεμεξγάδεηαη γξήγνξα, ζε επίπεδν εηθνλνζηνηρείσλ, ηηο εηθφλεο 

εηζφδνπ, ψζηε λα εμάγεη πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ (Regions of Interest). Οη 

πεξηνρέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε ππθλψκαηα πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο. 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε δχν θάζεηο, ηε ζπιινγή δηαθεκίζεσλ θαη ηελ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηαχηηζή ηνπο κε ηκήκαηα ξνήο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ 

πξψηε, γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ εηθνλνζεηξψλ δηαθεκηζηηθψλ ζπνη θαη νη πεξηνρέο 
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ελδηαθέξνληνο ηνπνζεηνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε δεχηεξε, ε 

ξνή πξνγξάκκαηνο ζπγθξίλεηαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν 

ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 5.3.2. 

 

5.3.1. Επαγυγική Σάπυζη καηά μπλοκ 

Σππηθά, θαηά ηελ εμαληιεηηθή ζάξσζε κίαο εηθφλαο θαηά κπινθ, κία εηθφλα 

ρσξίδεηαη ζε ζηαηηθέο ππνπεξηνρέο, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ αιγφξηζκνη εμαγσγήο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, αθφκε θαη φηαλ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο δελ παξνπζηάδεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηγξαθέα. Έηζη, ππνβάιιεηαη ζε επεμεξγαζία νιφθιεξνο ν ρψξνο 

ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο, ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθφ θέξδνο.  

Ο αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο βνεζά ηε δηαδηθαζία εμάγνληαο κφλν ηηο 

πεξηνρέο ηεο εηθφλα πνπ πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζε πςειή ππθλφηεηα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, γίλεηαη δπλαηή ε εμαγσγή πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ εηθφλα ζχκθσλα κε ηελ 

ηαρχηεηα ζάξσζεο, ηα νπνία κπνξνχλ, ζηε ζπλέρεηα, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

αλαγλσξηζηηθά ησλ θαξέ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αιγφξηζκνο εθαξκφδεηαη σο εμήο: Αξρηθά, φπσο θαη ζηελ 

θαηά κπινθ επεμεξγαζία, ε εηθφλα ρσξίδεηαη λνεηά ζε Κ ππνπεξηνρέο (ρήκα 5.3.1.1), Μ 

ζηελ νξηδφληηα δηεχζπλζε θαη Ν ζηελ θάζεηε (Κ=ΜxN). Η θάζε πεξηνρή έρεη κέγεζνο 

 

 
 

 

 
 φπνπ W θαη H ην πιάηνο θαη ην χςνο ηεο εηθφλαο ζε εηθνλνζηνηρεία αληίζηνηρα. 
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ρήκα 5.3.1.1. Δηθφλα ρσξηζκέλε ζε κπινθ κε ηξεηο πεξηνρέο κε πςειή ππθλφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

Έζησ ην ηζηφγξακκα θαηά πεξηνρή ηεο εηθφλαο HISTBlock. Σν ηζηφγξακκα απηφ 

πεξηέρεη Κ «θαιάζηα» (histogram bins), φζα θαη νη ππνπεξηνρέο ζηηο νπνίεο ρσξίζηεθε ε 

εηθφλα, δηαηεηαγκέλα ζε κία δηάζηαζε. Η ππνπεξηνρή ζηε ζέζε (i,j) ηεο εηθφλαο 

αληηζηνηρεί ζην θαιάζη           ηζηνγξάκκαηνο πεξηνρψλ. Κάζε θαιάζη πεξηέρεη κία 

ηηκή ελεξγνπνίεζεο, ε νπνία πεξηγξάθεη ην πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο πεξηνρήο πνπ 

πεξηέρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαδεηά έλαο πεξηγξαθέαο. 

Με ηελ ηππηθή επεμεξγαζία εηθφλαο κε κπινθ, γίλεηαη ε εμαγσγή ηνπ δηαλχζκαηνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ (feature vector) ζε φιεο ηηο ππνπεξηνρέο ηεο εηθφλαο, γηα λα ππνινγηζηεί 

ην ηζηφγξακκα θαηά πεξηνρή ηεο εηθφλαο. Η ηερληθή απηή ζπαηαιά πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αθνχ είλαη πηζαλφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο εηθφλαο λα εμάγεη κεδεληθφ πνζνζηφ 

ελεξγνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, έζησ ηξεηο πεξηνρέο ζηελ εηθφλα R1, R2 θαη R3, φπσο 

θαίλνληαη ζην ρήκα 5.3.1.1, νη νπνίεο θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηγξαθέα ζε 

ηθαλή ππθλφηεηα. Αλ θαη ζα εμαρζεί ππνινγίζηκν πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ζε ιίγα κφλν 

θαιάζηα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, ε ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα ππνινγίδεηαη ε ζπλάξηεζε 

θαηαιιειφηεηαο ζε φιν ην ρψξν ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο, αλαδεηνχληαη κφλν νη 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ ππθλφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ππεξβαίλεη έλα θαηψθιη. Η 
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δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Υξεζηκνπνηείηαη κία θπιηφκελε πεξηνρή, κε δηαζηάζεηο 
 

 
 

 

 
, 

φπσο κηα ηππηθή πεξηνρή ηεο εηθφλαο. Γηα λα απνθεπρζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ δηαλχζκαηνο πνιιαπιέο θνξέο ζε κία ππνπεξηνρή, εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο 

ειάρηζηεο ηαρχηεηαο θχιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αιγφξηζκνο δελ κπνξεί λα έρεη 

κεδεληθή ηαρχηεηα, αιιά ζηελ νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηεχζπλζε έρεη ην ιηγφηεξν 
 

 
 

θαη 
 

 
 ηαρχηεηα αληίζηνηρα. 

 

ρήκα 5.3.1.2. Δπαγσγηθή άξσζε θαηά κπινθ 

Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ζην ζρήκα ηαρχηεηαο ην νπνίν αθνινπζεί ν ηειεζηήο ηεο 

κεζφδνπ, αθνινπζείηαη ην ίδην ζρήκα πξνζζεηηθήο αχμεζεο πνιιαπιαζηαζηηθήο κείσζεο. 

Χζηφζν, εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο y0, ψζηε λα κε κεδελίδεηαη πνηέ ε 

ηαρχηεηα ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, αλ ε εηθφλα πεξηείρε ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηεο ηελ 

πιεξνθνξία πνπ αλαδεηά ν ηειεζηήο, ε κέζνδνο ζα επέζηξεθε ζηελ ακηγή επεμεξγαζία 

θαηά κπινθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ θίλεζε ηνπ ηειεζηή κπινθ ζηελ νξηδφληηα 

δηεχζπλζε ηζρχεη ε παξαθάησ εμίζσζε: 

)(' pvyy   
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Έηζη, ε νξηδφληηα ζέζε ηνπ ηειεζηή κπινθ ζην επφκελν βήκα (y΄), θαηά ηε 

ζάξσζε, εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο (y) θαη ηελ ηαρχηεηα ζάξσζεο v(p). 

Σν p αλαθέξεηαη ζηε γεηηνληά εηθνλνζηνηρείσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ε επεμεξγαζία ηνπ 

ηειεζηή.  

Η ηαρχηεηα ηνπ ηειεζηή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε.  
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Η παξαπάλσ ζρέζε αθνινπζεί ην κνληέιν πξνζζεηηθήο αχμεζεο 

πνιιαπιαζηαζηηθήο κείσζεο πνπ αλαιχζεθε ζην Κεθάιαην 3, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

παξάγνληα v0 ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο. ε θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαηά κπινθ, νη 

παξαπάλσ ζρέζεηο κπνξνχλ λα γξαθνχλ σο εμήο: 

M
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Μηα πεξηνρή ηεο εηθφλαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηειεζηή ηνπ αιγνξίζκνπ 

(δειαδή ην θηλνχκελν κπινθ) ελεξγνπνηείηαη φηαλ πεξηέρεη επαξθή πιεξνθνξία πνπ 

αλαδεηά ν ηειεζηήο. Σφηε, ε πιεξνθνξία πνπ εμήρζεθε κνηξάδεηαη ζηα θαιάζηα ηνπ 

ηζηνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηελ επηθάιπςε ηνπ ηειεζηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, έζησ ν 

ηειεζηήο φηη βξίζθεηαη πάλσ απφ B κπινθ ηνπ ηζηνγξάκκαηνο κε πνζνζηφ επηθάιπςεο εi, 

1<i<B. Δπίζεο, έρεη βξεη φηη P εηθνλνζηνηρεία παξνπζηάδνπλ ηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σφηε ζηα κπινθ ζα πξνζηεζεί ε ηηκή εi · P. 

Έλα παξάδεηγκα ζάξσζεο εηθφλαο θαη απνζήθεπζεο ησλ πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 5.3.1.3. 
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ρήκα 5.3.1.3. Παξάδεηγκα ζάξσζεο εηθφλαο θαηά κπινθ 

 

5.3.2. Ταύηιζη εικονοζειπών 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θαξέ ησλ εηθνλνζεηξψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζπνη, 

πξνθχπηνπλ πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο πνπ, ζηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε ηα 

αληίζηνηρα ηεο ξνήο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο. Έλα ζχζηεκα ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ ζα 

πξέπεη, φκσο, λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη ηαρχ, ψζηε λα κπνξεί λα απνθξίλεηαη ζε ζρεδφλ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έηζη, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πινπνίεζεο ελφο αιγνξίζκνπ ν νπνίνο 

ζα επεμεξγάδεηαη ηελ πιεξνθνξία ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ γηα λα απνθεπρζεί, θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε εμαληιεηηθή ζχγθξηζε φισλ ησλ θαξέ ησλ απνζεθεπκέλσλ 

δηαθεκηζηηθψλ ζπνη κε ηελ εηθνλνζεηξά εηζφδνπ. 

Αξρηθά, ηφζν γηα ηηο εηθνλνζεηξέο εηζφδνπ φζν θαη γηα εθείλεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

ζπνη ρξεζηκνπνηείηαη δεηγκαηνιεςία κηθξήο ζπρλφηεηαο ζην ρξφλν, αλάινγα κε ηηο 
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δπλαηφηεηεο ηνπ πιηθνχ (hardware) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Έηζη, κεηψλεηαη ν φγθνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ζπγθξίλεηαη θαη ηαπηφρξνλα δηαηεξείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θνληηλέο, ρξνληθά, εηθφλεο δηαθέξνπλ πνιχ ιίγν. Οη ζεηξέο ησλ 

πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πνπ παξέκεηλαλ, απνζεθεχνληαη ζε βάζε 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα γίλεηαη πην γξήγνξα ε αλάθιεζή ηνπο απφ ην ζχζηεκα.  

Γηα ηελ ηαχηηζε ησλ εηθνλνζεηξψλ εηζφδνπ κε απηέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ππνινγίδεηαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα κεηαμχ ησλ ηζηνγξακκάησλ ησλ 

κπινθ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έζησ Hin ην ηζηφγξακκα εηζφδνπ θαη Hi κε 0 ≤ i ≤ M ηα 

ηζηνγξάκκαηα ησλ εηθνλνζεηξψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζπνη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Κάζε 

ηζηφγξακκα έρεη Κ θαιάζηα (histogram bins). Σφηε, κία εηθφλα ηεο βάζεο ζπγθξίλεηαη κε 

έλα θαξέ ηεο εηθνλνζεηξάο εηζφδνπ σο εμήο: 

            
 

 
     

 
   

 
 
 

 

   

 

Απφ ηηο πεηξακαηηθέο ελδείμεηο θάλεθε φηη ε επηινγή ηεο εηθνλνζεηξάο πνπ 

παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα δελ νδεγεί πάληα ζην ζσζηφ 

απνηέιεζκα. Έηζη, αλη‘ απηνχ, νξίζηεθε έλα θαηψθιη, MSEthres·φζεο δηαθεκίζεηο έρνπλ 

ζθάικα θάησ απφ απηφ ζεσξνχληαη ππνςήθηεο.  

Σέινο, γηα ηε ρξνληθή ηαχηηζε ησλ εηθνλνζεηξψλ, νξίδνληαη ρξνληθά παξάζπξα 

επεμεξγαζίαο γηα ηελ εηθνλνζεηξά εηζφδνπ θαη ηηο δηαθεκίζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

χκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή, ζηελ επεμεξγαζία ιακβάλεη κέξνο έλα ζχλνιν θαξέ (Group 

of Frames), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε παξάζπξν κεγέζνπο 2m+1, κε m πεξηηηφ, σο εμήο: 

Wt= [Ηt-m, Ht-m-1, …, Ηt, Ht+1, …, Ht+m ] 

Σν ρξνληθφ απηφ παξάζπξν εθαξκφδεηαη ηφζν ζηε ξνή εηζφδνπ φζν θαη ζηηο 

δηαθεκίζεηο. Δλψ ην παξάζπξν ζηε ξνή εηζφδνπ θπιίεηαη γξακκηθά, ηα αληίζηνηρα 

παξάζπξα ζηηο δηαθεκίζεηο εηζφδνπ κπνξεί είηε λα θπιίνληαη γξακκηθά είηε λα 

επηζηξέθνπλ ζηελ αξρή ησλ δηαθεκηζηηθψλ ηεο βάζεο. πλεπψο, απνθεχγεηαη λα 

αλαγλσξίδεηαη κία δηαθήκηζε ζηε ξνή εηζφδνπ ε νπνία έρεη ηαπηίζεη ζε δηάζπαξηα ρξνληθά 

ηκήκαηά ηεο (ρήκα 5.3.2.1). 
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ρήκα 5.3.2.1. Παξάδεηγκα θχιηζεο ρξνληθψλ παξαζχξσλ ζρεηηθά κε ηηο ρξνλνζθξαγίδεο 

κηα αιεζνχο θαη κηαο θίβδειεο ππνςήθηαο δηαθήκηζεο  

 

Η δηαθήκηζε πνπ ηειηθά ζα αληηζηνηρηζζεί ζε θάπνην ηκήκα ηεο ξνήο εηζφδνπ, ζα 

είλαη απηή πνπ έρεη ηαπηηζηεί κε ηα πεξηζζφηεξα θαξέ ηεο ξνήο. Απηφ ππνινγίδεηαη 

νξίδνληαο δχν ζχλνια, ην αιεζέο T θαη ην ςεπδέο F. Αξρηθά, φιεο νη δηαθεκίζεηο είλαη ελ 

δπλάκεη ππνςήθηεο, νπφηε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν Σ. Με ηελ έλαξμε ησλ 

ζπγθξίζεσλ θαη ηελ θχιηζε ησλ παξαζχξσλ, ππνινγίδεηαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα 

φισλ ησλ δηαθεκίζεσλ ηνπ ζπλφινπ Σ. Οη δηαθεκίζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην θαηψθιη 

MSEthres κεηαθέξνληαη ζην ζχλνιν F. Αλ κία δηαθήκηζε παξακείλεη ζην ζχλνιν F γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα θαηψθιη tk, ηφηε απνκαθξχλεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, ηα ρξνληθά παξάζπξα έρνπλ θηάζεη ζην 

ηέινο ησλ δηαθεκίζεσλ· δελ ππάξρνπλ άιιεο δηαθεκίζεηο ζην ζχλνιν Σ θαη ππνινγίδεηαη 

ην πφζεο θνξέο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ζχλνιν Σ θάζε δηαθεκηζηηθφ, ελψ, ζην κεηαμχ, 

έρεη μεθηλήζεη θάπνηα άιιε δηαθήκηζε.  

Παξάιιεια, ζπγθξίλνληαη νη ρξνλνζθξαγίδεο (timestamps) αξρήο θαη ηέινπο ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ηε δηάξθεηα ηεο δηαθήκηζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Μία 

δηαθήκηζε ζεσξείηαη φηη έρεη ηαπηηζηεί κε έλα κέξνο ηεο ξνήο εηζφδνπ φηαλ έρεη βξεζεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην ζχλνιν Σ θαη ε δηάξθεηά ηεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζπκπίπηεη κε 
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απηή πνπ ππνινγίζηεθε ζηε ξνή εηζφδνπ. Γηαθνξεηηθά, είηε ζεσξείηαη φηη ην κέξνο ηεο 

ξνήο δελ ππάξρεη ζηε βάζε (ζεκεηψλεηαη σο «άγλσζηε» ξνή) είηε εθδίδεη κία 

πξνεηδνπνίεζε ζην ρξήζηε. 

 

5.4. Παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη δχν παξαδείγκαηα εθηέιεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ψζηε λα γίλεη πην εχθνια θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν αιγφξηζκνο 

Δπαγσγηθήο άξσζεο θαηά κπινθ, αιιά θαη ε κέζνδνο εχξεζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηεο 

ζσζηήο εηθνλνζεηξάο.  

Καηά ην πξψην παξάδεηγκα, επηρεηξείηαη ε ηαχηηζε κίαο γλσζηήο εηθνλνζεηξάο. Η 

απνζεθεπκέλε δηαθήκηζε αθνξά ην πξντφλ Άιηηο. Η αθνινπζία ησλ βαζηθψλ ηεο εηθφλσλ 

(storyboard) θαίλεηαη ζην ρήκα 5.4.1. 

 

 

ρήκα 5.4.1. Θεκαηηθή αθνινπζία εηθφλσλ (storyboard) ηεο αξρηθήο δηαθήκηζεο 

πλνιηθά ε δηαθήκηζε έρεη 460 θαξέ θαη, δεδνκέλνπ φηη έλα δεπηεξφιεπην 

αληηζηνηρεί ζε 25 θαξέ, δηαξθεί 18,4 δεπηεξφιεπηα. ηε βάζε δεδνκέλσλ ππάξρνπλ 

απνζεθεπκέλα ηα 116 θαξέ απηήο, αθνχ ρξεζηκνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία 1 αλά 4 θαξέ. 

Ξεθηλψληαο, ν αιγφξηζκνο κεηαηξέπεη θάζε εηθφλα πνπ δηαβάδεη απφ ηελ αθνινπζία 

εηζφδνπ ζε αζπξφκαπξε κε απνρξψζεηο γθξίδνπ βάζνπο 8-bit, γηα λα ηελ επεμεξγαζηεί. 
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ρήκα 5.4.2. Πξνεπεμεξγαζία εηθφλαο εηζφδνπ 

Έπεηηα, εθηειείηαη ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο ψζηε λα βξεζνχλ νη 

πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηνλ ηειεζηή αλίρλεπζεο αθκψλ θαηά Canny. Μεηά 

ηελ εχξεζε ησλ πεξηνρψλ, ζρεκαηίδεηαη ε δπαδηθή κάζθα ηεο αξρηθήο εηθφλαο, ε νπνία 

πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία πνπ καο έδσζε ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο. ην ρήκα 

5.4.3 θαίλεηαη ε εμαρζείζα κάζθα γηα ηελ εηθφλα εηζφδνπ. 

 

 

ρήκα 5.4.3. Γπαδηθή κάζθα ηεο εηθφλαο εηζφδνπ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ 

Δπαγσγηθήο άξσζεο θαηά κπινθ 
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Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.4.3, ν αιγφξηζκνο απνκφλσζε ζσζηά ην θεληξηθφ 

θνκκάηη ηεο εηθφλαο, αθνχ ζε εθείλε ηελ πεξηνρή ππάξρεη πςειή ππθλφηεηα αθκψλ. 

Δπίζεο, λα ζεκεησζεί πσο ζσζηά έρεη παξαιεηθζεί απφ ηελ κάζθα ην θνκκάηη ζην νπνίν 

εκθαλίδεηαη ην θαλάιη πνπ πξνβάιιεη ηε δηαθήκηζε.  

 

ID = 28 ID = 110 ID = 107 ID = 79 

    

    

    

ID = 61 ID = 57 ID = 21 ID = 3 

    

    

ρήκα 5.4.4. Υαξαθηεξηζηηθά θαξέ ππνςήθησλ δηαθεκίζεσλ 
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Έπεηηα, μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ. Η κέζνδνο 

αλαηξέρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα λα εμάγεη πνηεο κάζθεο δηαθεκηζηηθψλ είλαη ππνςήθηεο 

πξνο ηαχηηζε. Ο αιγφξηζκνο βξίζθεη 8 ππνςήθηεο δηαθεκίζεηο κε ηα αλαγλσξηζηηθά πνπ 

θαίλνληαη ζην ρήκα 5.4.4. Αλάκεζα ζε απηέο βξίζθεηαη θαη ε ζσζηή δηαθήκηζε (κε 

αλαγλσξηζηηθφ 107) αιιά είλαη απνζεθεπκέλε απφ δηαθνξεηηθφ θαλάιη (MEGA αληί 

ALTER). 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ έγηλε κε βάζε κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κε ηε ξνή εηζφδνπ. Αλαδεηνχληαη δειαδή δηαθεκηζηηθά ζπνη φπνπ ε 

πιεξνθνξία ηνπο είλαη ζπγθεληξσκέλε ζην θεληξηθφ κέξνο ηεο εηθφλαο, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην ρήκα  5.4.4.  

 

Πίλαθαο 5.4.1. Σηκέο γηα ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ησλ ππνςήθησλ σο πξνο ηελ αξρηθή 

εηθνλνζεηξά 

Αλαγλσξηζηηθό δηαθήκηζεο 28 110 107 79 61 57 21 3 

Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα 260 233 16 233 163 244 247 252 

 

Η ζσζηή δηαθήκηζε κε αλαγλσξηζηηθφ 107 (Άιηηο) φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα έρεη 

πνιχ κηθξή ηηκή ζην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα.  

Ο αιγφξηζκνο, ζηε ζπλέρεηα, εθαξκφδεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζηα επφκελα θαξέ ηεο 

δηαθήκηζεο, ειέγρνληαο αλ νη κέρξη ηφηε ππνςήθηεο δηαθεκίζεηο ζπλερίδνπλ λα κελ 

απνθιίλνπλ απφ ηελ αξρηθή. Σειηθά, κεηά απφ 145 θαξέ θαη ελψ δελ ππήξρε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ εηθφλσλ κεηαμχ ηνπο, ζηελ αξρηθή καο δηαθήκηζε αιιάδεη ην πιάλν 

(ρήκα 5.4.5). 
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ρήκα 5.4.5. Καξέ αιιαγήο πιάλνπ ζηελ αξρηθή δηαθήκηζε θαη ε αληίζηνηρε κάζθα 

Σφηε φιεο νη ππνςήθηεο, εθηφο ηεο ζσζηήο κε αλαγλσξηζηηθφ 107, εκθαλίδνπλ 

κάζθα πνπ απνθιίλεη απφ ηε δεηνχκελε ηφζν ψζηε λα μεπεξλάεη ην θαηψθιη (threshold) 

πνπ έρνπκε ζέζεη, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζην ζχλνιν Φεπδψλ Τπνςεθίσλ (False 

Candidate set). Mεηά ηελ παξακνλή ηνπο γηα 3 ζπλερφκελεο θνξέο, απνκαθξχλνληαη απφ 

ηε δηαδηθαζία.  

 

Δίζνδνο  ID = 107 ID = 57 

 

 

  

 

 

  

  MSE = 58 

σζηή 

MSE = 361 

Λαλζαζκέλε 

ρήκα 5.4.6. Υαξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο ζσζηήο θαη ιαλζαζκέλεο ππνςήθηαο δηαθήκηζεο 

θαη ηα αληίζηνηρα ζθάικαηα 
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ε απηφ ην ζεκείν, ινηπφλ, κνλαδηθή ππνςήθηα απνκέλεη ε δηαθήκηζε κε 

αλαγλσξηζηηθφ 107, ε νπνία είλαη θαη ε ζσζηή. Έηζη, ν αιγφξηζκφο κεηά απφ 228 θαξέ 

ηαπηνπνηεί ζσζηά ηε δηαθήκηζε εηζφδνπ. ηε ζπλέρεηα, ειέγρεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ 

ζθάικαηνο θαη ην θαηά πφζν ην ρξνληθφ παξάζπξν θπιηφηαλ ζπλερψο. Η δηάξθεηα ηεο 

δηαθήκηζεο βξέζεθε λα είλαη 456 θαξέ αληί ησλ 461 πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. Απηή ε δηαθνξά ησλ 5 θαξέ ζεσξείηαη πνιχ κηθξή, νπφηε εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε δηαθήκηζε πξνβιήζεθε νιφθιεξε. 

 

 

 

 

ρήκα 5.4.7. Θεκαηηθή αθνινπζία εηθνλνζεηξάο (storyboard) 

Σν δεχηεξν παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο δείρλεη κία πην ζχλζεηε πεξίπησζε. Η 

εηθνλνζεηξά πνπ ηαπηνπνηείηαη είλαη κηα δηαθήκηζε ηξαπέδεο (―Δκπνξηθή‖) 

αθνινπζνχκελε απφ κηα δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο ηξνθίκσλ (―Καιιηκάλεο‖). ηε 

δηαθήκηζε ηεο ηξάπεδαο έρνπκε αθαηξεζεί 100 θαξέ απφ ην ηέινο, δειαδή είλαη κηθξφηεξε 
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θαηά 4 δεπηεξφιεπηα. Σα βαζηθά πιάλα ηεο αθνινπζίαο πνπ αλαδεηνχληαη θαίλνληαη ζην 

ρήκα 5.4.7.  

Σν θφθθηλν ζεκάδη ―X‖ ππνδειψλεη φηη ηα θαξέ πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιάλν είλαη ηα θαξέ πνπ έρνπλ αθαηξεζεί. 

Η πξψηε δηαθήκηζε ζηελ εηθνλνζεηξά έρεη 659 θαξέ, ελψ ζηελ νινθιεξσκέλε 

κνξθή ηεο έρεη 759 θαξέ (δηάξθεηα 30,36 sec), απφ ηα νπνία 190 (αθνχ ε δεηγκαηνιεςία 

γίλεηαη αλά 4 θαξέ) είλαη απνζεθεπκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε αλαγλσξηζηηθφ 119. Η 

δεχηεξε δηαθήκηζε έρεη 347 θαξέ ζπλνιηθά (87 απνζεθεπκέλα ζηε βάζε κε αλαγλσξηζηηθφ 

72) θαη πξνβάιιεηαη νιφθιεξε. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ, ε 

επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ δε γίλεηαη ζε έγρξσκε κνξθή, αιιά ζε ηφλνπο ηνπ γθξίδνπ θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Δπαγσγηθήο άξσζεο εμάγεηαη ε δπαδηθή 

κάζθα ησλ πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο.  

 

 

ρήκα 5.4.8. Παξάδεηγκα κεηαηξνπήο εηθφλαο εηζφδνπ ζε αζπξφκαπξε θαη εχξεζεο ηεο 

αληίζηνηρεο δπαδηθήο κάζθαο (binary mask) 

 

Ξεθηλψληαο, ν αιγφξηζκνο ειέγρεη αθνινπζηαθά ηα θαξέ ηεο εηθνλνζεηξάο θαη 

βξίζθεη ηηο ππνςήθηεο δηαθεκίζεηο κε κάζθα πνπ δελ απέρεη πνιχ απφ ηελ δνζκέλε κάζθα 

ηεο εηζφδνπ. Έηζη, ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, εμάγνληαη δχν ππνςήθηεο δηαθεκίζεηο 

απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ κε αλαγλσξηζηηθά 119 θαη 83.  
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ID=119 ID=83 

  

  

MSE = 133 MSE = 141 

ρήκα 5.4.9. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηηγκηφηππν ησλ ππνςεθίσλ εηθνλνζεηξψλ  

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ παξαδείγκαηνο ιεηηνπξγίαο παξακέλνπλ ζην ζχλνιν ησλ 

ππνςεθίσλ, φπσο αλακελφηαλ, θαη νη δχν απηέο δηαθεκίζεηο, καδί κε άιιεο πνπ πηζαλψο 

εηζέξρνληαη πξνζσξηλά, ιφγσ νκνηφηεηαο κεηαμχ θάπνησλ θαξέ. ην ζεκείν, φκσο, ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δχν παξαιιαγψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά απφ 176 θαξέ, ε 

ιαλζαζκέλε ππνςήθηα κε αλαγλσξηζηηθφ 83 δηαγξάθεηαη νξζά απφ ην ζχλνιν ησλ 

ππνςεθίσλ θαη, ηειηθά, ηαπηνπνηείηαη ε ζσζηή δηαθήκηζε.  
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Δίζνδνο ID = 119 ID = 41 ID = 51 

    

    

 ID = 4 ID = 28  

 

  

 

 

  

 

ρήκα 5.4.10. Δλδεηθηηθέο ππνςήθηεο δηαθεκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

κάζθεο 

 

Σν ζεκείν απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο, ζηε ζπλέρεηα, είλαη εθείλν πνπ θφβεηαη 

πξφσξα ε δηαθήκηζε πνπ έρεη ηαπηνπνηεζεί σο απηή ηεο βάζεο κε αλαγλσξηζηηθφ 119 θαη 

μεθηλά λα πξνβάιιεηαη ζηελ εηθνλνζεηξά ε δεχηεξε δηαθήκηζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε 

δηαθήκηζε κε αλαγλσξηζηηθφ 72 ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  
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Πίλαθαο 5.4.2. Σηκέο ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ησλ ππνςήθησλ 

δηαθεκίζεσλ 

Αλαγλσξηζηηθό 

δηαθήκηζεο 
119 41 51 4 28 

Μέζν 

ηεηξαγσληθό 

ζθάικα 

126 203 223 223 236 

 

Μφιηο γίλεη ε αιιαγή ηεο δηαθήκηζεο, ε ηαπηνπνηεκέλε δηαθήκηζε κε 

αλαγλσξηζηηθφ 119 πεγαίλεη ζην ζχλνιν ησλ ιαλζαζκέλσλ ππνςεθίσλ F, αθνχ δε 

βξέζεθε θάπνην θαξέ πνπ ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ηεο κάζθαο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη 

ην θαηψθιη (threshold). Όηαλ, φκσο, δηαπηζησζεί φηη κηα ηαπηνπνηεκέλε δηαθήκηζε 

πεγαίλεη ζην ζχλνιν ησλ ιαλζαζκέλσλ ππνςεθίσλ, ν αιγφξηζκνο πξνζπαζεί λα 

αληηζηνηρίζεη ηα επφκελα θαξέ αλαδεηψληαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θάπνηα λέα δηαθήκηζε 

πνπ πηζαλψο μεθίλεζε.  

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5.4.11. Σν πξψην θαξέ θαηά ην νπνίν εηζέξρεηαη ζηελ εηθνλνζεηξά ε δεχηεξε 

δηαθήκηζε κεηά ηελ απνηπρία ζηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ηεο 

πξνεγνχκελεο 
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Έπεηηα, αθνχ ε δηαθήκηζε παξακείλεη γηα 3 ζπλερφκελεο θνξέο ζηελ ιίζηα κε ηηο 

ππνςήθηεο απνκαθξχλεηαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη ζεκεηψλεηαη ε ιήμε ηεο πξνβνιήο ηεο. 

Σφηε, γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο δηάξθεηαο ηεο δηαθήκηζεο φπνπ δηαπηζηψλεηαη πσο κεηξήζεθαλ 

660 θαξέ ηεο δηαθήκηζεο αληί 759 πνπ είλαη ζην ζχλνιν. Δπνκέλσο, ζην απνηέιεζκα ηεο 

δηαθήκηζεο πεξηέρεηαη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα γηα ηε δηαθνξά ησλ 3.96 δεπηεξνιέπησλ. 

 

5.5. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απαξηίδεηαη απφ εηθνλνζεηξέο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο ειιεληθψλ θαλαιηψλ. 

Σν ζήκα ιήθζεθε κέζσ ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ηεο NOVA [NOVA, 2010] 

θαζψο ζεσξήζεθε φηη ην ςεθηαθφ ζήκα κέζσ δνξπθφξνπ ζα ήηαλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

απφ απηφ ηεο ελαέξηαο αλαινγηθήο κεηάδνζεο. Χζηφζν, ήδε απφ ην 2010 κεηαδίδεηαη ην 

ηειενπηηθφ ζήκα δεκνθηιψλ θαλαιηψλ κέζσ ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο 

βαζηζκέλεο ζην πξσηφθνιιν DVB-T [Digea, 2010].  

πλνιηθά απνθηήζεθαλ εηθνλνζεηξέο δηάξθεηαο πεξίπνπ 26 ψξεο βίληεν απφ 6 

δεκνθηιή ειιεληθά ηειενπηηθά θαλάιηα. Η θαηαλνκή ηεο δηάξθεηαο ηνπ ηειενπηηθνχ 

ζήκαηνο αλά θαλάιη θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.5.1. Σν δείγκα εηθνλνζεηξψλ ιήθζεθε ζην 

δηάζηεκα 25/2/2009 κε 3/3/2009 ψζηε λα είλαη πηζαλφ κία δηαθήκηζε πνπ έρεη απνζεθεπηεί 

απφ έλα θαλάιη λα έρεη παξνπζηαζηεί θαη ζηα δηαθεκηζηηθά δηαιιείκαηα θάπνηνπ άιινπ 

θαλαιηνχ.  
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Πίλαθαο 5.5.1. Γείγκα απνζεθεπκέλεο ηειενπηηθήο ξνήο 

Καλάιη Γηάξθεηα απνζεθεπκέλεο ξνήο 

ALPHA 4:22:6 

ALTER 2:52:14 

ANT1 2:52:57 

MEGA 5:02:14 

NET 9:05:00 

STAR 1:56:22 

ύλνιν: 26:10:53 

 

ηε ζπλέρεηα, ην ηειενπηηθφ δείγκα πνπ ζπιιέρζεθε θαηαηκήζεθε ψζηε λα 

πξνθχςνπλ νη εηθνλνζεηξέο ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ πεξηέρεη. πιιέρζεθαλ 138 

δηαθεκηζηηθά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξέζεθαλ θαη εηθνλνζεηξέο πνπ έρνπλ πξνβιεζεί ζε 

πνιιαπιά θαλάιηα. 110 απφ απηά, πεξίπνπ ην 80% ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ, 

απνζεθεχηεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο κεζφδνπ. 

Έπεηηα, ζρεδηάζηεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά ζχλνια δνθηκήο, ηα νπνία πεξηείραλ 

πεξηπηψζεη θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 5.5.2. Σν πξψην 

ζχλνιν δνθηκήο απαξηίδεηαη απφ θαλνληθή ξνή πξνγξάκκαηνο ησλ θαλαιηψλ θαη 

δηαθεκίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε. Με ην ζχλνιν απηφ επηρεηξείηαη λα ειεγρζεί ην θαηά 

πφζν ην ζχζηεκα κπνξεί λα ηαπηίζεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ έρεη απνζεθεχζεη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ κε ηελ ηειενπηηθή ξνή.  

Σν επφκελν ζχλνιν δνθηκήο πεξηέρεη, επηπιένλ, άγλσζηεο δηαθεκίζεηο. Έηζη, 

γίλεηαη δπλαηή ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πφζν απνηειεζκαηηθά 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζχλνιν δνθηκήο πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο δχζθνισλ 

πεξηπηψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα φξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ‘ 
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απηφ ην ζχλνιν ππάξρνπλ, φπσο ζηα δχν πξνεγνχκελα, γλσζηέο θαη άγλσζηεο δηαθεκίζεηο 

θαζψο πξφγξακκα ξνήο. Χο δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθεκίζεηο πνπ 

έρνπλ ζπληκεζεί γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηειενπηηθνχ ρξφλνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

ζχζηεκα πξέπεη λα  εθδψζεη κία πξνεηδνπνίεζε φηη κία δηαθήκηζε είλαη θαθφβνπια 

πεξηθεθνκκέλε.    

 

Πίλαθαο 5.5.2. χλνια δνθηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ 

χλνιν 

δεδνκέλσλ 

Βαζηθφ 

ηειενπηηθφ 

πξφγξακκα 

Γηαθεκίζεηο 

ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ 

Άγλσζηεο 

δηαθεκίζεηο 

Πεξηθεθνκκέλεο 

δηαθεκίζεηο 

1 ~20 ιεπηά 50 0 0 

2 ~20 ιεπηά 30 20 0 

3 ~20 ιεπηά 26 12 12 

 

Όζνλ αθνξά ζην πξψην ζχλνιν δνθηκήο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη 100%, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 5.5.1. Δπίζεο, θαλέλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαλνληθήο ξνήο δελ ηαπηνπνηήζεθε κε κία γλσζηή δηαθήκηζε. Σν ρήκα 5.5.2, απεηθνλίδεη 

ην πψο απνθξίζεθε ην ζχζηεκα ζε έλα κέξνο ηνπ ζπλφινπ δνθηκήο, δείρλνληαο κε ιεπθά 

γξάκκαηα ηα αλαγλσξηζηηθά θάζε δηαθήκηζεο θαη κε ην πιάηνο θάζε κπινθ ηελ 

πξαγκαηηθή δηάξθεηα εθπνκπήο ηεο δηαθήκηζεο. Όπσο θαίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 

ην ζχζηεκα αλαγλψξηζε ζσζηά ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηα ρξνληθά ηνπο φξηα (ηα καχξα βέιε) 

ζηελ εηθνλνζεηξά.  
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ρήκα 5.5.1. Απνηειεζκαηηθφηεηα κεζφδνπ γηα ην πξψην ζχλνιν δνθηκήο 

 

 

ρήκα 5.5.2. Παξάδεηγκα εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην πξψην ζχλνιν δνθηκήο  
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ρήκα 5.5.3. Απνηειέζκαηα ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ επηζπκεηψλ (target) θαη πξαγκαηηθψλ (method output) εμφδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πξψηνπ 

ζπλφινπ δνθηκήο
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Σν ρήκα 5.5.3. δείρλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην λα 

πξνζδηνξίδεη ηε ζσζηή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ αλαγλσξηζκέλσλ δηαθεκίζεσλ. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ρήκα απηφ, ν αιγφξηζκνο πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηε δηάξθεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δηαθεκηζηηθψλ, εθηφο απφ θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε έμνδνο δηαθέξεη απφ 

ην πξαγκαηηθφ απφ 0,5 έσο 1,5 δεπηεξφιεπηα. Η δηαθνξά απηή εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο 

ησλ θαξέ (καχξσλ ή κε) πνπ ππάξρνπλ σο ζπκπιήξσκα ζηηο ξνέο ησλ ηειενπηηθψλ 

θαλαιηψλ (ζηελ αξρή ή ην ηέινο ησλ δηαθεκηζηηθψλ). Δπίζεο, πνιιέο δηαθεκίζεηο 

παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιιεο ζην αξρηθφ ή ηειηθφ ηνπο πιάλν, ην νπνίν 

ζπλήζσο είλαη ην ζήκα ηεο εηαηξίαο πνπ παξάγεη ην πξντφλ ή εθείλεο πνπ δεκηνχξγεζε ηε 

δηαθήκηζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν αιγφξηζκνο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζην ρακειήο 

δπζθνιίαο ζχλνιν δνθηκήο. 

ην κέζεο δπζθνιίαο ζχλνιν δεδνκέλσλ, ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη επίζεο πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.5.4. ε κέζνδνο ηαπηίδεη επηηπρψο φιεο 

ηηο απνζεθεπκέλεο δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δεχηεξε ξνή δνθηκήο. Δπίζεο, νξζψο 

δελ ηαπηνπνηεί άγλσζηε ξνή κε κία δηαθήκηζε ηεο βάζεο (false positive). 

 

ρήκα 5.5.4. Απνηειεζκαηηθφηεηα κεζφδνπ γηα ην δεχηεξν ζχλνιν δνθηκήο
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ρήκα 5.5.5. Απνηειέζκαηα εχξεζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζην δεχηεξν ζχλνιν δνθηκήο
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ην ρήκα 5.5.5 θαίλεηαη φηη, φπσο θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξψηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ, ην ζχζηεκα πέηπρε λα αλαγλσξίζεη ζσζηά ηα ρξνληθά φξηα θάζε 

απνζεθεπκέλεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ δηαθήκηζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην ηξίην ζχλνιν δνθηκήο θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5.5.3 θαη ζην ρήκα 5.5.6. Ο πίλαθαο απεηθνλίδεη ην κεηξψν ζχγρπζεο (confusion 

matrix) ησλ πξαγκαηηθψλ θαη  ησλ επηζπκεηψλ εμφδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όπσο πξνθχπηεη, 

ην ζχζηεκα δηαθξίλεη απφιπηα ηηο απνζεθεπκέλεο απφ ηηο άγλσζηεο δηαθεκίζεηο, φπσο θαη 

ζηα δχν πξνεγνχκελα ζχλνια δνθηκήο. ε φ,ηη αθνξά ηηο πεξηθεθνκκέλεο δηαθεκίζεηο, ην 

ζχζηεκα είηε ηηο ηαμηλνκεί σο άγλσζηεο (ζα λα κελ έρνπλ πξνβιεζεί θαζφινπ), είηε 

εθδίδεη κία πξνεηδνπνίεζε πξνο ην ρξήζηε. ην ρήκα 5.5.6 απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα εχξεζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ δηαθεκίζεσλ. Αξρηθά, απνηππψλεηαη ε 

επηηπρήο αλαγλψξηζε ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ ε δηάξθεηα ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε 

ξνή δνθηκήο ζπκπίπηεη. Γηα ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ε δηάξθεηά ηνπο ζηε ξνή ηνπ ζπλφινπ 

δνθηκήο είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο βάζεο, ππάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο: είηε 

ηαπηίδνληαη σο πεξηθεθνκκέλεο (γηα παξάδεηγκα νη δηαθεκίζεηο κε αλαγλσξηζηηθά 88 θαη 

33), είηε ηαπηνπνηνχληαη σο άγλσζηεο (γηα παξάδεηγκα νη δηαθεκίζεηο 51 θαη 46). 

 

Πίλαθαο 5.5.3. Απνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηήκαηνο γηα ην ηξίην ζχλνιν δνθηκήο 

 

Πξαγκαηηθή έμνδνο 

 Απνζεθεπκέλεο 

δηαθεκίζεηο 

Άγλσζηεο 

δηαθεκίζεηο 

Πεξηθεθνκκέλεο 

δηαθεκίζεηο 

Έμνδνο 

ζπζηήκαηνο 

Απνζεθεπκέλεο 

δηαθεκίζεηο 
18 0 0 

Άγλσζηεο 

δηαθεκίζεηο 
0 9 0 

Πεξηθεθνκκέλεο 

δηαθεκίζεηο 
0 4 7 
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ρήκα 5.5.6. Απνηειέζκαηα εχξεζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζην ηξίην ζχλνιν δνθηκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθεθνκκέλσλ δηαθεκίζεσλ
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Αο ζεκεησζεί φηη ε ηαρχηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη κεγαιχηεξε θαηά 50% πεξίπνπ, 

ζπγθξηλφκελε κε εθείλε ηεο εμαληιεηηθήο ζάξσζεο (9 θαξέ ην δεπηεξφιεπην έλαληη 6). Σν 

απνηέιεζκα απηφ κεηξήζεθε ζε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε επεμεξγαζηή Core 2 Duo ζηα 

2GHz κε 4GB κλήκε RAM. 

 

5.6. Αλαθεθαιαίσζε 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε κία κέζνδνο ηαχηηζεο εηθνλνζεηξψλ 

ηειενπηηθνχ ζήκαηνο κε δηαθεκηζηηθά ζπνη,  ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν 

Δπαγσγηθήο άξσζεο. Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε αληηθαζηζηά 

ηελ εμαληιεηηθή ζάξσζε θαηά κπινθ. Όπσο θάλεθε θαη ζηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, 

παξφιν πνπ έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ησλ θαξέ ησλ εηθνλνζεηξψλ αγλνείηαη θαηά 

ηελ επεμεξγαζία, ην ζχζηεκα είλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφ. 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλέβαιε θαη ν αιγφξηζκνο ηαχηηζεο 

εηθνλνζεηξψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. χκθσλα κε απηφλ, δχν 

εηθνλνζεηξέο ζπγθξίλνληαη κε θπιηφκελα, ρξνληθά, παξάζπξα. Δπνκέλσο, πεξηνξίδνληαο 

θαη ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ ηελ επεμεξγαζία, ε κέζνδνο νδεγεί ζε κηθξφηεξν ρψξν 

αλαδήηεζεο θαηά ηε ζχγθξηζε εηθνλνζεηξψλ. 

Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνθηήζεθε κέζσ ηεο απνζήθεπζεο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο δεκνθηιψλ ειιεληθψλ 

θαλαιηψλ. Η ζπιινγή ηθαλνχ πιήζνπο δηαθεκίζεσλ νδήγεζε ζηελ ελδειερή αμηνιφγεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ην κέιινλ, ε κέζνδνο κπνξεί λα επεθηαζεί ρξεζηκνπνηψληαο επηπιένλ πεξηγξαθείο 

εηθφλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηειεζηέο ρξσκαηηθψλ ζπληζησζψλ ησλ εηθνλνζεηξψλ. 

Δπίζεο, ε ηαχηηζε ησλ εηθνλνζεηξψλ κπνξεί λα βνεζεζεί απφ ζηαηηζηηθέο ή ζηνραζηηθέο 

κεζφδνπο, φπσο ηα θξπκκέλα κνληέια ηνπ Markov (Hidden Markov Models). Σέινο, πέξα 

απφ ηελ επεμεξγαζία εηθνλνζεηξψλ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο, ε κέζνδνο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο, φπσο ε ζχγθξηζε εηθνλνζεηξψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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6. Αλαγλώξηζε Πξνηύπσλ κε Υξήζε Σερληθώλ Μεραληθήο Μάζεζεο  

Σν Κεθάιαην 6 πεξηγξάθεη ηε ρξήζε ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, κε ζηφρν ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ. Αξρηθά, γίλεηαη κία κηθξή εηζαγσγή 

ζε θάζε πεδίν, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ψζηε λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα πνπ θαινχληαη λα επηιχζνπλ. 

Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη επθπείο κεζνδνινγίεο πξφβιεςεο ζπκπεξηθνξάο 

ζπνπδαζηψλ ζε πεξηβάιινλ κηθηνχ ηχπνπ (blending learning) ή ηειεθπαίδεπζεο (e-

learning). ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο βνεζά ζηελ 

έγθαηξε πξφβιεςε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή εξγαζία. Απφ ηε κία, γηα ηελ πξφβιεςε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ λεπξσληθά δίθηπα εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο (feed forward neural 

networks) (ελφηεηα 6.1). Απφ ηελ άιιε, γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ πφηε ζα εγθαηαιείςνπλ νη 

θνηηεηέο έλα κάζεκα, εθαξκφζηεθε ζπζηνηρία ηξηψλ ηερληθψλ κε πιεηνςεθία. Η ζπζηνηρία 

απνηειείηαη απφ λεπξσληθά δίθηπα πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο, κεραλέο δηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο (support vector machines) θαη ζηνραζηηθέο ζπζηνηρίεο απινπνηεκέλσλ 

κνλάδσλ ARTMAP (ελφηεηα 6.2). 

ηελ ελφηεηα 6.3 παξνπζηάδεηαη έλα ζχζηεκα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ 

(Optical Character Recognition). Σν ζχζηεκα απηφ αλαιακβάλεη ηελ κεηαηξνπή εηθφλσλ 

ραξαθηήξσλ ζε κνξθή ASCII, κέζσ ζηάζκηζεο πέληε ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο. 

Σέινο, κία πην ζχλζεηε ζπζηνηρία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάγλσζε αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ κε ηε λφζν Alzheimer (ελφηεηα 6.4). Σν πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη 

ε ζπζηνηρία είλαη αξθεηά δχζθνιν, γηα απηφ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηπιένλ ηερληθέο 

κεραληθήο κάζεζεο θαζψο θαη έλα λεπξσληθφ δίθηπν ελαξκνληζηή (combining classifier).  
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6.1. Πξόβιεςε επίδνζεο ζπνπδαζηώλ 

Η ελφηεηα απηή, θαζψο θαη ε επφκελε, αθνξά ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εκπίπηεη ε κηθηή εθπαίδεπζε (blended 

learning) θαη ε ηειεθπαίδεπζε (e-learning). Καη νη δχν ηχπνη εθπαίδεπζεο έρνπλ κηα θνηλή 

ζπληζηακέλε, ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Η δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ε κηθηνχ ηχπνπ εθπαίδεπζε δηαηεξεί ζηνηρεία ηεο 

θιαζζηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ γίλεηαη ζε αίζνπζα, ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεθπαίδεπζε φπνπ 

γίλεηαη ακηγψο εμ απνζηάζεσο. 

Η ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δεκνθηιήο. Δηζάγνληαη λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ε παξάδνζε 

καζεκάησλ γίλεηαη αζχγρξνλα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ζπνπδαζηή λα επηιέμεη ην 

ρψξν θαη ην ρξφλν πνπ ζα ιάβεη γλψζε. Δπίζεο, ε ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε πινπνηείηαη κε 

θηελά κέζα θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κεγάιν πιήζνο θνηηεηψλ [Karlovcec et al., 2005]. 

Σν κφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη έλαο ρακεινχ θφζηνπο ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.  

Χζηφζν, ζηε δηαδηθαζία ππεηζέξρνληαη λέα πξνβιήκαηα. Η δηαρείξηζε πνιιψλ 

θνηηεηψλ ηαπηφρξνλα είλαη δχζθνιε θαζψο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθπαίδεπζεο, ε 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλε.  

Γηα απηφ ην ιφγν είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε κέηξεζεο δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπο. ηε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ βνεζά ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ζηνπο νπνίνπο δηαηεξνχληαη αξρεία θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ (activity log files) ησλ 

ζπνπδαζηψλ. Η κέζνδνο ηεο ελφηεηα απηήο ρξεζηκνπνηεί λεπξσληθά δίθηπα πξφζζηαο 

ηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο επίδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ιακβάλνληαο ππ‘ φςε 

δεδνκέλα απφ εμεηαζηηθφ πιηθφ πνιιαπιήο επηινγήο ηνπ καζήκαηνο. ηελ ελφηεηα 6.1.1 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Η επφκελε ελφηεηα αθηεξψλεηαη ζηελ 

πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ θαη ζηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηά ηεο. Η ελφηεηα 6.1.3 ζπλνςίδεη 

ηα επξήκαηα ηεο κεζφδνπ. 
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6.1.1. Σσεηική βιβλιογπαθία 

Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ εκπξφζζηαο 

ηξνθνδφηεζεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε ζρνιεία θιαζζηθνχ ηχπνπ εθπαίδεπζεο θαη ζε καζήκαηα 

απφ απφζηαζε, ζηνρεχνληαο ζηελ πξφβιεςε ηεο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

Η πξψηε θαηεγνξία εξγαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηεί λεπξσληθά δίθηπα πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο εθπαηδεχνληάο ηα κε 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ θνηηεηψλ. Οη Junemann et al. [2007] πξνβιέπνπλ ηε 

κειινληηθή επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε βάζε ηα εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Η εξγαζία ησλ Wang et al. [2002] ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ιαζψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε βάζε κία γξαπηή εμέηαζε θαζψο θαη ην ηξέρνλ επίπεδφ 

ηνπ. Δπίζεο, ζηε κειέηε ηνπ Cripps [1996] ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, θχιν, θπιή, απνηειέζκαηα γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαηάηαμεο) γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ησλ ζπνπδαζηψλ.  

Η δεχηεξε θαηεγνξία εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο κε 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η εξγαζία ησλ 

Sheel θαη Vrooman [2001] ζπγθξίλεη ηα λεπξσληθά δίθηπα κε ηε ζηαηηζηηθή 

κνληεινπνίεζε γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ζε δχν νκάδεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

κία εμέηαζε ηαμηλφκεζεο κε βάζε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Δπίζεο, νη Kalles θαη 

Pierrakeas [2006] θαη Kotsiantis et al. [2004] εμάγνπλ δεδνκέλα απφ καζήκαηα πνπ 

γίλνληαη εμ‘ απνζηάζεσο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο ζηα ηειηθά δηαγσλίζκαηα κε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ηερληθήο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο. Σα δεδνκέλα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, βαζκνινγίεο εξγαζηψλ θαζψο 

θαη επίπεδα παξαθνινχζεζεο ζε ζπλαληήζεηο πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνπο δηδάζθνληεο.  

Οη εξγαζίεο απηέο δελ αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ε εθπαίδεπζε 

κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Η ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη κία κέζνδν ε νπνία αλαθηά 

απηφκαηα ηα ζηνηρεία επίδνζεο θνηηεηψλ απφ ηα αξρεία θαηαγξαθήο ελφο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο (Learning Management System). Η κέζνδνο δε ρξεζηκνπνηεί 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αθνχ είλαη αλαμηφπηζηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ. 
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6.1.2. Μέθοδορ και πειπαμαηικά αποηελέζμαηα  

Η κέζνδνο πξφβιεςεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ βαζίδεηαη ζε λεπξσληθά δίθηπα 

πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο (feed-forward neural networks). Δθπαηδεχηεθαλ ηξία λεπξσληθά 

δίθηπα κε εηζφδνπο ηνπο βαζκνχο επίδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. θνπφο ηνπο είλαη λα εμάγνπλ πξνβιέςεηο ησλ βαζκψλ ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ζα ιάβνπλ νη ζπνπδαζηέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. 

Η πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ έγηλε ζε δεδνκέλα ελφο καζήκαηνο 

ηειεθπαίδεπζεο κε ζέκα «Γίθηπα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσλίεο» πνπ πξνζθέξζεθε ην 

2006 θαη ην 2007. Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα παξέρεηαη απφ ηελ νκάδα ηειεθπαίδεπζεο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ [Medialab, 

2010]. Σν κάζεκα παξαδίδεηαη κέζσ ηνπ αλνηρηνχ θψδηθα πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δθπαίδεπζεο Moodle [Moodle, 2010]. Σν κάζεκα έρεη δηάξθεηα 10 εβδνκάδσλ θαη 

πξνζθέξεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ζπνπδαζηψλ ζην 

κάζεκα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2006 ήηαλ 37, 32 απφ ηνπο νπνίνπο νινθιήξσζαλ κε 

επηηπρία ην κάζεκα. Ο αξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ καζεηψλ ζην εαξηλφ εμάκελν 2007 ήηαλ 

28, 25 απφ ηνπο νπνίνπο νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ην κάζεκα. Σν πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη έηζη δελ έγηλαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο απφ ην έλα 

εμάκελν ζην άιιν. Σν γεγνλφο φηη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο παξέκεηλαλ 

ακεηάβιεηα, επηηξέπεη ζηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν λα παξάγεη έγθπξα απνηειέζκαηα φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα επφκελσλ εμακήλσλ. Όζνλ αθνξά ζην εμεηαζηηθφ πιηθφ, νη 

καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε ηέζζεξηο εμεηάζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Οη εμεηάζεηο απηέο 

δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο, ηξίηεο, ηέηαξηεο θαη έθηεο εβδνκάδαο, κεηά 

ην πέξαο ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ νη νπνίεο απαξηίδνπλ ην κάζεκα. ην ηέινο θάζε ελφο 

καζήκαηνο, δηελεξγήζεθε κία ηειηθή εμέηαζε 40 εξσηήζεσλ, ε νπνία απνηέιεζε ηελ 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ πάλσ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. 

Αξρηθά, εμήρζεθε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δθπαίδεπζεο ην ζχλνιν δεδνκέλσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εθπαηδεχζεη ηα 

λεπξσληθά δίθηπα ηεο κεζφδνπ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λεπξσληθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

δεδνκέλα απφ ηνπο 57 καζεηέο νη νπνίνη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηνπο θχθινπο 

καζεκάησλ ησλ εαξηλψλ εμακήλσλ 2006 θαη 2007. Σν παξαπάλσ ζχλνιν δεδνκέλσλ ζηε 

ζπλέρεηα ρσξίζηεθε ζε ηξία μέλα κεηαμχ ηνπο ζχλνια, ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, ην ζχλνιν 

επηθχξσζεο θαη ην ζχλνιν δνθηκήο. Σν ζχλνιν εθπαίδεπζεο ηνπ δηθηχνπ απνηειείηαη απφ 
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ην 85% ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 27 ηπραία επηιεγκέλνπο καζεηέο. 

Σν ππφινηπν 15%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε δεδνκέλα απφ 5 καζεηέο ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

ζχλνιν επηθχξσζεο. Σν ζχλνιν δνθηκήο ησλ δηθηχσλ απνηειείηαη απφ δεδνκέλα 25 

καζεηψλ νη νπνίνη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ην κάζεκα ηειεθπαίδεπζεο ηνπ εαξηλνχ 

εμακήλνπ 2007. Η ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ελφο εμακήλνπ (εαξηλφ 2006) γηα ην ζηάδην 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ άιινπ εμακήλνπ (εαξηλφ 2007) γηα ην ζηάδην εμέηαζεο, επηιέρζεθε 

ψζηε λα εμεηαζζεί ην θαηά πφζν ηα λεπξσληθά δίθηπα είλαη ηθαλά λα πξνβιέςνπλ 

δεδνκέλα καζεηψλ απφ έλα δηαθνξεηηθφ εμάκελν, ηα νπνία δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη μαλά.  

ηε ζπλέρεηα, δηελεξγήζεθε ην ζηάδην εθπαίδεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηξία X-4-1 λεπξσληθά δίθηπα εκπξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 6.2.1.1. Σα δίθηπα απηά έιαβαλ σο είζνδν (X) ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

πξψησλ δχν (mc1 θαη mc2), ηξηψλ (mc1, mc2 θαη mc3) θαη ηεζζάξσλ (mc1, mc2, mc3 θαη 

mc4) εμεηάζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice), αληίζηνηρα. Γελ πινπνηήζεθε 

μερσξηζηφ δίθηπν ην νπνίν ζα ιάκβαλε σο είζνδν κφλν ηηο βαζκνινγίεο ηεο πξψηεο 

εμέηαζεο (mc1), ιφγσ ηνπ φηη ζα ήηαλ πνιχ πξψηκν λα εμαρζνχλ αζθαιή απνηειέζκαηα κε 

βάζε κνλάρα απηή ηελ εμέηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ, γηα θάζε έλα απφ ηα 

ηξία δίθηπα, δηελεξγήζεθαλ 100 επαλαιήςεηο θαη επηιέρζεθε ην θαιχηεξα εθπαηδεπκέλν 

δίθηπν. Ο ππνινγηζηηθφο ρξφλνο ηνπ ζηαδίνπ εθπαίδεπζεο γηα θάζε δίθηπν, ζε έλαλ 

ππνινγηζηή κε επεμεξγαζηή Intel 3GHz, δελ ππεξέβε ην 1 ιεπηφ. 

 

ρήκα 6.1.2.1. Σα ρξεζηκνπνηεζέληα λεπξσληθά δίθηπα 
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Σα δίθηπα ήηαλ απνδνηηθά σο πξνο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο αλάκεζα ζηελ έμνδφ ηνπο θαη ζηελ πξαγκαηηθή ηειηθή βαζκνινγία ησλ 

καζεηψλ. Σν ζθάικα ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο θαη επηθχξσζεο βξηζθφηαλ ζηελ ηάμε 

κεγέζνπο 0,1 κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ελψ ρξεηάζηεθαλ 50, 24 θαη 17 επνρέο αληίζηνηρα 

γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Σέινο, παξνπζηάζηεθε ην ζχλνιν εμέηαζεο ζηα εθπαηδεπκέλα λεπξσληθά δίθηπα 

γηα λα εμεηαζηεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ο ππνινγηζηηθφο ρξφλνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εμέηαζεο ήηαλ κηθξφηεξνο απφ 1 δεπηεξφιεπην. Η απφδνζε ησλ 

δηθηχσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εμέηαζεο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 6.1.2.2 (i-iii). 

ην ρήκα απηφ απεηθνλίδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απφθξηζεο ησλ λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ (θάζεηνο άμνλαο) θαη ηεο επηζπκεηήο (νξηδφληηνο άμνλαο). Σα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε πξφβιεςε ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ είλαη δπλαηή απφ 

πξψηκα ζηάδηα,  πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο, επηηπγράλνληαο 

κία ηηκή ηεο ζπληζηψζαο ζπζρέηηζεο R ίζε κε 0,9154. Η ηξίηε εμέηαζε πνιιαπιήο 

επηινγήο βξέζεθε φηη είλαη ε πην αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ησλ 

εμεηαδφκελσλ, θαζψο ε πξφζζεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο εμέηαζεο ζηελ είζνδν 

ηνπ λεπξσληθνχ αχμεζε ηελ απφδνζή ηνπ (R=0,9453). Η ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έθηεο 

εβδνκάδαο ηειεηνπνίεζε ηελ έμνδν ηνπ ηειεπηαίνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ ψζηε απηφ λα 

πεηχρεη πξφβιεςε ηεο ηάμεο ηνπ R=0,9521. 
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ρήκα 6.1.2.2. (i)-(iii) Απφδνζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

Χο κέηξν ζχγθξηζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

δεκνθηιήο ζην πεδίν απηφ ηερληθή ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο (multiple linear 

regression) [Beck θαη Woolf, 2000; Feng et al., 2005; Kotsiantis et al., 2004]. Όπσο κε ηε 

κέζνδν λεπξσληθψλ δηθηχσλ, νη πξψηεο δχν, ηξεηο θαη ηέζζεξηο εμεηάζεηο εαξηλνχ 

εμακήλνπ 2006 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηψλ 

αλεμάξηεησλ κνληέισλ πνιιαπιήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο (multi-linear regression models) 

LR1, LR2 θαη LR3, ηα νπνία πξνζέγγηζαλ ηελ ηειηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, 

νη παξάκεηξνη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 
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πξνβιέςνπλ ηηο ηειηθέο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 2007. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πνιιαπιήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ. ε απηφλ ην πίλαθα θαίλεηαη θαζαξά 

ε ππεξνρή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ζε ζρέζε κε ηελ πνιιαπιή γξακκηθή ζπζρέηηζε ζε 

φ,ηη αθνξά ηε ζπζρέηηζε R θαη ην κέζν απφιπην ζθάικα. Δηδηθφηεξα, ζπγθξηλφκελα κε 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιιαπιά γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, ηα λεπξσληθά δίθηπα βξέζεθε φηη 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα πξφβιεςεο ηνπο θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο ηειηθέο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ. Όζεο πεξηζζφηεξεο εμεηάζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο πξνζηίζεληαη ζηηο κεζφδνπο, ηφζν ε ζπζρέηηζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ 

πνιιαπιή γξακκηθή ζπζρέηηζε ηείλεη λα κεηψλεηαη (0,81, 0,7613, 0.7691), ελψ ε 

αληίζηνηρε ζπζρέηηζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηα λεπξσληθά δίθηπα απμάλεηαη (0,9154, 

0,9453, 0,9521). Δπηπξφζζεηα, ην κέζν απφιπην ζθάικα ηεο κεζφδνπ λεπξσληθψλ δηθηχσλ 

ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην κηζφ απφ ην αληίζηνηρν ζθάικα ησλ κνληέισλ πνιιαπιήο 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο θαη ζηα ηξία ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ππνδεηθλχεη φηη ε ηερληθή ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη πην απνδνηηθή ζηελ απεηθφληζε 

ησλ κε γξακκηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ απφδνζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο κε ηελ ηειηθή ηνπο επίδνζε, παξέρνληαο έηζη ζεκαληηθά πην αθξηβείο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπο. 

 

 

Πίλαθαο 6.1.2.1. ζχγθξηζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ (NN) θαη πνιιαπιήο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο (LR) 

 NN1 LR1 NN2 LR2 NN3 LR3 

R 0,9154 0,8100 0,9453 0,7613 0,9521 0,7691 

Μέζν απφιπην ζθάικα 0,74 1,30 0,67 1,48 0,63 1,44 
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6.1.3. Σύνοτη 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάζηεθε κία κέζνδνο ηαρείαο θαη έγθπξεο εθηίκεζεο 

ηεο επίδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ελφο καζήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο. Η κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηα 

λεπξσληθά δίθηπα πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο θαη παξνπζίαζε θαιή ζπζρέηηζε θαη κέζν 

ηεηξαγσληθφ ζθάικα θαζηζηψληαο ηελ αμηφπηζηε γηα ρξήζε ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

εθπαίδεπζεο. Η κέζνδνο ελδέρεηαη λα βνεζήζεη ζηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ηνπ καζήκαηνο 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην επίπεδν 

απφδνζεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

6.2. Πξόβιεςε ζπνπδαζηώλ πνπ ηείλνπλ λα εγθαηαιείςνπλ 

ηε δεχηεξε θάζε ηεο ρξήζεο ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο ζε πεξηβάιινλ 

εθπαίδεπζεο κε ειεθηξνληθά κέζα, πινπνηήζεθε θαη δνθηκάζηεθε κία κέζνδνο ε νπνία 

παξάγεη εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ λα εγθαηαιείςνπλ έλα κάζεκα 

(dropout prediction). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε εθπαίδεπζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ειεθηξνληθά κέζα παξνπζηάδεη ζπλερψο αλάπηπμε εηζάγνληαο λέεο δπλαηφηεηεο αιιά θαη 

λέα πξνβιήκαηα. Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο είλαη φηη πνιινί θνηηεηέο 

εγθαηαιείπνπλ ηα καζήκαηα, ιφγσ ηεο κεησκέλεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Μάιηζηα, ηα 

καζήκαηα ηειεθπαίδεπζεο παξνπζηάδνπλ έσο θαη δηπιάζην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ζε 

ζρέζε κε ηα καζήκαηα παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο, δειαδή, 25-40% ζε αληίζεζε κε ην 10-

20% ηεο θιαζηθήο εθπαίδεπζεο [Carr, 2000; Diaz, 2002; Carter 1996; Doherty, 2002; 

Frankola, 2001; Parker, 2003; Xenos, 2004]. 

Η πξφβιεςε ηεο πηζαλφηεηαο εγθαηάιεηςεο ησλ θνηηεηψλ ζε έλα κάζεκα παξέρεη 

νθέιε ηφζν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην κάζεκα φζν θαη γηα ην ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη ην 

κάζεκα απηφ. Απφ ηε κία απνηειεί έλα εξγαιείν ζπγθξάηεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ζέλα 

κάζεκα (student retention) φπνπ ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, κέζσ παξνρήο βνήζεηαο ή εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπγθξάηεζεο θνηηεηψλ. Απφ ηελ άιιε, ν δείθηεο εγθαηάιεηςεο ησλ 

θνηηεηψλ ελφο καζήκαηνο απνηειεί πνηνηηθφ θξηηήξην γηα ην ίδην ην κάζεκα απφ 
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εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ Απζηξαιία, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο θαη ηελ Νφηην Ακεξηθή [Blom θαη Meyers, 2003]. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη 

φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (US Department of Education) 

ζεσξεί ηα δεηήκαηα ζπγθξάηεζεο καζεηψλ ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά, πεξηιακβάλνληάο ηα ζηελ ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ηδξπκάησλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ηελ νπνία πηνζεηεί [Borrego, 2002]. Η ζπγθξάηεζε 

καζεηψλ σο δείθηεο επίδνζεο ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε απφ ην πκβνχιην 

Υξεκαηνδφηεζεο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Higher Education 

Funding Council), σο έλαο ηξφπνο παξνρήο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδνζε ηνπ ηνκέα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, σο έλα κέηξν ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, γηα λα δηεπθνιχλεη ηα ίδηα ηα ηδξχκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζήο ηνπο θαη γηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο απφ ην 

θνηλφ [HEFCE, 2007]. Σα πνζνζηά ζπγθξάηεζεο καζεηψλ αλαθέξνληαη επίζεο αλάκεζα 

ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε (distance education) ζχκθσλα 

κε ην πκβνχιην γηα ηε Γηαπίζηεπζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ (Council for Regional 

Accrediting Commissions) [Terkla, 2001] θαη ηελ Αλψηαηε Δθπαηδεπηηθή Έλσζε (Higher 

Learning Commission) [HLC, 2007].  

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη κία κέζνδνο πξφβιεςεο ηεο εγθαηάιεηςεο 

θνηηεηψλ ζε έλα κάζεκα. Η πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηεί ηξεηο ηερληθέο 

κεραληθήο κάζεζεο, ηα λεπξσληθά δίθηπα πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο, ηηο κεραλέο 

δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο θα ηε ζηνραζηηθή ζπζηνηρία απινπνηεκέλσλ αζαθψλ κνλάδσλ 

ARTMAP. Δπεηδή θάζε ηερληθή εμάγεη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ην ίδην δείγκα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζρήκα ςεθνθνξίαο κεηαμχ ησλ ηερληθψλ ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηεο 

ζπζηνηρίαο λα είλαη πην αμηφπηζηα. 

Η επφκελε ελφηεηα αθηεξψλεηαη ζηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

Μεηά, παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην ζχλνιν δεδνκέλσλ κε ην νπνίν 

δνθηκάζηεθε θαζψο θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ. Σέινο, παξαηίζεληαη 

κηα κηθξή ζπδήηεζε γηα ηε κέζνδν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 
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 6.2.1. Σσεηική βιβλιογπαθία 

Οη κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. χκθσλα κε ηελ 

πξψηε θαηεγνξία, νη κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ακεηάβιεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ραξαθηεξηζηηθά (time invariant data) ψζηε λα θαζνξίζνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ πξφβιεςε ηεο δηαθνπήο ζπνπδψλ απφ ηνπο καζεηέο. Η 

δεχηεξε θαηεγνξία κειεηψλ ελζσκαηψλεη κεηαβιεηά ζην ρξφλν ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

εμάγνληαη δπλακηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κειέηεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ρξεζηκνπνηνχλ παιαηφηεξα 

ακεηάβιεηα ζην ρξφλν δεδνκέλα ζπνπδαζηψλ σο δείθηεο πξφβιεςεο γηα λα εμάγνπλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθηηκεηέο (predictors) 

ηεο εγθαηάιεηςεο θνηηεηψλ. Η πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ κειεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ αλάιπζε 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηα κνληέια πξφβιεςεο πνπ 

έρνπλ εμάγεη. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ππάξρεη κία πιεζψξα εξγαζηψλ [Dupin-Bryant, 2004; 

Newell, 2007; Allen θαη Robbins, 2008; Wegner et al., 2008; Zhang et al., 2003; Vare et 

al., 2000; Boon, 2008] πνπ πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ εγθαηάιεηςε θνηηεηψλ, ρσξίο φκσο λα εζηηάδνπλ ζηελ πξφβιεςε απηή θαζαπηή. 

ηελ [Roblyer et al., 2008] ρξεζηκνπνηείηαη έλα κέζν δηαβάζκηζεο Likert εμήληα 

ζηνηρείσλ (sixty-item Likert scale instrument), ην ESPRI-V2, ψζηε λα ζπιιερηνχλ 

δεδνκέλα 2.162 ζπνπδαζηψλ. Με ηε γξακκηθή αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ πην 

ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, φπσο ε ειηθία θαη ε δηαζεζηκφηεηα Η/Τ ζην 

ζπίηη, επηηπγράλεηαη 79,3% πνζνζηφ ζσζηψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ. ηελ [Morris et al., 

2005] ρξεζηκνπνηείηαη πξνβιεπηηθή δηαθξηηηθή αλάιπζε (predictive discriminant analysis) 

ζε ακεηάβιεηα ρξνληθά δεδνκέλα 211 ζπνπδαζηψλ. Παξνπζηάδνπλ έλα πνζνζηφ 74,5% 

νξζήο θαηεγνξηνπνίεζεο ζπνπδαζηψλ πνπ δηαθφπηνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο.  

ε άιιε κειέηε [Moseley θαη Mead, 2008] ρξεζηκνπνηνχληαη δέληξα απφθαζεο 

(decision trees) ζε κία νκάδα δεδνκέλσλ 3.978 καζεηψλ, γηα λα εμαρζνχλ θαλφλεο ζρεηηθνί 

κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε αλψηεξα λνζειεπηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Βαζίδεηαη ηφζν ζε ακεηάβιεηα φζν ζε ρξνλνκεηαβιεηά δεδνκέλα ηεο επίδνζεο ησλ 

θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σν πνζνζηφ εχζηνρσλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ πνπ 

αλαθέξεηαη απφ ηελ πην πάλσ κειέηε θζάλεη ην 94%. Η [Herzog, 2006] εμεηάδεη ηελ 

αθξίβεηα πξφβιεςεο ηξηψλ κεζφδσλ, ζπγθεθξηκέλα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πξφζζηαο 
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ηξνθνδφηεζεο, ησλ δέληξσλ απφθαζεο εμαγσγήο θαλφλσλ (rule induction decision trees) 

θαη ηεο πνιπσλπκηθήο ινγηζηηθήο ζπζρέηηζεο (multinomial logistic regression) πάλσ ζην 

πξφβιεκα ηεο πξφβιεςεο ηεο ζπγθξάηεζεο πξσηνεηψλ θνηηεηψλ. ε ρξνλνκεηαβιεηά θαη 

ρξνλνακεηάβιεηα δεδνκέλα 23.475 ζπνπδαζηψλ επηηπγράλνληαη παξφκνηα πνζνζηά 

επζηνρίαο θαη απφ ηηο ηξεηο ηερληθέο, ηεο ηάμεο ηνπ 75% ζην κέζν θαη 84% ζην πέξαο ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο. Μία ζχγθξηζε δηαθφξσλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο γίλεηαη ζηελ 

[Kotsiantis et al., 2003], ζπγθεθξηκέλα, ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ησλ δέληξσλ απφθαζεο 

(decision trees), ηνπ αιγνξίζκνπ naive Bayes, ησλ κεραλψλ δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 

(support vector machines) θαη βαζηζκέλσλ ζε ζηηγκηφηππα αιγνξίζκσλ κάζεζεο. Η κειέηε 

απηή ρξεζηκνπνηεί ρξνλνακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη δεδνκέλα ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κε ηε κνξθή 

δεδνκέλσλ απφ ζπλαληήζεηο θαη γξαπηέο εξγαζίεο. ε ζχλνιν δεδνκέλσλ 353 

ζπνπδαζηψλ, εθηηκήζεθε φηη αλ θαη δελ είλαη εθηθηφ λα επηιέμνπκε έλαλ κνλαδηθφ 

βέιηηζην αιγφξηζκν γηα ηελ πξφβιεςε δηαθνπήο ζπνπδψλ, ν αιγφξηζκνο naive Bayes 

κνηάδεη σο ν πην θαηάιιεινο, επηηπγράλνληαο έλα πνζνζηφ αθξίβεηαο πνπ ππεξβαίλεη ην 

83%.  

Οη πξναλαθεξζείζεο κειέηεο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην πεδίν ηεο 

πξφβιεςεο δηαθνπήο ζπνπδψλ, σζηφζν, παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο πνπ ε 

παξνχζα πξνηεηλφκελε κέζνδνο ζηνρεχεη λα θαιχςεη. Αξρηθά, ηα απνηειέζκαηα 

πξφβιεςεο πνπ παξνπζηάδνπλ, ηδηαίηεξα γηα ηα πξψηκα ζηάδηα ελφο καζήκαηνο, είλαη 

κέηξηα έσο ρακειά. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

κειεηψλ νη νπνίεο απαληψληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά 

ρξνλνακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά ζπνπδαζηψλ αληί γηα ιεπηνκεξή ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνφδνπ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο κειεηψλ νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ρξνλνκεηαβιεηά ραξαθηεξηζηηθά, νη πξνβιέςεηο ηνπο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο θαη φρη δπλακηθά, πεξηνξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο 

παξέκβαζεο θαη παξνρήο βνήζεηαο πξνο ηνπο καζεηέο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

πςεινχ θηλδχλνπ δηαθνπήο ζπνπδψλ. Η εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

πξνζθέξεη ιεπηνκεξή δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο. Η κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηα 

δεδνκέλα απηά ψζηε λα εμάγεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ πηζαλφηεηα ησλ 

ζπνπδαζηψλ λα εγθαηαιείςνπλ ην κάζεκα. 
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6.2.2. Μέθοδορ 

Η κέζνδνο πνπ δνθηκάζηεθε γηα ηελ πξφβιεςεο ηεο πηζαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ην κάζεκα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο, ηα λεπξσληθά 

δίθηπα πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο, ηεο κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο θαη ηηο 

ζηνραζηηθέο ζπζηνηρίεο αζαθψλ απινπνηεκέλσλ κνλάδσλ ARTMAP.  

ηα αξρηθά πεηξάκαηα παξαηεξήζεθε φηη θάζε ηερληθή παξήγαγε κελ παξφκνην 

πνζνζηφ επηηπρίαο, αιιά απνηχγραλε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζπνπδαζηψλ. 

Έηζη, επηιέρζεθε λα ζπλδπαζηνχλ νη ηξεηο κέζνδνη κέζσ ζρεκάησλ απφθαζεο ζε κία 

ζπζηνηρία, ψζηε λα πξνθχςνπλ πην αθξηβείο πξνβιέςεηο. χκθσλα κε ην ζρήκα απφθαζεο, 

έλαο ζπνπδαζηήο θαηαηάζζεηαη αλάινγα κε ην πφζεο ηερληθέο ζπκθσλνχλ. Έηζη, κπνξεί 

λα έρεη επίπεδν δηαθνπήο ζπνπδψλ (dropout level) κε ηηκή 1 έσο 3, θαηά ην νπνίν έρεη 

εθηηκεζεί φηη ζα απνζπξζεί απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ απφ 1 έσο 3 ηερληθέο αληίζηνηρα. Σα ηξία 

ζρήκαηα απφθαζεο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 6.2.2.1. 

Η αλαπηπρζείζα κέζνδνο ζε δχν εηζαγσγηθνχ επηπέδνπ καζήκαηα ηειεθπαίδεπζεο, 

ζπγθεθξηκέλα ηα καζήκαηα «Γίθηπα Τπνινγηζηψλ & Δπηθνηλσλίεο» (ΝΔΣ) θαη 

«ρεδηαζκφο Ιζηνζειίδσλ» (WEB). Σα καζήκαηα παξέρνληαη απφ ηελ νκάδα 

ηειεθπαίδεπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πνιπκέζσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 

[Medialab, 2010]. 
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ρήκα 6.2.2.1. Δπηζθφπεζε ζρήκαηα απφθαζεο  

Κάζε κάζεκα απνηειείηαη απφ νρηψ εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο θαη πξνζθέξεηαη δχν 

θνξέο ην ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ θαη θζηλνπσξηλνχ εμακήλνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ επηά ελνηήησλ, νη εθπαηδεπηέο παξαδίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ζηνπο καζεηέο θαη εμεηάδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κέζσ εξγαζηψλ θαη εμεηάζεσλ πνιιαπιήο 

επηινγήο. Οη ηειηθέο εμεηάζεηο θάζε καζήκαηνο δηελεξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο φγδνεο 

ελφηεηαο. Η δνκή θάζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ ίδην αξηζκφ εμεηάζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο θαη πξαθηηθψλ εξγαζηψλ θάζε έηνο. Απηφ 

επηηξέπεη ζηε κέζνδν λα παξάγεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα φηαλ εθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα 

επφκελσλ εμακήλσλ. Σα καζήκαηα παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

αλνηρηνχ θψδηθα Moodle [Moodle, 2010] ρσξίο ηελ απαίηεζε ζπλαληήζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 
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Σα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηα καζήκαηα εαξηλνχ 

εμακήλνπ 2007 (Spring 2007), θζηλνπσξηλνχ εμακήλνπ 2007 (Fall 2007) θαη εαξηλνχ 

εμακήλνπ 2008 (Spring 2008). Ο αξηζκφο ησλ ζπλνιηθά ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ζηα δχν 

καζήκαηα γηα απηά ηα εμάκελα είλαη 193, απφ ηνπο νπνίνπο νη 109 καζεηέο νινθιήξσζαλ 

κε επηηπρία ηα καζήκαηα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ νη νπνίνη δηέθνςαλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο είλαη 84, παξνπζηάδνληαο έηζη έλα πνζνζηφ δηαθνπήο ζπνπδψλ ηεο ηάμεο ηνπ 44%, ην 

νπνίν επηβεβαηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σα αλαιπηηθά δεδνκέλα 

ησλ καζεηψλ νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ή δηέθνςαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 6.2.2.1. Σν δείγκα θνηηεηψλ πνπ απαξηίδεη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ 

Μάζεκα NET WEB 

 
Θεξηλφ 

2007 

Υεηκεξηλφ 

2007 

Θεξηλφ 

2008 

Θεξηλφ 

2007 

Υεηκεξηλφ 

2007 

Θεξηλφ 

2008 

Δπηηπρόληεο 27 23 20 14 11 14 

Δγθαηαιείςαληεο 23 18 19 9 5 10 

ύλνιν 130 63 

 

Αξρηθά, γηα θάζε κάζεκα, εμήρζεθε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο 

ηειεθπαίδεπζεο Moodle ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ην νπνίν ζα ηξνθνδνηήζεη ηηο ηερληθέο 

κεραληθήο κάζεζεο. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ απνηειείηαη ηφζν απφ ρξνλνακεηάβιεηα φζν 

θαη απφ ρξνλνκεηαβιεηά ραξαθηεξηζηηθά. Σα πξψηα δεδνκέλα δνθηκάζηεθαλ ψζηε λα 

βξεζεί ην θαηά πφζν ζπκθσλεί ε παξνχζα κειέηε κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Σα 

ρξνλνκεηαβιεηά ραξαθηεξηζηηθά απεηθνλίδνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ καζεκάησλ, κέζσ ησλ βαζκνινγηψλ ζηηο εξγαζίεο θαη ζηηο εμεηάζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο. Σν επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ππνινγίζηεθε κέζσ ησλ 

αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, 

κεηξήζεθε ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο 

παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ θαη ην εχξνο ησλ 

ηηκψλ ηνπο.  
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Πίλαθαο 6.2.2.2. Υαξαθηεξηζηηθά θνηηεηψλ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ 

 Υαξαθηεξηζηηθό Δύξνο ηηκώλ 

Υξνλν – 

κεηαβιεηά  

Γέλνο άξξελ, ζήιπ 

Καηνηθία Πξσηεχνπζα, επαξρία 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ≥0 ζε ρξφληα 

Δπίπεδν ζπνπδψλ 
Βαζηθφ, κέζν, πςειφ, κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, δηδαθηνξηθφ 

Δπίπεδν γλψζεο αγγιηθήο 

γιψζζαο 
ζηνηρεηψδεο, βαζηθφ, πςειφ, άξηζην 

Υξνλν – 

ακεηάβιεηα 

Βαζκνινγία εμέηαζεο 

πνιιαπιήο επηινγήο 
0-20 

Βαζκνινγία εξγαζίαο 0-100 

Ηκεξνκελία ππνβνιήο 

εξγαζίαο  

≥0 (εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία) 

Δπίπεδν ζπκκεηνρήο ζηελ 

ελφηεηα 
≥0 

 

 

Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ ρσξίζηεθε ζε δχν ππνζχλνια, ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο πνπ 

πεξηιάκβαλε δεδνκέλα απφ 130 θνηηεηέο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007 θαη ην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ δνθηκήο πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 63 θνηηεηέο ηνπ 2008. Δπηιέρζεθε ν 

δηαρσξηζκφο απηφο, αληί ηεο ηπραίαο θαηάηκεζεο, ψζηε λα ειεγρζεί ην θαηά πφζν ε 

κέζνδνο κπνξεί λα εμάγεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζε δεδνκέλα δηαθνξεηηθψλ ρξνληψλ, 

φπνπ ηα ζχλνια ησλ θνηηεηψλ πηζαλψο λα έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Καηά ηε θάζε εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγήζεθαλ 8 ζχλνια ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο. Σν πξψην ζχλνιν, T0, πεξηιάκβαλε κφλν ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπνπδαζηψλ. Σα ππφινηπα ζχλνια εθπαηδεπκέλσλ ηερληθψλ, Σi φπνπ  ∈       απαξηηδφηαλ 

απφ δεδνκέλα ησλ 7 ελνηήησλ ησλ καζεκάησλ σο εμήο: 

         ∈       
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Όπνπ Di ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο i-νζηήο ελφηεηαο ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

6.2.3. Πειπαμαηικά αποηελέζμαηα 

Η ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ 

πξφβιεςεο εγθαηάιεηςεο ζπνπδαζηψλ.  

Σα ρήκαηα 6.2.3.1 θαη 6.2.3.2 παξνπζηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξηψλ 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο θαζψο θαη ησλ ηξηψλ ζρεκάησλ απφθαζεο πάλσ ζηα ζχλνια 

δνθηκψλ ησλ καζεκάησλ ΝΔΣ θαη WEB. ηνλ αξηζηεξφ θάζεην άμνλα ησλ ζρεκάησλ 

θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ πξνέβιεςε ζσζηά θάζε ηερληθή, ελψ ζηνλ δεμηφ 

απεηθνλίδεηαη ε αληίζηνηρε πνζνζηηαία απφδνζε ηεο κεζφδνπ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο 

αληηζηνηρεί ζηα επηκέξνπο ζχλνια κε ηα νπνία εθπαηδεχηεθαλ θαη δνθηκαζηήθαλ νη 

ηερληθέο, μεθηλψληαο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θζάλνληαο ζηελ έβδνκε 

ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο.  

Αξρηθά, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη ηερληθέο δε 

βξέζεθαλ λα παξάγνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε θαλέλα κάζεκα. Αληίζεηα, κε ρξήζε 

ησλ ρξνλνκεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηψλ, φζν ηα καζήκαηα εμειίζζνληαη, ηα 

απνηειέζκαηα πξνβιέςεσλ φισλ ησλ ηερληθψλ βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά. Όζνλ αθνξά ζην 

κάζεκα ΝΔΣ, θαλέλα κεκνλσκέλν δίθηπν δε βξέζεθε λα είλαη αλψηεξν απφ ηα ππφινηπα 

ζε θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ηα λεπξσληθά δίθηπα εκπξφζζηαο 

ηξνθνδφηεζεο ήηαλ αλψηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ελνηήησλ, ελψ νη κεραλέο 

ππνζηήξημεο δηαλπζκάησλ μεπέξαζαλ ηηο άιιεο δχν ηερληθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεχηεξεο ελφηεηαο θαη ε ηερληθή ηεο ζηνραζηηθήο ζπζηνηρίαο απινπνηεκέλσλ αζαθψλ 

κνλάδσλ ARTMAP απέδσζαλ θαιχηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο ελφηεηαο. ε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ππφινηπσλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο, δχν ή ηξία απφ ηα δίθηπα βξέζεθε λα 

παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα πςειά απνηειέζκαηα. Όζνλ αθνξά ζηα ζρήκαηα απφθαζεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ, ην πξψην ζρήκα απφθαζεο βξέζεθε λα παξάγεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, 

κε θαιχηεξε ή ηνπιάρηζηνλ ίζε επίδνζε κε φια ηα ππφινηπα κεκνλσκέλα δίθηπα θαη 

ζρήκαηα απφθαζεο ηα νπνία εμεηάζηεθαλ, ζε θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, 

απηφ ην ζρήκα απφθαζεο θαηφξζσζε λα πεηχρεη έλα πνζνζηφ 85% ζπλνιηθήο αθξίβεηαο 

θαηά ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαη έθζαζε ην 97% ζηα κέζα ηνπ καζήκαηνο, ην 
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νπνίν έκεηλε ακεηάβιεην κέρξη ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Μία κηθξή δηαθχκαλζε ζηα 

γεληθψο απμαλφκελα πνζνζηά ηνπ ζρήκαηνο απφθαζεο 1, ζπλέβε αλάκεζα ζηελ ελφηεηα 1, 

φπνπ ην ζρήκα πξνέβιεςε ζσζηά 33 απφ ηνπο ζπλνιηθά 39 καζεηέο (85%) θαη ζηελ 

ελφηεηα 2 φπνπ πξνέβιεςε κε αθξίβεηα ηνπο 32 απφ ηνπο 39 καζεηέο (82%). Απηή ε 

δηαθχκαλζε κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηνη καζεηέο ελδέρεηαη λα κελ 

παξνπζηάδνπλ ζπλερψο ζπκπεξηθνξά ζπλεπή κε ηελ ηειηθή θαηάζηαζή ηνπο νινθιήξσζεο 

ή δηαθνπήο ζπνπδψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψηκσλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. 

Η ζπκπεξηθνξά απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ αξηζκφ δεδνκέλσλ ηα νπνία είλαη 

δηαζέζηκα ζε απηέο ηηο πξψηκεο ελφηεηεο, θαζηζηνχλ ηηο ηερληθέο πεξηζζφηεξν επάισηεο 

ζην ζθάικα. Παξφια απηά, ην ρήκα Απφθαζεο 1 παξέκεηλε ε πην επηηπρεκέλε ηερληθή 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη απηψλ ησλ ελνηήησλ. 

  

ρήκα 6.2.3.1. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζε 39 ζπνπδαζηέο ηνπ καζήκαηνο NET 

Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ ηερληθψλ ζε ζχλνιν 

δεδνκέλσλ 24 καζεηψλ ηνπ καζήκαηνο WEB απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Αληίζηνηρα κε ην κάζεκα NET, ηα απνηειέζκαηα επίζεο δείρλνπλ φηη δελ μερσξίδεη κία 

κεκνλσκέλε ηερληθή κεραληθήο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη πξνβιέςεηο νη νπνίεο 

έγηλαλ απφ ηελ ηερληθή FFNN έδσζαλ θαιχηεξα ή ίζα απνηειέζκαηα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ησλ άιισλ δχν ηερληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελνηήησλ 1, 4, 6 θαη 7, ελψ νη θαιχηεξεο 

πξνβιέςεηο ηεο ηερληθήο SVM έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελνηήησλ 2, 5, 6 θαη 7. Η 

ηερληθή PESFAM πέηπρε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελνηήησλ 3, 5, 

6 θαη 7. Παξνκνίσο κε ηα πεηξάκαηα ζην κάζεκα ΝΔΣ, ην ρήκα Απφθαζεο 1 απέδσζε ηα 

πςειφηεξα απνηειέζκαηα ζπλνιηθήο αθξίβεηαο ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο, 



 

~ 175 ~ 
 

μεθηλψληαο απφ 75% ζηελ πξψηε ελφηεηα θαη θζάλνληαο ην 100% ζηελ έβδνκε ελφηεηα 

ηνπ καζήκαηνο. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ καζήκαηνο ΝΔΣ, κία κηθξή πηψζε ζηελ απφδνζε 

κίαο ηερληθήο ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζε θάπνηεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, 

ε απφδνζε ηεο ηερληθήο PESFAM έρεη κία κηθξή πηψζε αλάκεζα ζηελ ελφηεηα 3, φπνπ 

πξνέβιεςε κε επηηπρία 21 απφ ηνπο ζπλνιηθά 24 καζεηέο, θαη ζηελ ελφηεηα 4, φπνπ ιφγσ 

κίαο επηπξφζζεηεο ιαλζαζκέλεο θαηεγνξηνπνίεζεο πξνέβιεςε ζσζηά 20 καζεηέο. Απηφ 

κπνξεί επίζεο λα εμεγεζεί ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ νη νπνίεο 

νδήγεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηε ιαλζαζκέλε θαηεγνξηνπνίεζε. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ 

φηη νη ηξεηο κεκνλσκέλεο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 

απηή ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ δελ επεξέαζε ηελ απφδνζε ησλ FFNN θαη 

SVM, θαη επνκέλσο δελ είρε αληίθηππν ζηελ ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε ηελ νπνία πέηπρε ην 

ρήκα Απφθαζεο 1.  

 

 

ρήκα 6.2.3.2. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζε ζχλνιν δεδνκέλσλ 24 ζπνπδαζηψλ 

ηνπ καζήκαηνο WEB 

Η πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο ζηα δεδνκέλα ηειεθπαίδεπζεο, θαη 

εηδηθά ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε ρξήζε ηνπ ρήκαηνο Απφθαζεο 1, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πςειή απφδνζε ηεο κεζφδνπ ζηελ πξφβιεςε ηεο νινθιήξσζεο ή δηαθνπήο ζπνπδψλ απφ 

ηνπο καζεηέο αθφκε θαη απφ πξψηκεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ηα 
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δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θάλεθαλ φηη δελ παξέρνπλ αθξηβή κνληέιν ζεκείσζεο ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ζα δηαθφςνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

6.2.4. Σύνοτη 

H ελφηεηα απηή παξνπζίαζε κία κέζνδν πξφβιεςεο ησλ θνηηεηψλ πνπ ηείλνπλ λα 

εγθαηαιείςνπλ έλα κάζεκα. Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ ηζφηηκε ρξεζηκνπνίεζε ηξηψλ 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο ζε ζχζηεκα απφθαζεο, θαηά ην νπνίν έλαο θνηηεηήο 

θαηεγνξηνπνηείηαη σο πηζαλφο εγθαηαιείςαο αλ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ κία ηνπιάρηζηνλ 

ηερληθή κεραληθήο κάζεζεο. 

Η πξνηεηλφκελε κέζνδνο επσθειείηαη απφ ηνλ πιήξσο ειεθηξνληθφ ραξαθηήξα ηεο 

ηειεθπαίδεπζεο θαη αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο δηδάζθνληεο ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 

ησλ καζεηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ δηαθνπήο ζπνπδψλ 

θαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ 

απμάλνληαο έηζη ηα πνζνζηά ζπγθξάηεζεο ησλ καζεηψλ ζε έλα κάζεκα.  

 

6.3. Οπηηθή αλαγλώξηζε ραξαθηήξσλ 

Η νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ (optical character recognition – OCR) έξρεηαη 

λα ςεθηνπνηήζεη, ζε κνξθή ASCII, εηθφλεο ραξαθηήξσλ. ε απηή ηελ ελφηεηα 

πεξηγξάθεηαη κία κέζνδνο ε νπνία ζπλδπάδεη έλα πιήζνο ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο ζε 

κία ζπζηνηρία κε πιεηνςεθηθφ ζρήκα απφθαζεο. 

Οη ηερληθέο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Πνιιά βηβιία, ρεηξφγξαθα ή επηγξαθέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ψζηε λα δηαηεξεζνχλ θαη λα ππνζηνχλ πεξεηαίξσ επεμεξγαζία.  

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ην πεδίν ηεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ είλαη ε 

επξσζηία πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δλψ 

ε ςεθηνπνίεζε θεηκέλσλ θαίλεηαη λα νδεγείηαη ζηελ σξηκφηεηα, ε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο παξνπζηάδεη πνιιά 

κεηνλεθηήκαηα. Η χπαξμε ζθηψλ, αλαθιάζεσλ, αιινηψζεσλ ζηνπο ραξαθηήξεο θαη 
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δηαθνξεηηθψλ γξακκαηνζεηξψλ (font) νδεγνχλ πνιιέο θνξέο κηα ηερληθή κεραληθήο 

κάζεζεο λα απνηπγράλεη λα παξάγεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

ε απηή ηελ ελφηεηα, πεξηγξάθεηαη κία κέζνδνο κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ νπηηθή 

αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο 

πηλαθίδαο πνπ πεξηγξάθεθε ζην Κεθάιαην 4. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηηο 

πνιιαπιέο παξαιιαγέο ησλ πξνηχπσλ πνπ πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ ψζηε λα είλαη 

αμηφπηζηε ε κέζνδνο θαζψο θαη λα κεηξηάζεη ηηο δηαθνξεηηθέο δνκηθέο δπζθνιίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζε εηεξνγελείο αξρηηεθηνληθέο ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο. Η επφκελε ελφηεηα 

πεξηγξάθεη ζχληνκα ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηελ αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ ζε 

ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθε γηα ηηο 

αλάγθεο δνθηκήο ηεο κεζφδνπ θαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα.  

6.3.1. Σσεηική βιβλιογπαθία 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη κέζνδνη πνπ πξνηείλνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθέο κε ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ ζε ζπζηήκαηα απηφκαηεο 

αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ. ηελ [Chang et al., 2004], θάζε ραξαθηήξαο ζπγθξίλεηαη κε έλα 

πξφηππν ρξεζηκνπνηψληαο έλα απηφ-νξγαλνχκελν ράξηε (Self-Organizing Map). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ε κέζνδνο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ηεο εξγαζίαο απηήο κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί κε πεξηζζφηεξε επζηνρία ζνξπβψδε, αιινησκέλα, πεξηθεθνκκέλα ή ειιηπή 

δεδνκέλα ραξαθηήξσλ. Χζηφζν, ε κέζνδνο απαηηεί πνιινχο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. Η 

[Hu et al., 2005] εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηελ αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ ελφο ζπζηήκαηνο 

απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ, εηζάγνληαο ηηο πξνβνιέο ηνπ ππνρψξνπ ζε έλα 

ζηνραζηηθφ λεπξσληθφ δίθηπν (probabilistic neural network - PNN). Αξρηθά, ε εηθφλα ηνπ 

ραξαθηήξα δπαδηθνπνηείηαη κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο πξνζαξκνζηηθήο θαησθιίσζεο πνπ 

πξνηάζεθε ζηελ [Chan et al., 1998]. Σφηε, θάζε εηθφλα ραξαθηήξσλ θιηκαθψλεηαη ζηα 

48x32 εηθνλνζηνηρεία θαη ππνινγίδεηαη ε πξνβνιή ηνπ ππνρψξνπ κε βάξε ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή ηεο κνλαδηθήο απνζχλζεζεο ηηκψλ (Singular Value Decomposition). Σέινο, ηα 

ζηνραζηηθά λεπξσληθά δίθηπα αλαιακβάλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ θάζε εηθφλα ραξαθηήξσλ. 

Οη ζπγγξαθείο παξνπζίαζαλ πνζνζηφ επηηπρίαο 99,5% ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. ηελ 

[Parisi et al., 1998] νη ραξαθηήξεο θαηεγνξηνπνηνχληαη απφ έλα λεπξσληθφ δίθηπν πξφζζηαο 

ηξνθνδφηεζεο πνπ έρεη εθπαηδεπηεί κε ηνλ αιγφξηζκν εθπαίδεπζεο BRLS, πνπ 

πεξηγξάθηεθε ζηελ [Parisi et al., 1996] κε πνζνζηφ επηηπρίαο 98,7%. ε κηα άιιε εξγαζία 
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[Kim et al., 2003] ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηνπ εληζρπκέλνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ 

(enhanced neural network -ENN). Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ θαίλνληαη λα είλαη ιίγν 

βειηησκέλα (95%) ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ζεσξίαο πξνζαξκνζκέλνπ ζπληνληζκνχ 

(Adaptive Resonance Theory – ART), ζε ζρεηηθά κηθξφ ζχλνιν δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, 

ε κέζνδνο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ζηελ [Draghici, 1997] ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο κε έλα πνιχ κεγάιν ζε 

φγθν ζχλνιν δεδνκέλσλ. ηελ [Sarfraz et al., 2003] θαη ζηελ [Shapiro et al., 2006] ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ ησλ ραξαθηήξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο 

πξνηχπσλ (template matching) πνπ είλαη θαη ε πην απιή κνξθή αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ. ε 

κηα άιιε κέζνδν [Cinsdikici et al., 2007] ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηξνπνπνηεκέλν λεπξσληθφ 

δίθηπν πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο, βαζηζκέλν ζηελ ηερληθή αλάιπζεο θχξησλ ζπληζησζψλ 

(Principal Components Analysis – PCA). Η επίδνζε ηεο κεζφδνπ θηάλεη ην 87% ζε 

ζχλνιν δεδνκέλσλ 7.400 ραξαθηήξσλ. Η νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ ζηελ [Barroso 

et al., 1997] ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν θξίζηκσλ ζεκείσλ θαη ρξεζηκνπνηεί ζχγθξηζε 

πξνηχπσλ γηα ηελ απνζαθήληζε ραξαθηήξσλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα θιάζε. 

Σέινο, κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε αθνινπζείηαη ζηελ [Comelli et al., 1995]. Οη 

ζπγγξαθείο δελ επηρεηξνχλ λα απνκνλψζνπλ πξψηα ηνπο ραξαθηήξεο ηεο πηλαθίδαο. 

Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηνχλ ζχγθξηζε πξνηχπσλ απεπζείαο ζε νιφθιεξε ηελ εηθφλα ηεο 

πηλαθίδαο. χκθσλα κε απηή ηελ κέζνδν θάζε ππν-εηθφλα ειέγρεηαη γηα ηελ χπαξμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηειεζηή ζπζρέηηζεο. 

Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, δείρλεη φηη έρεη 

επηρεηξεζεί επηηπρψο ε νπηηθή αλαγλψξηζε πηλαθίδσλ κε δηάθνξεο κεζφδνπο κεραληθήο 

κάζεζεο. Χζηφζν, θάζε κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηηο ειεγρφκελεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ιήθζεθε κία πηλαθίδα θαζψο θαη ζην φηη ππάξρεη κφλν έλα είδνο γξακκαηνζεηξάο 

ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ ηνπο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα δεηρζεί πσο ν ζπλδπαζκφο 

πνιιαπιψλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ ζε πνιιαπιά πξφηππα θαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο. 
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6.3.2. Μέθοδορ και πειπαμαηικά αποηελέζμαηα  

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο κεζφδνπ θαη ηε δνθηκή ηεο ζπιιέρζεθε έλα ηθαλφ ζε 

κέγεζνο ζχλνιν δεδνκέλσλ, ψζηε λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Σα δεδνκέλα 

απηά ιήθζεθαλ κε ρεηξνθίλεηε θαηάηκεζε πεξηνρψλ εηθφλσλ απφ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ 

νρεκάησλ, φπσο απηφ πεξηγξάθεθε ζην Κεθάιαην 4 ηεο δηαηξηβήο απηήο. Σν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ζχγθξηζεο ζην 

κέιινλ κε άιιεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο [Anagnostopoulos θαη Giannoukos, 2009]. 

Κάζε εηθφλα πνπ θαηαηκήζεθε αξρηθά ηξνπνπνηήζεθε ζε πιαίζην 35 

εηθνλνζηνηρείσλ (5 εηθνλνζηνηρεία πιάηνο θαη 7 χςνο). Η δηαδηθαζία απηή έγηλε κε ρξήζε 

ηεο δηθπβηθήο παξεκβνιήο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί φζν ην δπλαηφλ ην ζθάικα θαηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ εηθφλσλ. Με ηελ κεηαηξνπή ησλ εηθφλσλ ζηελ ίδηα δηάζηαζε 

επηηπγράλεηαη λα έρνπλ ζηαζεξφ κέγεζνο ηα δηαλχζκαηα (35 εηθνλνζηνηρεία) πνπ 

απαξηίδνπλ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη δνθηκήο ηεο κεζφδνπ ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 

2.647 εηθφλεο ραξαθηήξσλ. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ θαηαηκήζεθε ζε αξηζκνχο θαη 

γξάκκαηα, γηα λα δηαρσξηζηνχλ φκνηνη ραξαθηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζχλνιν, φπσο ηα 

0/Ο, 1,Ι, θνθ. Απφ ηε κία, νη αξηζκνί πεξηέρνπλ ηνπο 10 αξαβηθνχο αξηζκνχο, ‗0‘ έσο ‗1‘. 

Απφ ηελ άιιε, ην ζχλνιν ησλ γξακκάησλ πεξηιακβάλνπλ 14 ραξαθηήξεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνπο ειιεληθνχο ραξαθηήξεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζην ιαηηληθφ αιθάβεην: ‗A‘, ‗B‘, ‗E‘, ‗Z‘, 

‗H‘, ‗I‘, ‗K‘, ‗M‘, ‗N‘, ‗O‘, ‗P‘, ‗T‘, ‗Y‘ θαη ‗X‘. Ο αξηζκφο ησλ δηαλπζκάησλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ραξαθηήξα θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο 6.3.2.1 θαη 6.3.2.2 γηα ηα 

γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 6.3.2.1. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ ησλ γξακκάησλ 

Υαξαθηήξαο Γηαλχζκαηα ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ 

Α 44 

Β 66 

Ε 52 

Ζ 52 

Η 180 

Ι 59 

Κ 188 

Μ 49 

Ν 35 

Ο 62 

Ρ 30 

Τ 63 

Υ 109 

ύλνιν: 1188 
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Πίλαθαο 6.3.2.2. Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ ησλ αξηζκψλ 

Υαξαθηήξαο Γηαλχζκαηα ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ 

0 112 

1 128 

2 155 

3 147 

4 155 

5 177 

6 166 

7 140 

8 148 

9 131 

ύλνιν: 1459 

 

 

Η ρξήζε κίαο κνλαδηθήο ηερληθήο κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνηχπσλ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε κε αμηφπηζηα δεδνκέλα. Κάζε 

κία ηερληθή παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά δνκηθά κεηνλεθηήκαηα θαη κνληεινπνηεί ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δπεηδή, φπσο θάλεθε θαη ζην Κεθάιαην 4 ηεο 

δηαηξηβήο, ε φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηήξσλ είλαη 

θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ελφο ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πηλαθίδαο, ζρεδηάζηεθε θαη 

αλαπηχρζεθε κία ζηνραζηηθή ζπζηνηρία ησλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε ζπζηνηρία απαξηίδεηαη απφ 7 δηαθνξεηηθέο ηερληθέο κεραληθήο 

κάζεζεο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ρήκα. ε απηφ ππάξρνπλ δχν παξαιιαγέο ησλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο (feed-forward neural networks). H κία 
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αθνξά ζηνλ αιγφξηζκν ησλ Levenberg-Marquardt [Hagan θαη Menhaj, 1994] θαη ε άιιε 

ζε κία παξαιιαγή ηνπ, ηελ κπαγεζηαλή θαλνληθνπνίεζε (Bayesian regularization) [Foresee 

θαη Hagan, 1997]. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία, αθνινπζνχληαη νη αξρέο ηνπ αιγνξίζκνπ 

ησλ Levenberg-Marquardt, αιιά εηζάγεηαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαηά ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ηθαλφηεηα γελίθεπζεο ηνπ δηθηχνπ.  

ηε ζπζηνηρία επίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηερληθή ησλ Κ θνληηλφηεξσλ γεηηφλσλ 

(K-nearest neighbor), έλα ζηνραζηηθφ λεπξσληθφ δίθηπν (Probabilistic neural network) θαη 

κία ζηνραζηηθή ζπζηνηρία απινπνηεκέλσλ αζαθψλ κνλάδσλ ARTMAP (Probabilistic 

ensemble of simplified fuzzy ARTMAP – PESFAM). Η ζηνραζηηθή ζπζηνηρία PESFAM 

πξνηηκήζεθε αληί ηεο ρξήζεο κίαο απιήο κνλάδαο αζαθνχο απινπνηεκέλνπ ARTMAP 

δηφηη ε ηερλνινγία πίζσ απφ ην ARTMAP εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζεηξά πνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα δηαλχζκαηα εθπαίδεπζεο. Έηζη, ε ζπζηνηρία απηή είλαη ζηνραζηηθή σο 

πξνο ηε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ δηαλπζκάησλ εηζφδνπ θαη φρη σο πξνο ηηο δνκηθέο 

δηαθνξέο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηαμηλνκεηψλ ζηε ζπζηνηρία ηεο κεζφδνπ.  

Σέινο, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κνλάδεο κεραλψλ δηαλπζκαηηθήο ππνζηήξημεο 

(Support Vector Machines). Η ηερληθή φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζην Κεθάιαην 2, 

ζρεδηάζηεθε γηα λα ηαμηλνκεί δεδνκέλα δχν θιάζεσλ. Γηα λα εθαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο 

ελφο πξνβιήκαηνο ηαμηλφκεζεο πνιιαπιψλ θιάζεσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν 

κέζνδνη. Η πξψηε, πνπ αλαθέξεηαη σο κία-ελαληίσλ-φισλ (one against all) [Vapnik, 1998], 

απαηηεί ηελ πινπνίεζε Μ ηερληθψλ, φζεο θαη νη θιάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

απνθαλζνχλ αλ ε είζνδνο αλήθεη ζε κία θιάζε ή φρη. Σν δηάλπζκα εηζφδνπ ζα πξέπεη λα 

ηαμηλνκεζεί ζε κία θιάζε, θαζψο θαη λα απνξξηθηεί απφ ηηο κεραλέο δηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο απφ ηηο ππφινηπεο M-1 θιάζεηο. Η δεχηεξε κέζνδνο, ε νπνία αλαθέξεηαη σο 

κία-ελαληίνλ-κίαο (one versus one) [Kijsirikul θαη Ussivakul, 2002] ζπγθξίλεη δεπγάξηα 

θιάζεσλ. Δπνκέλσο πινπνηεί Μ! δηαλχζκαηα ππνζηήξημεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φια ηα 

πηζαλά δεχγε θιάζεσλ. Η ηαμηλφκεζε ηνπ δηαλχζκαηνο εηζφδνπ ζε κία θιάζε γίλεηαη 

κεηξψληαο ηηο επηηπρίεο κίαο θιάζεο θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ δεπγαξηψλ.  
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ρήκα 6.3.2.1. ηνραζηηθή ζπζηνηρία ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο 

 

Η εθπαίδεπζε ησλ ηερληθψλ έγηλε γηα ηα δχν ζχλνια μερσξηζηά, ρξεζηκνπνηψληαο 

ην 90% ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Σν ππφινηπν 10% ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζχλνιν δνθηκήο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο, μερσξηζηά, ζε φ,ηη αθνξά ην ζχλνιν ησλ γξακκάησλ. 
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Πίλαθαο 6.3.2.3. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ γξακκάησλ 

Σερληθή Πνζνζηό επηηπρίαο 

(%) 

FFNN-LM 94,12 

FFNN-BR 97,48 

KNN 99,16 

PNN 97,48 

PESFAM 99,16 

SVM-1vsALL 99,16 

SVM-1vs1 99,16 

Probabilistic ensemble 99,16 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη φηη ελψ νη ηερληθέο έρνπλ εθπαηδεπηεί κε ηα ίδηα 

δεδνκέλα εμάγνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θάζε ηερληθή 

κνληεινπνηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα, πνιιέο απφ ηηο 

ηερληθέο εμάγνπλ δεδνκέλα κε ζηνραζηηθφ ηξφπν, φπνπ θάζε επαλάιεςε ηεο εθπαίδεπζεο 

κε ην ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο, 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ζθάικαηα ησλ ηερληθψλ δελ είλαη απφιπηα ζπζρεηηζκέλα, θαζψο 

θάπνηα ηερληθή κπνξεί λα έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ιαλζαζκέλα έλα πξφηππν ελψ άιιεο λα 

έρνπλ επηηχρεη.  

Η ζηνραζηηθή ζπζηνηρία θαιείηαη λα ζπλδπάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηερληθψλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κεηά απφ 

επαλάιεςε ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ηνπο. Όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε ζπζηνηρία επηηπγράλεη 99,16% απνηειεζκαηηθφηεηα. ηνλ 

Πίλαθα 6.3.2.4 θαίλεηαη θαη ην κεηξψν ζχγρπζεο (confusion matrix) γηα ηε ζηνραζηηθή 

ζπζηνηρία πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ ησλ γξακκάησλ. 
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Πίλαθαο 6.3.2.4. Μεηξψν ζχγρπζεο ηεο ζηνραζηηθήο ζπζηνηρίαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

γξακκάησλ 

 Έμνδνο ηεο ζηνραζηηθήο ζπζηνηρίαο 

Δ
π

ηζ
π

κ
ε

η
ή

 έ
μ
ν
δ

ν
ο 

Υαξαθηήξαο Α Β Δ Ε Ζ Η Κ Μ Ν Ο Ρ Σ Τ Υ 

Α 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Β 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δ 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ε 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ζ 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Η 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κ 0 0 0 1 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 

Μ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Ν 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Ο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Ρ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Σ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Τ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Υ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

 

 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο αξηζκνχο, ν πίλαθαο 6.3.2.5 παξνπζηάδεη ηα πεηξακαηηθά 

απνηειέζκαηα θάζε ηερληθήο θαη ηεο ζηνραζηηθήο ζπζηνηρίαο ηνπο. Όπσο θαίλεηαη, ην 

πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ γηα ηνπο αξηζκνχο είλαη επθνιφηεξν απφ φηη ησλ 

γξακκάησλ, αθνχ θάζε ραξαθηήξαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηνπο άιινπο. Δπνκέλσο, ελψ 

ππάξρνπλ ραξαθηήξεο γξακκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο νκνηφηεηεο (Σ/Ι, Κ/Η, θηι) 

ζηνπο αξηζκνχο ηα πξφηππα θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Απηφ κπνξεί λα θαλεί θαη 

απφ ηηο επηδφζεηο ησλ ηερληθψλ ζηα δχν ζχλνια: 94,12-99,16% γηα ηα γξάκκαηα θαη 95,89-

100% γηα ηνπο αξηζκνχο.  
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Πίλαθαο 6.3.2.5. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ 

Σερληθή Πνζνζηό επηηπρίαο (%) 

FFNN-LM 95,89 

FFNN-BR 97,95 

KNN 99,32 

PNN 97,48 

PESFAM 97,26 

SVM-1vsALL 100 

SVM-1vs1 99,32 

Probabilistic ensemble 100 

 

 

Πίλαθαο 6.3.2.6. Μεηξψν ζχγρπζεο ηεο ζηνραζηηθήο ζπζηνηρίαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

αξηζκψλ 

 Έμνδνο ηεο ζηνραζηηθήο ζπζηνηρίαο 

Δ
π

ηζ
π

κ
ε

η
ή

 έ
μ
ν
δ

ν
ο 

ραξαθηήξαο 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
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Η ζηνραζηηθή ζπζηνηρία θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη ζσζηά φια ηα πξφηππα ζην 

ζχλνιν δνθηκήο. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην κεηξψν ζχγρπζεο ηεο ζπζηνηρίαο 

(Πίλαθαο 6.3.2.6). 

6.3.3. Σύνοτη 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεθε κία κέζνδνο βαζηζκέλε ζε ζηνραζηηθέο ζπζηνηρίεο 

ηερληθψλ λεπξσληθήο κάζεζεο. Οη ζπζηνηρίεο αλαιακβάλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα πξφηππα 

ησλ ραξαθηήξσλ ησλ πηλαθίδσλ αξηζκνχ θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

Γηα ηε δνθηκή ηεο κεζφδνπ, νη ραξαθηήξεο ιήθζεθαλ ρεηξνθίλεηα απφ ην ζχλνιν 

δεδνκέλσλ εηθφλσλ νρεκάησλ ηνπ Κεθαιαίνπ 4. Με ηελ εηζαγσγή 7 ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο ζε κία ζπζηνηρία, δείρζεθε φηη ιακβάλνληαη πςειήο επίδνζεο απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο, εμάγνληαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα παξ‘ φιν πνπ νη ηερληθέο εμάγνπλ 

απνηειέζκαηα κε ζηνραζηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ηελ  επηηπρία ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη 

ηηο ηηκέο ησλ εζσηεξηθψλ παξακέηξσλ ηνπο.  

Οη εηθφλεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ αλεβάζηεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ [Anagnostopoulos θαη Giannoukos, 2010] ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ζχγθξηζεο κε άιιεο ηερληθέο ζην κέιινλ. 

 

6.4. Γηάγλσζε αζζελώλ κε ηε λόζν ηνπ Alzheimer 

Οη λεπξνινγηθέο παζήζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζηαδηαθή απψιεηα ησλ λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο αζζέλεηεο ηεο άλνηαο. Η λφζνο ηνπ Alzheimer είλαη 

ε πην ζπλήζεο κνξθή άλνηαο θαζψο ζρεδφλ ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ αζζελψλ κε 

κεησκέλεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πάζρνπλ απφ ηε λφζν απηή. Αθνξά ην 7% ησλ αλζξψπσλ 

κεγαιχηεξσλ ησλ 65 ρξνλψλ θαη ην 40% ησλ αλζξψπσλ κε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 80. Γελ 

ππάξρεη ζεξαπεία, αιιά ε έγθαηξε δηάγλσζή ηεο κπνξεί λα σθειήζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηνπο αζζελείο, θαζψο ε ρνξήγεζε αγσγήο ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο νδεγεί ζε επηκήθπλζε 

ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ησλ αζζελψλ. 

Η δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη ηππηθά κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο κίλη-δηαλνεηηθήο 

θαηάζηαζεο (mini-mental state examination) [Folstein et al., 1975]. Η εμέηαζε απηή αθνξά 
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ζηε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα ηαηξφ θαηφπηλ 

ζπλεληεχμεσο ηνπ αζζελνχο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμέηαζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηαηξνχ λα αμηνινγεί ηηο απαληήζεηο ηνπ αζζελή. Πνιιέο θνξέο ε 

δηάγλσζε επαιεζεχεηαη κεηά απφ πνιιαπιέο επηζθέςεηο θαη χζηεξα απφ ζπλεληεχμεηο θαη 

ησλ ζπγγελψλ ηνπ αζζελή. Οπφηε, ε δηαδηθαζία είλαη δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα. Θα πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη θακία ηερληθή δελ είλαη απφιπηα αθξηβήο, θαζψο ε επαιήζεπζε ηεο 

αζζέλεηαο ηνπ Alzheimer θαζψο θαη ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζηαδίνπ ηεο, ηεο ήπηαο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο, κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ζάλαηνλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηνςίαο. 

Η δηάγλσζε ησλ αζζελψλ κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα κέζσ ηεο αλάιπζεο εηθφλσλ 

ηνπ εγθεθάινπ ηνπ αζζελνχο. Οη εηθφλεο απηέο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κέζσ ηνπ 

ππνινγηζηηθνχ ηνκνγξάθνπ (computed tomography - CT), ηνπ ηνκνγξάθνπ ππξεληθνχ 

καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (magnetic resonance imaging – MRI), ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

ηνκνγξάθνπ κνλήο εθπνκπήο θσηνλίνπ (single photon emission computed tomography –

SPECT) ή ηεο ηνκνγξαθίαο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (positron emission tomography – PET).  

Η ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη κία κέζνδν βαζηζκέλε ζε κηα ζηνραζηηθή ζπζηνηρία 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο κε λεπξσληθφ δίθηπν ελαξκνληζηή (combining classifier) ε 

νπνία εθπαηδεχεηαη κε δεδνκέλα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηε ζσιήλσζε ηνπ CIVET (CIVET 

pipeline) [Habib et al., 2010; Ad-Dab'bagh et al.m 2006]. ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζε ηξεηο θιάζεηο: πγηείο, κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε 

ηε λφζν ηνπ Alzheimer, θάηη πνπ δελ έρεη επηρεηξεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο φηη ε δηάγλσζε αζζελψλ κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer 

είλαη έλα δχζθνιν πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο, θαζψο 30% ησλ παζρφλησλ κε ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε δε ζα λνζήζνπλ κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer. Αληίζηνηρα, ε εμέηαζε ηεο κίλη-

δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο δελ είλαη απφιπηα αθξηβήο σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

αζζελψλ ζε θιάζεηο αλάινγα κε ηελ πάζεζή ηνπο. 

Η ελφηεηα δνκείηαη σο εμήο. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο ηερλνινγηθήο 

ζηάζκεο ζρεηηθή κε ηε δηάγλσζε αζζελψλ κε ηνπ Alzheimer κε ηερληθέο κεραληθήο 

κάζεζεο. Μεηά πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε. 

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ. 
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6.4.1. Σσεηική βιβλιογπαθία 

ηελ πξφζθαηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη κέζνδνη θαη ηερληθέο 

βαζηζκέλεο ζηε κεραληθή κάζεζε γηα ηε δηάγλσζε ελδερφκελσλ αζζελψλ κε ηε λφζν ηνπ 

Alzheimer. Σα δεδνκέλα πνπ αμηνπνηνχληαη ιακβάλνληαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (ElectroEncephaloGram – EEG), ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

ηνκνγξάθνπ κνλήο εθπνκπήο θσηνλίνπ (Single Photon Emission Computed Tomography –

SPECT) θαη ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (magnetic resonance imaging – MRI).  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρεη θνηλφ ζχλνιν δεδνκέλσλ ψζηε λα ππάξρεη βάζε 

ζχγθξηζεο ησλ κεζφδσλ. Δπνκέλσο, ε ζχγθξηζε ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλν 

πνηνηηθά θαζψο πνιιέο θνξέο ην ίδην ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πεξηέρεη αζζελείο αζαθψο 

νκαδνπνηεκέλνπο σο πάζρνληεο κηαο κνξθήο ηεο αζζέλεηαο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη αζαθή 

ηα φξηα ησλ ζηαδίσλ ηεο ήπηαο λνεηηθήο πζηέξεζεο κε ηα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ ηνπ 

Alzheimer. Γηα απηφ ην ιφγν, θάπνηεο εξγαζίεο επηθπξψλνπλ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ απηνςία ησλ αζζελψλ, πνπ γίλεηαη κεηά ζάλαηνλ.  

Όιεο νη παξαθάησ εξγαζίεο επαιεζεχνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν εμαίξεζε-έλα 

(leave-one-out) [Picard θαη Cook, 1984] εθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Η 

κέζνδνο απηή εμάγεη έλα θάησ φξην ηεο απφδνζεο ησλ κεζφδσλ. Άιιεο κέζνδνη πνπ 

ππάξρνπλ είλαη ηερληθή ηνπ Κ-πιάζηα δηαρσξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ (K-fold cross 

validation), ην bootstrap .635+ [Efron θαη Tibshirani, 1997] θαη ε K-πιάζηα ηπραία 

θαηάηκεζε ηνπ ζπλφινπ (K-fold random subsampling). Οη ηειεπηαίεο κέζνδνη ηείλνπλ λα 

ππεξηηκνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φ,ηη αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ αλαιχνπλ θαη εμάγνπλ 

πξνβιέςεηο βάζεη ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο αζζελψλ, απηέο εθαξκφδνληαη ζε πξνβιήκαηα 

δχν θιάζεσλ. Οη Polikar et al. [2008] ρξεζηκνπνηνχλ κία παξαιιαγή ηνπ δεκνθηινχο 

αιγνξίζκνπ AdaBoost, ην Learn++, ψζηε λα δηαγλψζνπλ αζζελείο κε ηε λφζν ηνπ 

Alzheimer. ε ζχλνιν δεδνκέλσλ 52 αηφκσλ, 28 κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer θαη 24 πγηψλ, 

παξνπζηάδνπλ 79% απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη Chen et al. [2006] ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή 

ηεο κε-αξλεηηθήο παξαγνληνπνίεζεο πίλαθα (non-negative matrix factorization) ψζηε λα 

κεηψζνπλ ην ρψξν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (feature space) θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθπαηδεχζνπλ 

κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (support vector machines). ε ζχλνιν δεδνκέλσλ 60 

αηφκσλ, 38 πγηψλ θαη 22 κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε, παξνπζηάδνπλ πεξίπνπ 87% 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα απνηειέζκαηα απηά ιήθζεθαλ δηαρσξίδνληαο 100 θνξέο ηπραία 
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ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε ππνζχλνια εθπαίδεπζεο θαη δνθηκήο (100-fold random 

subsampling) θαη ιακβάλνληαο ην κέζν φξν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δνθηκψλ. ε κηα 

παξφκνηα εξγαζία, νη Lehmann et al. [2007] αμηνπνηνχλ ηηο κεραλέο δηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο ζε ζχλνιν αηφκσλ 3 θιάζεσλ: πγηψλ, κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε ηε 

λφζν ηνπ Alzheimer. Αλαθέξνληαη φκσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαρσξηζκνχ δχν θιάζεσλ. 

Γειαδή, ζε ζχλνιν 242 αηφκσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην δηαρσξηζκφ πγηψλ κε 

πάζρνληεο απφ ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε είλαη 78% θαη πγηψλ κε απηνχο κε ηε λφζν ηνπ 

Alzheimer είλαη 88%. Γελ αλαθέξνληαη απνηειέζκαηα γηα ην δηαρσξηζκφ θαη ησλ ηξηψλ 

θιάζεσλ ηαπηνρξφλσο. 

Η αλάιπζε ησλ εηθφλσλ SPECT επίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάγλσζε 

ελδερφκελσλ αζζελψλ κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer. Οη εξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο θαη 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο ελδερφκελνπο αζζελείο ζε δχν θιάζεηο, πγηείο θαη πάζρνληεο κε ηε 

λφζν ηνπ Alzheimer. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Chaves et al. [2009] ζε δείγκα 79 αηφκσλ (41 

πγηείο) παξνπζίαζαλ 98% επηηπρία κε κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηή φκσο κεηξήζεθε κε ηε κέζνδν επηθχξσζεο bootstrap .632+, ε 

νπνία ππεξεθηηκά ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο. ε 

κία παξφκνηα εξγαζία [Lopez et al., 2009], παξνπζηάδεηαη 92% επηηπρία ζηε δηάθξηζε 

πγηψλ θαη αζζελψλ, ζε δείγκα 91 αηφκσλ. Σέινο, ζε κία παιαηφηεξε εξγαζία [Fung θαη 

Stoeckel, 2007] αλαθέξεηαη 77% επηηπρία ζηε δηάγλσζε αζζελψλ. 

ηε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη λα είλαη δεκνθηιέζηεξε ε ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ 

εμήρζεζαλ απφ καγλεηηθφ ηνκνγξάθν απφ φηη κε άιιεο κεζφδνπο. Οη Vemuri et al. [2008] 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα ηθαλφ δείγκα, 380 αηφκσλ, γηα λα εθπαηδεχζνπλ κεραλέο δηαλπζκάησλ 

ππνζηήξημεο. Η επηηπρία ζηε δηάθξηζε αζζελψλ κε Alzheimer θαη πγηψλ αηφκσλ είλαη 

89%, κε επηθχξσζε ηεηξαπιήο δηαρψξηζεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ (4-fold cross 

validation). Oη Ye et al. [2008] επίζεο ρξεζηκνπνηνχλ κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 

θαη επηηπγράλνπλ 92% δηαρσξηζκφ ησλ δχν θιάζεσλ ζε δείγκα 118 αηφκσλ, κε επηθχξσζε 

πεληαπιήο δηαρψξηζεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, νη Magnin et al. [2008] 

ζπκθσλνχλ κε ηα άλσ απνηειέζκαηα, φπνπ ζε δείγκα 18 αηφκσλ θαη κε παξφκνηα κέζνδν 

παξνπζηάδνπλ 94% απνηειεζκαηηθφηεηα. Η επηθχξσζε ζε απηή ηελ εξγαζία γίλεηαη κε 

ηπραία θαηάηκεζε 5.000 θνξψλ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ (5000–fold random subsampling). 

ε κηα άιιε εξγαζία [Kloeppel et al., 2008], παξνπζηάδεηαη 96% επηηπρία ζηε δηάγλσζε 

αζζελψλ, αιιά ε επηθχξσζε ησλ δνθηκψλ γίλεηαη κία θνξά, κε πξναπνθαζηζκέλα ζχλνια 
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δνθηκήο θαη εθπαίδεπζεο. Οη Davatzikos et al. [2008] παξνπζηάδνπλ επηηπρία 90% κε 

κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο ζε δείγκα 155 αηφκσλ, απφ ηνπο νπνίνπο 135 είλαη 

πγηείο θαη 20 πάζρνπλ απφ ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Όζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα κε 

επηθχξσζε εμαίξεζε-έλα, πνπ είλαη ε πην πεζηκηζηηθή, νη Li et al. [2007] παξνπζηάδνπλ κε 

κεραλέο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 85% επηηπρία ζε δείγκα 39 αηφκσλ.  

Οη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο πξνζπαζνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ ελδερφκελνπο 

αζζελείο ζε δχν θαηεγνξίεο. Λίγεο εξγαζίεο πξνζπαζνχλ λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηνπο 

αζζελείο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Tripoliti et al. [2008] πξνηείλνπλ 

ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ ηπραίσλ δαζψλ (Random Forests) γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

αηφκσλ ζηηο θαηεγνξίεο «πγηείο», «κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε» θαη «κε ηε λφζν ηνπ 

Alzheimer». Δπηηπγράλνπλ 80% επηηπρία ζε δείγκα 41 αηφκσλ: 28 πγηψλ, 7 κε ήπηα 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη 6 κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer.  

Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζε απηή ηελ ελφηεηα πξνζθέξνπλ ηζρπξά εξγαιεία 

γηα ηελ απηφκαηε δηάγλσζε ελδερφκελσλ αζζελψλ κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer. Χζηφζν, δελ 

έρνπλ εθηηκεζεί ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ζπζηνηρηψλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο, εθηφο ηεο 

[Polikar et al., 2008] πνπ ρξεζηκνπνηεί κία παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ AdaBoost ζε δεδνκέλα 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο. Δπίζεο, ιίγεο εξγαζίεο ζηε βηβιηνγξαθία επηρεηξνχλ λα 

δηαρσξίζνπλ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ζε ηξεηο θιάζεηο, κε ηελ ελδηάκεζε (ηελ ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε) λα αθνξά ζην πξψηκν ζηάδην ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer. Με έλα εξγαιείν 

απηφκαηεο δηάγλσζεο αζζελψλ κέζσ δεδνκέλσλ πνπ εμάγνληαη επίζεο απηφκαηα, ζα ήηαλ 

δπλαηφ λα ρνξεγείηαη ζεξαπεία έγθαηξα, πνπ ζα νδεγνχζε ζε επηκήθπλζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο ησλ αζζελψλ θαη ζε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο.  

6.4.2. Μέθοδορ και πειπαμαηικά αποηελέζμαηα  

Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελδερφκελσλ αζζελψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζηνηρία 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο κε ηα ίδηα δνκηθά ζπζηαηηθά φπσο ζην πξφβιεκα ηεο νπηηθήο 

αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (ελφηεηα 6.3). Δπεηδή φκσο ην πξφβιεκα πνπ κειεηάηαη ζε απηφ 

ην θεθάιαην είλαη πνιχ δπζθνιφηεξν, ρξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ έλα λεπξσληθφ δίθηπν σο 

ελαξκνληζηήο ηεο ζπζηνηρίαο (combining classifier). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, νη ηερληθέο ελδέρεηαη λα 

δηαθσλνχλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θάζε εηζφδνπ. Έζησ, αij ε απφθαζε ηεο ηερληθήο i γηα 

ηελ είζνδν j θαη 2<i<N, 1<j. ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζεσξήζεθε φηη θάζε ηερληθή πνπ 
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ζπκκεηέρεη ζηελ ζπζηνηρία είλαη ηζνδχλακε κε ηηο άιιεο. Οπφηε, ε απφθαζε Ο γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε κίαο εηζφδνπ j απφθαζε ζε κία θιάζε k (2<k<K) ιακβαλφηαλ κε απιή 

πιεηνςεθία, δειαδή: 

                

 

  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, θάζε ηερληθή παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ. Απηφ θαίλεηαη 

θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φπνπ γηα ηηο δνθηκέο (benchmarks) ησλ κεζφδσλ κεραληθήο 

κάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη έλα κεγάιν πιήζνο ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Οπφηε, γηα ηε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο ηεο ζπζηνηρίαο ζα ήηαλ πξφζθνξν λα απνδνζνχλ βάξε ζηηο απνθάζεηο θάζε 

ηερληθήο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα βάξε απηά αληηπξνζσπεχνπλ ην πφζν απνηειεζκαηηθά κπνξνχλ 

νη ηερληθέο λα εθπαηδεπηνχλ ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ. Με δηαθνξεηηθά ζχλνια 

δεδνκέλσλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθχπηνπλ θαη δηαθνξεηηθά βάξε wi:: 

                  

 

  

Δπνκέλσο, πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ ηα βέιηηζηα (ή ζρεδφλ βέιηηζηα) βάξε wi ψζηε 

ηα Οj λα ζπκθσλνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ κε ηηο πξαγκαηηθέο θιάζεηο ησλ 

εηζφδσλ j. Έλαο ηξφπνο πνπ πξνηείλεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη ε ιήςε 

ζηαηηζηηθψλ κεηξήζεσλ πάλσ ζηηο απνδφζεηο ησλ ηερληθψλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

εθηίκεζε ηνπ ζθάικαηνο (ή αιιηψο ε εκπηζηνζχλε γηα ηελ έμνδν θάζε ηερληθήο – 

confidence) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαξψλ. Γηα λα βξεζεί φκσο ε βέιηηζηε ιχζε δελ 

αξθνχλ πάληα νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη. ε απηφ ην θεθάιαην ρξεζηκνπνηείηαη έλα λεπξσληθφ 

δίθηπν πξφζζηαο ηξνθνδφηεζεο σο ελαξκνληζηήο (combining classifier). Γειαδή, ηα βάξε 

πνπ αλαδεηνχληαη ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο νπίζζηαο δηάδνζεο ζθάικαηνο 

(back-propagation).  
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ρήκα 6.4.2.1. ηνραζηηθή ζπζηνηρία ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο κε λεπξσληθφ δίθηπν 

ελαξκνληζηή 

Σα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θαη δνθηκήο εμήρζεθαλ απφ ηε ζσιήλσζε CIVET 

(CIVET pipeline) [Habib et al., 2010; Ad-Dab'bagh et al.m 2006] θαη αθνξνχλ 358 άηνκα, 

123 πγηή, 122 κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη 113 κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer. Οη αζζελείο 

πξνέξρνληαη απφ δηαγλσζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Η ζσιήλσζε 

ηνπ CIVET αλαιχεη εηθφλεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, νη νπνίεο απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. θνπφο ηεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ εηθφλσλ ηνπ 

εγθεθάινπ ψζηε λα απηνκαηνπνηεζεί ε εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εγθεθάινπ θάζε 

αζζελή. Μαδί κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ πξνθχπηνπλ 135 ραξαθηεξηζηηθά 

(features) γηα θάζε δηάλπζκα εηζφδνπ. Με ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
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ηε ζσιήλσζε ηνπ CIVET, ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ 

απηφκαηε δηάγλσζε ελδερφκελσλ αζζελψλ. 

Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ην πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο 

ρσξίζηεθε αξρηθά ζε ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ άηνκα δχν θιάζεσλ. Ο 

δηαρσξηζκφο πγηψλ αηφκσλ απφ πάζρνληεο κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer πέηπρε ζην 89% ησλ 

πεξηπηψζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ν δηαρσξηζκφο πγηψλ θαη παζρφλησλ κε ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε ήηαλ 72%. Η δηάθξηζε ησλ αζζελψλ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε ηε λφζν 

ηνπ Alzheimer θπκάλζεθε ζην 70%. Φαίλεηαη δειαδή φηη ε δηάθξηζε ηνπ ελδηάκεζνπ 

ζηαδίνπ είλαη πνιχ δπζθνιφηεξν πξφβιεκα απφ φηη ε δηάθξηζε πγηψλ θαη παζρφλησλ κε ηε 

λφζν ηνπ Alzheimer. Σα πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ ζε γεληθέο γξακκέο 

κε απηά ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο. 

ην επφκελν βήκα, ε πξνηεηλφκελε ζπζηνηρία εθπαηδεχηεθε κε νιφθιεξν ην 

ζχλνιν δεδνκέλσλ. Γηα ηε ζχγθξηζε κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε κέζνδνο επηθχξσζεο bootstrap .635+. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζπζηνηρία παξνπζίαζε 

80% επηηπρία. Όπσο φκσο έρεη αλαθεξζεί, ε κέζνδνο απηή ηείλεη λα ππεξηηκά ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο. Όκνηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο 10-

πιάζηαο θαηάηκεζεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ (10-fold cross validation). Με ηελ ηερληθή 

απηή ε ζπζηνηρία παξνπζίαζε 69% επηηπρία. 

Γηα λα βξεζεί έλα θάησ φξην ζην ζθάικα ησλ κεζφδσλ, θαζψο νη δχν παξαπάλσ 

κέζνδνη επηθχξσζεο ηείλνπλ λα ππεξηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λεπξσληθψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηνπ εμαίξεζε-έλα (leave-one-out). Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε 

κία πξφζθαηε παξαιιαγή ηεο ηερληθήο ηεο πξνζαξκνζκέλεο ελίζρπζεο, ε ήπηα 

πξνζαξκνζκέλε ελίζρπζε (gentle adaptive boosting) [Friedman et al., 2000]. Η κέζνδνο 

απηή έρεη βξεζεί λα είλαη αξθεηά πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ θιαζηθή. Παξ‘ φια απηά, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θπκάλζεθε ζε ρακειά επίπεδα: 54% επηηπρία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ δηαλπζκάησλ εηζφδνπ.  

Σέινο, εθαξκφζηεθε ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο. Η κέζνδνο παξνπζίαζε 64% 

επηηπρία φηαλ δε ρξεζηκνπνηήζεθε ην λεπξσληθφ δίθηπν ηνπ ελαξκνληζηή. Με ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ελαξκνληζηή, ε απνηειεζκαηηθφηεηα απμήζεθε ζην 78%. Η κέζνδνο 

επηθχξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε εμαίξεζε-έλα. ηνλ πίλαθα 6.4.2.1 θαίλεηαη ην 

κεηξψν ζχγρπζεο πνπ παξνπζίαζε ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο. 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε πξνηεηλφκελε ηερληθή βξίζθεηαη 

ζηα ίδηα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηα πξνβιήκαηα δχν θιάζεσλ. Όηαλ 

φκσο εθαξκνζηεί ζην πξφβιεκα ησλ ηξηψλ θιάζεσλ, ε πξνηεηλφκελε ηερληθή απνδίδεη 

πνιχ θαιχηεξα. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.3.2.6, ηα πεξηζζφηεξα 

ζθάικαηα πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάθξηζε ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ, πνπ αθνξά άηνκα κε 

ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη ζηε δηάθξηζε «θνληηλψλ» θιάζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

πνιιέο θνξέο ηα φξηα ησλ θιάζεσλ δελ είλαη ζαθή, εηδηθά ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε 

δηάθξηζε ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ ζηαδίσλ ηεο ήπηαο λνεηηθήο πζηέξεζεο, κε πγηή άηνκα 

θαη κε ην πξψην ζηάδην ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 6.4.2.1. Μεηξψν ζχγρπζεο ηεο πξνηεηλφκελεο ζπζηνηρίαο κε λεπξσληθφ δίθηπν 

ελαξκνληζηή 

 Έμνδνο ηεο ζπζηνηρίαο 

Δ
π

ηζ
π

κ
ε

η
ή

 έ
μ
ν
δ

ν
ο 

θιάζε Τγηείο 
Με ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Με ηε λφζν ηνπ 

Alzheimer 

Τγηείο 115 4 4 

Με ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε 
25 71 26 

Με ηε λφζν ηνπ 

Alzheimer 
5 15 93 

 

6.4.3. Σύνοτη 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάζηεθε κία κέζνδνο γηα ηελ απηφκαηε δηάγλσζε 

ελδερφκελσλ αζζελψλ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε ή κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer. Η κέζνδνο 

θάλεθε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε αζζελψλ ζε ηξεηο θιάζεηο θαη 

κπνξεί λα γίλεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε αζζελψλ.  
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6.5. Αλαθεθαιαίσζε 

Σν θεθάιαην παξνπζίαζε κεζφδνπο βαζηζκέλεο ζε ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο θαη 

ζε ζπζηνηρίεο ηνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ. Η θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ εθαξκνγψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ είλαη ε εμήο: ε 

κεραληθή κάζεζε κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαζψο είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθή.  

Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε πξνβιήκαηνο, θαζψο άιια 

επηδεηνχζαλ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ άιια πξνβιήκαηα 

είραλ σο πξνυπφζεζε ηελ φζν ην δπλαηφλ πην πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε δείρηεθε φηη ε ρξήζε ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο κπνξεί λα δψζεη θαιχηεξεο 

ιχζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο πνπ πξνηείλνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε θάλεθε φηη ε ρξήζε πνιιψλ ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο ζε κία 

ζπζηνηρία κπνξεί λα δψζεη πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 
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7. Δπίινγνο 

Η παξνχζα δηαηξηβή είρε σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε αιγνξηζκηθψλ κεζφδσλ γηα ηε 

γξήγνξε θαηάηκεζε εηθφλσλ θαη εηθνλνζεηξψλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ηερληθψλ κεραληθήο 

κάζεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ. 

Η θχξηα ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη ν αιγφξηζκνο Δπαγσγηθήο άξσζεο, ν 

νπνίνο πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3. Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο ζρεδηάζηεθε 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εμαληιεηηθή ζάξσζε ηνπ ρψξνπ ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ κηαο εηθφλαο, εζηηάδνληαο κφλν ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Μία πεξηνρή 

αμηνινγείηαη σο ελδηαθέξνπζα κέζσ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ δηαλχζκαηνο ην νπνίν εμάγεηαη 

απφ ηνλ ηειεζηή ζάξσζεο πνπ έρεη ηε κνξθή ελφο θπιηφκελνπ παξαζχξνπ. 

 Ο αιγφξηζκνο ηεο δηαηξηβήο είλαη ρξήζηκνο ζε εθαξκνγέο θαηάηκεζεο εηθφλσλ θαη 

εηθνλνζεηξψλ, φπσο γηα ηελ αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ, ηελ ζχγθξηζε εηθφλσλ, ηελ 

εμφξπμε πιεξνθνξηψλ (data mining), ηελ φξαζε ππνινγηζηψλ, θνθ. Έξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο ησλ παξαπάλσ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, νη νπνίεο 

θέξνπλ κεγάιν ππνινγηζηηθφ θφζηνο θαηά ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. 

Γηα λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα νθέιε ηνπ πξνζθέξεη ν 

πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο πινπνηήζεθε ζε δχν ζπζηήκαηα. Σν πξψην (Κεθάιαην 4) 

αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο νρεκάησλ ησλ πηλαθίδσλ ηνπο. Ο 

αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο βνήζεζε ζηε κεγάιε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δε 

κεηψζεθε, θαζψο έκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ εθαξκνγή εμαληιεηηθήο ζάξσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηειεζηή Οκφθεληξσλ Κπιηφκελσλ Παξαζχξσλ. Σν δεχηεξν ζχζηεκα 

(Κεθάιαην 5) επεμεξγάδεηαη ηε ξνή εηθνλνζεηξάο ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ κε ζθνπφ ηελ 

θαηάηκεζή ηεο ζε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε κία βάζε 

δεδνκέλσλ. ε απηή ηελ εθαξκνγή, ν αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή 

πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο (Regions of Interest) θαηά ηε ζάξσζε ησλ θαξέ ησλ 

εηθνλνζεηξψλ κε έλα θπιηφκελν παξάζπξν. Η ελαιιαθηηθή ηεο εμαληιεηηθήο ζάξσζεο ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη ε θχιηζε ελφο παξαζχξνπ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο εηθφλαο 

αιιά ε επεμεξγαζία θαηά κπινθ. Έηζη, ν αιγφξηζκνο ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο 

αληηθαζηζηά ηελ θαηά κπινθ επεμεξγαζία θπιίνληαο έλα παξάζπξν πνπ έρεη ειάρηζηε 

ηαρχηεηα ηηο δηαζηάζεηο ελφο εηθνληθνχ κπινθ. 
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Πέξα απφ ηνλ αιγφξηζκν ηεο Δπαγσγηθήο άξσζεο ζηε δηαηξηβή απηή 

πξνηείλνληαη θαη άιιεο θαηλνηφκεο ηερληθέο ζρεηηθέο κε ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο ζηα δχν 

ζπζηήκαηα. ην Κεθάιαην 4, αλαθέξνληαη ε επθπήο δπαδηθνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα 

ζπκθξαδφκελα ηνπ ηειεζηή θαη ην ζρήκα ςεθνθνξίαο γηα ηελ δεκηνπξγία θαηάηαμεο ησλ 

πξνηχπσλ ζε εθαξκνγέο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ. ην Κεθάιαην 5, παξνπζηάζηεθε κία 

ηερληθή γηα ηελ ηαχηηζε εηθνλνζεηξψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ρξνληθά θπιηφκελα παξάζπξα. 

Καη ζηα δχν ζπζηήκαηα ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θάλεθε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε. ην κέιινλ ζα δνθηκαζηεί ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο θαη 

ζε άιια ζπζηήκαηα φπνπ ν κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ θαζηζηά ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

αλαπνηειεζκαηηθά ή λα παξνπζηάδνπλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

Σέινο, ζην Κεθάιαην 6 παξνπζηάζηεθαλ κεζνδνινγίεο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ κε 

ρξήζε ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξφβιεςε ηεο επίδνζεο θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε 

κε ειεθηξνληθά κέζα, ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ ζε εθαξκνγέο Οπηηθήο Αλαγλψξηζεο 

Υαξαθηήξσλ θαη ε δηάγλσζε αζζελψλ κε ηε λφζν Alzheimer. Κάζε κία εθαξκνγή 

κειεηήζεθε μερσξηζηά θαη ιήθζεθαλ νη αλαγθαίεο απνθάζεηο ψζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο, θαζψο θαη ησλ ζηνραζηηθψλ ζπζηνηρηψλ ηνπο, λα είλαη 

αμηφπηζηα θαη απνηειεζκαηηθά. 
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