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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
H εργασία αυτή που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος του 

Τμήματος Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Πατρών διαπραγματεύεται το πρόβλημα της εξόρυξης 
γνώσης από εικόνες σύστασης-υφής (textures). Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε μια εφαρμογή 
εξαγωγής χαρακτηριστικών από εικόνες σύστασης-υφής με την μέθοδο των φίλτρων Gabor, και 
μια εφαρμογή εξόρυξης γνώσης από εικόνες, κατηγοριοποίηση των υπό εξέταση εικόνων σε 
πεπερασμένο αριθμό κλάσεων εικόνων σύστασης-υφής και στην συνέχεια ανάκτηση παρόμοιων 
εικόνων από την βάση. O κώδικας των εφαρμογών καθώς και οι χρησιμοποιούμενες βάσεις 
εικόνων διατίθενται σε CD ενώ το περιβάλλον υλοποίησης είναι αυτό της MATLAB 7.0. 

  Η εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1 δίνονται οι βασικές έννοιες για την εικόνα, την ψηφιοποίηση και τον 
κβαντισμό καθώς επίσης και για τα χρωματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές για την 
παρουσίαση αυτών. Δίνονται επίσης βασικές τεχνικές που αφορούν την επεξεργασία των εικόνων 
καθώς επίσης και παραδείγματα πως αυτές οι τεχνικές βελτίωσης μπορούν να συνδράμουν θετικά 
στην αύξηση της διακριτότητας της υποβόσκουσας πληροφορίας. Από αυτές τις τεχνικές η 
ισοστάθμιση ιστογράμματος θα χρησιμοποιηθεί στο κεφάλαιο 6 και στην εφαρμογή της εξαγωγής 
των χαρακτηριστικών από εικόνες σύστασης-υφής για την βελτιστοποίηση των υπό εξαγωγή 
υποεικόνων ως προς την διακριτότητα.  

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το πρόβλημα της ανάκτησης εικόνας. Η ανάκτηση εικόνας 
είναι  ένας πολύ ενεργός ερευνητικός τομέας από τη δεκαετία του '70, με σημαντική ώθηση από 
την έρευνα δύο άλλων επιστημονικών περιοχών, την διαχείριση βάσεων δεδομένων και την όραση 
υπολογιστών. Αυτές οι δύο ερευνητικές περιοχές μελετούν την ανάκτηση εικόνας από 
διαφορετικές γωνίες, η μία από την πλευρά του κειμένου και η άλλη από την οπτική πλευρά. 
Εξετάζουμε διάφορα οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, την αντίστοιχη αναπαράστασή τους και 
τις τεχνικές ταυτοποίησης. Για την διευκόλυνση της γρήγορη αναζήτησης μέσα σε μεγάλης 
κλίμακας συλλογές εικόνας, αποτελεσματικές τεχνικές ευρετηρίασης πρέπει να εξερευνηθούν. 
Αξιολογούμε διάφορες τέτοιες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της διάστασης και της 
πολυδιάστατης ευρετηρίασης. Κορυφαία εμπορικά και ερευνητικά συστήματα καθώς και τα 
χαρακτηριστικά τους δίνονται συνοπτικά ενώ βασισμένοι στην τρέχουσα κατάσταση και τι 
απαιτείται από τις πραγματικές εφαρμογές, αναφέρονται οι ελπιδοφόρες μελλοντικές ερευνητικές 
κατευθύνσεις και οι προτεινόμενες προσεγγίσεις. 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια εισαγωγή στο ερευνητικό πεδίο της εξόρυξης γνώσης από 
εικόνες. Η εξόρυξη γνώσης από εικόνες κέρδισε γρήγορα την προσοχή μεταξύ των ερευνητών 
στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων, της εξόρυξης πληροφοριών, και των βάσεων δεδομένων 
πολυμέσων λόγω της δυνατότητας ανακάλυψης χρήσιμων προτύπων που μπορούν να 
οδηγήσουν τους διάφορους ερευνητικούς τομείς σε νέες περιοχές. Συστήματα εξόρυξης γνώσης 
από εικόνες που μπορούν αυτόματα να εξαγάγουν σημαντικές πληροφορίες (γνώση) είναι ολοένα 
και πιο πολύ σε ζήτηση. Η θεμελιώδης πρόκληση στην εξόρυξη γνώσης από εικόνες  είναι να 
καθορίσει πώς η χαμηλού επιπέδου, αντιπροσώπευση ενός εικονοστοιχείου που περιλαμβάνεται 
σε μια εικόνα μπορεί αποδοτικά και αποτελεσματικά να οδηγηθεί σε επεξεργασία για να 
προσδιορίσει τις υψηλού επιπέδου σχέσεις και αντικείμενα. Με άλλα λόγια, η εξόρυξη γνώσης από 
εικόνες  εξετάζει την εξαγωγή της υπονοούμενης γνώσης, την σχέση των στοιχείων εικόνας, ή 
άλλων προτύπων που αποθηκεύονται με όχι ρητό τρόπο στις βάσεις δεδομένων εικόνας. Η 
έρευνα στη εξόρυξη γνώσης από εικόνες μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο κύριες κατευθύνσεις. 
Η πρώτη κατεύθυνση περιλαμβάνει τις εξαρτώμενες από το πεδίο εφαρμογές όπου ο κύριος 
σκοπός είναι να εξαχθούν τα πιο σχετικά χαρακτηριστικά από τις εικόνες σε μια μορφή κατάλληλη 
για την μετέπειτα εξόρυξη δεδομένων. Η δεύτερη κατεύθυνση περιλαμβάνει τις γενικές εφαρμογές 
όπου εστιάζουμε στην παραγωγή προτύπων από εικόνες που ίσως είναι χρήσιμα στην κατανόηση 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υψηλού επιπέδου ανθρώπινων αντιλήψεων για τις εικόνες και 
των χαμηλών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αυτών. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε και 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 περιορίζει την εξόρυξη γνώσης, με την χρήση αλγορίθμων μηχανικής 
μάθησης, στο πρόβλημα της ταξινόμησης εικόνων σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών. Η 
ταξινόμηση εικόνας και η ομαδοποίηση είναι η εποπτευόμενη και η χωρίς επίβλεψη ταξινόμηση 
εικόνων σε ομάδες αντίστοιχα. Στην εποπτευμένη ταξινόμηση, μας δίνεται μια συλλογή από (προ-
ταξινομημένες) εικόνες, και το πρόβλημα είναι να προσδώσουμε κατηγορία σε όχι ταξινομημένες 
εικόνες. Χαρακτηριστικά, οι δεδομένες (εκπαιδευτικές) ταξινομημένες εικόνες χρησιμοποιούνται για 
την εκμάθηση και την περιγραφή της κατηγορίας που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για την 



ταξινόμηση κάθε νέας εικόνα. Στην χωρίς επίβλεψη ταξινόμηση το πρόβλημα είναι η ομαδοποίηση 
μιας δεδομένης συλλογής μη κατηγοροποιημένων εικόνων σε σημαντικές συστάδες σύμφωνα με 
το περιεχόμενο εικόνας χωρίς εκ των προτέρων γνώση. Στην περίπτωση της εφαρμογής μας οι 
εικόνες ανήκουν σε ταξινομημένες κατηγορίες εικόνων σύστασης-υφής και δεν συνοδεύονται από 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 

Στο Κεφάλαιο 4 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο της εργασίας και πιο αναλυτικά 
αναφέρεται η βασική θεωρία των  φίλτρων συναρτήσεων Gabor, των ιδιοτήτων αυτών και των 
μορφών παράστασής τους. Τα φίλτρα Gabor θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή εξαγωγής 
χαρακτηριστικών διανυσμάτων από εικόνες σύστασης-υφής. Το σύνολο αυτών των εξαχθέντων 
χαρακτηριστικών διανυσμάτων θα αποτελέσει την γνώση του συστήματος για την εφαρμογή που 
αναπτύξαμε. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται αλγόριθμοι Μηχανικής μάθησης που ανήκουν όλοι στην 
κατηγορία της εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης και χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της 
εφαρμογής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής τη διπλωματικής. Η Μηχανική μάθηση είναι μια 
διαδικασία κατά την οποία ένας αλγόριθμος ο οποίος έχει σαν είσοδο ένα σύνολο διανυσμάτων 
που θεωρείται η εμπειρία του, μαθαίνει. Η έξοδος του αλγορίθμου είναι μια συνάρτηση, όχι 
απαραίτητα με τη γνωστή μαθηματική της μορφή. Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν σκοπό να εισάγει 
έννοιες που είναι κοινές για κάθε αλγόριθμο μηχανικής μάθησης και έχουν σημασία για τη μελέτη 
των αλγορίθμων. Επιπροσθέτως δίνονται τα θεωρητικά στοιχεία των 4 αλγορίθμων που 
χρησιμοποιήθηκαν στην διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος (Νευρωνικά Δίκτυα, Δένδρα 
Αποφάσεων, Κανόνες Συσχέτισης και Μηχανές Υποστήριξης Διανυσμάτων SVM (Support Vector 
Machines)), και πιο ειδικότερα για το πρόβλημα της ταξινόμησης των χαρακτηριστικών 
διανυσμάτων σε κατηγορίες. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
Διπλωματικής εργασίας. Στην εφαρμογή περιορίσαμε την διαδικασία εξόρυξης και ανάκτησης 
γνώσης στην κατηγορία των εικόνων τύπου σύστασης-υφής (textures). Αυτό έγινε για δύο κυρίως 
λόγους, πρώτον γιατί για την κατηγορία αυτή των εικόνων υπάρχουν αρκετές Βάσεις διαθέσιμες 
και καλά τεκμηριωμένες ως προς τις διαδικασίες απόκτησης των εικόνων και δεύτερον γιατί τα 
χαρακτηριστικά των εικόνων σύστασης-υφής μπορούν να μοντελοποιηθούν επαρκώς με την 
χρήση διαδικασιών όπως τα φίλτρα Gabor, στατιστικών παραμέτρων (moments) κ.α. 

Στο Κεφάλαιο 7 δίνονται μερικές παρατηρήσεις-επισημάνσεις καθώς επίσης και πιθανές 
βελτιώσεις της εργασίας οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν ερευνητικές κατευθύνσεις. 

Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή και μαζί και την φοίτησή μου στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Kαθηγητή κ. Π. Πιντέλα, και τον 
Υποψήφιο Διδάκτορα κ. Σ. Κωτσιαντή για την αμέριστη βοήθεια που μου προσέφεραν και τις 
εύστοχες παρατηρήσεις, χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατη η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της 
εργασίας. 

 
 
Ανυφαντής Στ. Διονύσιος 
                                                                                          
ΠΑΤΡΑ, Μάρτιος 2005 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Μια ψηφιακή εικόνα αποκτά ύπαρξη σαν ένα ψηφιακό αρχείο αποθηκευµένο σε κάποιο 
µαγνητικό (σταθεροί δίσκοι, δισκέτες, zip, jazz, DAT κλπ) ή οπτικό (CD, DVD) µέσο. Όσον αφορά 
την ίδια της τη φύση, δεν παύει να είναι ένα απλό ψηφιακό αρχείο που στην ουσία αποτελείται από 
µια ακολουθία από ψηφία (bits) µε τιµές, όπως είδαµε και παραπάνω, 1 ή 0. Η ακολουθία των 
ψηφίων αυτών µετατρέπεται στην απαραίτητη πληροφορία που χρειάζεται για να εµφανιστεί η 
εικόνα σε ένα Monitor (οθόνη) υπολογιστή ή να εκτυπωθεί από ένα εκτυπωτή (Printer).  

Όπως όλα τα ψηφιακά αρχεία, έτσι και σε µια ψηφιακή εικόνα, η ακολουθία των ψηφίων 
αυτών δεν είναι τυχαία. Αποτελείται από οµάδες ψηφίων, διατεταγµένων στη σειρά. Το µήκος 
(αριθµός από ψηφία) που αποτελεί κάθε οµάδα εξαρτάται από παράγοντες που θα αναλυθούν 
παρακάτω. Η κάθε οµάδα ψηφίων είναι αρκετή για να περιγράψει µε απόλυτη πληρότητα το 
ελάχιστο δοµικό στοιχείο της εικόνας, το εικονοστοιχείο (pixel). Πρώτα όµως ας δούµε πως 
φτάνουµε στα εικονοστοιχεία.  

Η ψηφιακή εικόνα αναλύεται µε βάση κάποιο ορθογώνιο πλέγµα που λέγεται 
στοιχειογράφηµα (bitmap) (χρειάζεται προσοχή στον όρο καθώς θα τον συναντήσουµε παρακάτω 
µε δύο ακόµα εντελώς διαφορετικές σηµασίες). Το πλέγµα αυτό είναι σε µερικούς χώρους γνωστό, 
όχι απόλυτα σωστά, και σαν πλαίσιο απο κουκίδες (Raster). Με βάση αυτό το πλέγµα, η εικόνα 
µοιράζεται σε µια κάθετη ακολουθία από οριζόντιες σειρές µε µικρές υποδιαιρέσεις, που 
ονοµάζονται εικονοστοιχεία (Pixels: Picture Elements). Κάθε εικονοστοιχείο του πλέγµατος 
καθορίζεται από τη θέση του στο πλέγµα (x και y). Συνήθως τα εικονοστοιχεία χαρακτηρίζονται 
ξεκινώντας από την πάνω αριστερή γωνία (0,0) χωρίς αυτό να ισχύει πάντα. 

11..11  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ. 

Η µετάβαση από τον αναλογικό κόσµο, ένα κόσµο µε βασικό χαρακτηριστικό τη συνέχεια 
στον ψηφιακό κόσµο γίνεται µε τη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Η διαδικασία αυτή εκτελείται στο 
κατώφλι των δύο κόσµων, που κατά περίπτωση τοποθετείται σε διαφορετικό σηµείο της αλυσίδας 
επεξεργασίας µίας εικόνας. 

Αν η αρχική λήψη της εικόνας γίνεται µε ψηφιακή συσκευή, τότε η συσκευή λήψης εκτελεί 
την ψηφιοποίηση της αναλογικής πληροφορίας που λαµβάνεται απευθείας από τη φύση. Αν η 
αρχική λήψη της εικόνας γίνεται µε αναλογική συσκευή και αποτυπώνεται σε αναλογικό µέσο 
(φίλµ, εκτυπωµένη φωτογραφία, διαφάνεια), τότε είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση µίας επιπλέον 
συσκευής ψηφιοποίησης η οποία και θα µετατρέψει την αναλογική πληροφορία που λαµβάνεται 
από το αναλογικό ενδιάµεσο µέσο. Και στις δύο περιπτώσεις, ο φορέας της αναλογικής 
πληροφορίας θεωρείται η αναλογική “πηγή” µας (Source).  

Η ψηφιοποίηση ενσωµατώνει δύο διαφορετικές αν και αλληλένδετες και όχι πάντα εύκολα 
διακριτές διεργασίες, τη δειγµατοληψία και τον κβαντισµό.  

Η ∆ειγµατοληψία (Sampling), µετατρέπει τη συνέχεια του φυσικού κόσµου σε µια 
ακολουθία από διακριτές εικόνες του, που τα λέµε δείγµατα (Samples). Μέσα από τη διαδικασία 
της ∆ειγµατοληψίας, σε αναλογία µε όσα είπαµε παραπάνω σχετικά µε τη δοµή µιας ψηφιακής 
εικόνας, οι πληροφορίες που έρχονται από την πηγή µας αναλύονται πάλι µε βάση ένα ορθογώνιο 
πλέγµα αντίστοιχο του bitmap που συναντήσαµε ήδη. Χωρίζεται µε τον τρόπο αυτό η αναλογική 
πηγή µας σε ένα όµοιο πλέγµα από στοιχεία, κάθε ένα από τα οποία θα αντιστοιχιστεί 
µονοσήµαντα σε ένα εικονοστοιχείο της τελικής ψηφιακής εικόνας.  

Κάθε στοιχείο της πηγής (π.χ. αρχικής αναλογικής εικόνας) αναλύεται και λαµβάνεται ένα 
δείγµα (Sample) που αναφέρεται στην τιµή έντασης φωτός που είτε αντανακλάται (π.χ. στην 
περίπτωση ψηφιοποίησης εκτυπωµένης φωτογραφίας) είτε διαπερνά (π.χ. στην περίπτωση 
ψηφιοποίησης διαφάνειας) το ορισµένο σηµείο της εικόνας. Η µέτρηση αυτή έχει αρχικά σαν 
αποτέλεσµα µία αναλογική αξία για κάθε στοιχείο της πηγής. Στη συνέχεια, µέσα από τη 
διαδικασία του Κβαντισµού (Quantisation), η τιµή αυτή µετατρέπεται σε ακέραιο αριθµό, 
αγνοώντας ή συγχωνεύοντας τυχόν δεκαδικά ψηφία, και κατόπιν εκφράζεται σαν ένας δυαδικός 
αριθµός µε όσα ψηφία (bits) µας επιτρέπει το σύστηµά που χρησιµοποιούµε. Ο δυαδικός αυτός 
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αριθµός πλέον χαρακτηρίζει το πόσο φωτεινό ή σκοτεινό είναι το ορισµένο σηµείο στην κλίµακα 
από Μαύρο σε Λευκό ασπρόµαυρων εικόνων ή ποια απόχρωση έχει ανάµεσα στα δύο άκρα του 
χρωµατικού φάσµατος στην περίπτωση έγχρωµων εικόνων. Η τιµή αυτή αποθηκεύεται σαν η αξία 
(value) του ορισµένου στοιχείου σε µία από τις οµάδες ψηφίων που είδαµε µόλις παραπάνω, το 
pixel δηλαδή που αντιστοιχεί στην φυσική θέση του στοιχείου της πηγής.  

Σε µια ψηφιακή εικόνα µπορούµε να θεωρήσουµε τα εικονοστοιχεία σαν «συρτάρια» σε 
µια ερµαριοθήκη. Η θέση κάθε συρταριού ορίζεται από τις τιµές x & y. Το περιεχόµενο κάθε 
συρταριού (pixel) είναι η αξία (value) που είδαµε παραπάνω.  

11..22  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (SAMPLING). 

Ας δούµε τώρα κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας δειγµατοληψίας που θα 
µας βοηθήσει να καταλάβουµε καλύτερα πώς αυτή επηρεάζει τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα 
της εικόνας µας στον ψηφιακό κόσµο. Όπως είπαµε, η ψηφιοποίηση χωρίζει την εικόνα σε ένα 
ορθογώνιο πλέγµα. Το πλέγµα δηµιουργεί ένα αριθµό από φωτοευαίσθητα στοιχεία, που είναι οι 
ελάχιστες µονάδες – φορείς πληροφορίας προς τον ψηφιακό κόσµο. Ας φανταστούµε τώρα πως η 
εικόνα µας είναι µια λευκή επιφάνεια µε µία οριζόντια µαύρη γραµµή κάπου στο κέντρο της. Ο 
συσχετισµός του µεγέθους του κάθε στοιχείου µε το πάχος της γραµµής είναι καθοριστικής 
σηµασίας για τη δυνατότητα απεικόνισης της γραµµής µας. Αν το πάχος της γραµµής είναι τέτοιο 
ώστε να καλύπτει πολλά στοιχεία του πλέγµατος, τόσο το σχήµα όσο και το χρώµα της θα 
καταγραφεί µε ικανοποιητική ακρίβεια, µιας και θα δηµιουργήσει πληροφορία σε µεγάλο αριθµό 
στοιχείων. Αν όµως είναι πολύ λεπτή, ας πούµε όσο ένα στοιχείο, τότε εφόσον η θέση της την 
φέρει απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε τα στοιχεία του πλέγµατος, θα καταγραφεί µε ακρίβεια (από 
τουλάχιστον µία σειρά του ενός στοιχείου). Αν όµως δεν είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε τις 
υποδιαιρέσεις του πλέγµατος, κάτι που είναι και το πιο πιθανό στην πραγµατικότητα, ή ακόµα 
χειρότερα, είναι πλάγια, τότε θα καλύπτει µέρος από τα στοιχεία δύο σειρών. Θα καλύπτει ένα 
τµήµα από το κάτω µέρος ενός στοιχείου από την πάνω σειρά και ένα τµήµα από το πάνω µέρος 
ενός στοιχείου από την κάτω σειρά. Ανάλογα µε το πόσο µέρος του στοιχείου καλύπτει, και το 
πόσο ακριβές είναι το κάποια ενδιάµεση τιµή του γκρί. Το πάχος της γραµµής θα καταγραφεί 
επίσης, ανάλογα µε τις παραπάνω αξίες, σαν µεταβαλλόµενο από 1 έως δύο σειρές από στοιχεία 
κάτι που προφανώς δεν είναι σωστό.  

Τα πράγµατα χειροτερεύουν όταν το πάχος της γραµµής είναι µικρότερο από ένα στοιχείο. 
Τότε, η γραµµή θα καταγράφεται χωρίς καµία ακρίβεια και αν το πάχος είναι µικρότερο από το 
µισό του στοιχείου, είναι πολύ πιθανό να µην καταγράφεται καθόλου.  

Οι διαφορετικές συνθήκες ψηφιοποίησης στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τα 
παραπάνω απλοποιηµένα παραδείγµατα, καλύπτονται από τη θεωρία της ∆ειγµατοληψίας που 
είναι εξαιρετικά εκτεταµένη, και αποτελεί ένα από τους πυλώνες της Πληροφορικής Επιστήµης και 
είναι εφαρµόσιµη σε όλες τις πλευρές των ψηφιακών τεχνολογιών και συστηµάτων. Ένα από τα 
βασικά θεωρήµατα της είναι το Θεώρηµα ∆ειγµατοληψίας που καθορίζει τη σχέση ανάµεσα στο 
προς ψηφιοποίηση αναλογικό µήνυµα και τη συχνότητα δειγµατοληψίας. Το Θεώρηµα αναφέρεται 
σε αναλογικά σήµατα µε επαναληψιµότητα και προσδιορίζει, σε σχέση µε την µέγιστη συχνότητα 
που περιµένουµε να συναντήσουµε σε ένα αναλογικό σήµα, την ελάχιστη συχνότητα 
δειγµατοληψίας που είναι αποδεκτή ώστε από το ψηφιακό σήµα που θα πάρουµε να είναι δυνατή 
η επανασύνθεση του αρχικού αναλογικού χωρίς απώλειες. Αυτό ακούγεται µπλεγµένο αλλά στην 
πράξη είναι και απλό και λογικό και εύκολο να το καταλάβει κανείς. Πως το λέµε πιο απλά λοιπόν; 
Ας το δούµε βήµα-βήµα:  

Η “µέγιστη συχνότητα που περιµένουµε να συναντήσουµε σε ένα αναλογικό σήµα” είναι η 
ένδειξη του πόσο συχνά συµβαίνει το γεγονός που µας ενδιαφέρει. Όχι πόσο συχνά συµβαίνουν 
γεγονότα γενικά, αλλά µόνο το “δικό µας” γεγονός. Όσον αφορά “την ελάχιστη συχνότητα 
δειγµατοληψίας που είναι αποδεκτή ώστε από το ψηφιακό σήµα που θα πάρουµε να είναι δυνατή 
η επανασύνθεση του αρχικού αναλογικού χωρίς απώλειες”. 

Σύµφωνα µε το θεώρηµα ∆ειγµατοληψίας, είναι απαραίτητο να επιλέξουµε µια συχνότητα 
τουλάχιστον διπλάσια από την µέγιστη συχνότητα που περιµένουµε να συναντήσουµε σε ένα 
σήµα. Η συχνότητα αυτή λέγεται συχνότητα Nyquist.  

Η πρακτική σηµασία της συχνότητας Nyquist είναι πως, αν τηρήσουµε τον περιορισµό 
που αυτή επιβάλλει, µπορούµε να είµαστε σίγουροι πως όλες οι πληροφορίες που έχουµε 
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αποφασίσει πως έχουν ενδιαφέρον για µας θα καταγραφούν. Όλα τα γεγονότα µε 
επαναληψιµότητα µικρότερη από την συχνότητα αυτή θα καταγραφούν µε ακρίβεια. Γεγονότα µε 
µεγαλύτερη επαναληψιµότητα δεν υπάρχει καµία εγγύηση είτε πως θα καταγραφούν σωστά 
(σπάνιο) είτε πως θα καταγραφούν καν (και αυτό είναι συχνό). Η Συχνότητα είναι το µέτρο της 
επαναληψιµοτητας και δεν είναι απαραίτητα συνδεδεµένη µόνο µε τον χρόνο. Στην περίπτωση της 
εικόνας, η επαναληψιµότητα εκφράζεται από την πυκνότητα του πλέγµατος στοιχείων σε σχέση µε 
κάποιο µέτρο αναφοράς. Έχουµε λοιπόν δείγµατα από “ν” στοιχεία ανά µονάδα 
µήκους/πλάτους/εµβαδού σε αντιστοιχία των τόσων δειγµάτων ανά µονάδα χρόνου σε άλλα 
συστήµατα. Οσο περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στη µονάδα µήκους τόσο µικρότερο είναι το 
φυσικό µέγεθος των στοιχείων και αντίστροφα. Μεταφράζοντας τα συµπεράσµατα στα οποία µας 
οδήγησε το θεώρηµα της δειγµατοληψίας σε φυσικά µεγέθη στοιχείων και αντικειµένων προς 
καταγραφή, καταλήγουµε στο ότι : Για να πετύχουµε αξιόπιστη απεικόνιση ενός αντικειµένου όπως 
η γραµµή που είδαµε παραπάνω, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζουµε πως το µέγεθος του 
ελάχιστου στοιχείου καταγραφής που χρησιµοποιούµε, είναι το πολύ το µισό από την ελάχιστη 
επιφάνεια που θέλουµε να καταγράψουµε (ώστε, για παράδειγµα, η γραµµή που είδαµε 
παραπάνω να καταγράφεται από τουλάχιστον δύο στοιχεία). Αντίστροφα, µε δεδοµένο µέγεθος 
στοιχείων, είναι καλό να θυµόµαστε πώς το ελάχιστο µέγεθος που µπορούµε να καταγράψουµε µε 
ακρίβεια και αξιοπιστία είναι το διπλάσιο του µεγέθους των στοιχείων µας.  

1.2.1 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ. 

Μιας και κοιτάξαµε µε µεγαλύτερη προσοχή την ουσία και τους περιορισµούς της 
δειγµατοληψίας, ας δούµε τώρα τι προβλήµατα µπορεί να κρύβει ο Κβαντισµός. Με βάση όσα 
είπαµε παραπάνω, ο Κβαντισµός (Quantisaton) αρχικά µας επιτρέπει να χωρίσουµε το εύρος, την 
τιµή του φαινοµένου που ψηφιοποιούµε σε διακριτά βήµατα, π.χ. µε δεδοµένη τη διαφορά ύψους 
ανάµεσα σε δύο ορόφους ενός κτιρίου, ο Κβαντισµός καθορίζει τον αριθµό από σκαλοπάτια που 
απαιτούνται για να καλύψουµε το ύψος ανάµεσα στους δύο ορόφους και εποµένως και το ύψος 
του κάθε σκαλοπατιού (προφανώς, το γινόµενο του ύψους προς τον αριθµό από σκαλοπάτια).  

Η αξία κάθε δείγµατος που προέρχεται από την δειγµατοληψία στρογγυλοποιείται και 
εκφράζεται σαν ένας δυαδικός αριθµός, µε βάση αυτά τα διαθέσιµα διακριτά βήµατα. Καθορίζουµε 
το σηµείο που βρισκόµαστε ανάµεσα σε δύο ορόφους µε βάση τον αριθµό από σκαλοπάτια που 
έχουµε ανέβει. Η θέση µας µπορεί να οριστεί µόνο σαν ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του ύψους (ψ) 
ενός σκαλοπατιού. Μπορούµε να βρισκόµαστε µόνο πάνω σε κάποιο σκαλοπάτι και όχι ανάµεσα 
σε δύο σκαλοπάτια. Είµαστε ή πάνω στο δέκατο σκαλοπάτι (ύψος 10*ψ) ή πάνω στο 9

ο 
σκαλοπάτι 

(ύψος 9*ψ). Αν η αναλογική µέτρηση έδωσε µία τιµή ύψους ανάµεσα σε δύο σκαλοπάτια, το 
σύστηµα θα την στρογγυλοποιήσει είτε προς τα πάνω (στο πάνω σκαλοπάτι) είτε προς τα κάτω 
(το κάτω σκαλοπάτι). ∆εν υπάρχει δυνατότητα να πούµε πως βρισκόµαστε ανάµεσα στα δύο 
σκαλοπάτια, π.χ. στο 9,3*ψ.  

Στον ψηφιακό κόσµο, όπως και στις πραγµατικές σκάλες, δεν υπάρχει η έννοια του µισού 
σκαλοπατιού ούτε άλλων υποδιαιρέσεών του.  

Η στρογγυλοποίηση που δίνεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, µειώνει ή αυξάνει την 
πραγµατική τιµή της µέτρησης κατά ένα ποσοστό που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το µισό 
βήµα. Μετρώντας το ύψος, στην χειρότερη περίπτωση θα κάνουµε λάθος µισό σκαλοπάτι. Το 0,4 
γίνεται 0 και το 0,6 γίνεται 1. Το 0,5 είτε 0 γίνει είτε 1 το λάθος είναι 0,5. Καθώς η 
στρογγυλοποίηση αναφέρεται πάντα στο τελευταίο ψηφίο του δυαδικού αριθµού µας, το Ψηφίο 
Τελευταίας Τάξης, το µέγιστο σφάλµα που µπορεί να εισάγει ο κβαντισµός είναι το µισό του 
ελάχιστου βήµατος ή το ½ LSB (Least Significant Bit) και λέγεται Μέγιστο Πιθανό Σφάλµα 
κβαντισµού.  

Ο κβαντισµός λοιπόν πάντα εισάγει σφάλµατα στη διαδικασία της ψηφιοποίησης, 
ανεξάρτητα από το πόσο µικρά είναι αυτά τα σφάλµατα.  

Για να περιορίσουµε τα σφάλµατα αυτού του τύπου, είναι λογικό να φροντίζουµε ώστε το 
ελάχιστο βήµα να είναι όσο µικρότερο γίνεται. Εποµένως, για να µειώσουµε το ελάχιστο βήµα, 
είναι απαραίτητο να αυξήσουµε τον αριθµό των ψηφίων (bits) που χρησιµοποιούνται για να 
εκφράσουµε τις τιµές αυτές. Όπως ξέρουµε, ο αριθµός των ψηφίων (bits) που χρησιµοποιούµε για 
να εκφράσουµε ένα µέγεθος καθορίζει τον αριθµό των υποδιαιρέσεων του µεγέθους αυτού, µε 
βάση την δύναµη του 2 άρα, µικραίνοντας το ελάχιστο βήµα, αυξάνεται το πλήθος από ενδιάµεσες 
τιµές µε τον ίδιο τρόπο που όσο πιο χαµηλό γίνεται ένα σκαλοπάτι, τόσο περισσότερα σκαλοπάτια 
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χρειάζονται για να πάµε από το ισόγειο στον πρώτο όροφο. Αυτό διαβάζεται όµως και µε τον 
αντίστροφο τρόπο, δηλαδή, όσο περισσότερες ενδιάµεσες τιµές έχουµε τόσο µικρότερο είναι και το 
σφάλµα που εισάγει ο Κβαντισµός και είναι στο χέρι µας να επιλέξουµε ποιο είναι πιο σηµαντικό 
για µας:  

• Πόσο µεγάλο είναι το σφάλµα που µπορούµε να ανεχτούµε πριν η 
αποτύπωση δεν είναι πια αρκετά “ακριβής” για την εφαρµογή µας;  

• Πόση επιπλέον πληροφορία είµαστε προετοιµασµένοι ή έχουµε την 
δυνατότητα να αποθηκεύσουµε ή να επεξεργαστούµε προκειµένου να 
µειώσουµε το παραπάνω σφάλµα;  

Σαν συµπέρασµα, ο Κβαντισµός, µε βάση τον αριθµό από bits που χρησιµοποιούνται για 
την καταγραφή µίας µέτρησης, καθορίζει την ακρίβεια µε την οποία καταγράφεται η αξία ενός 
δείγµατος, δηλαδή του κάθε εικονοστοιχείου. Παρά το γεγονός πως πάντα κάποιο σφάλµα 
εισάγεται από τη διαδικασία του Κβαντισµού, η διαδικασία αυτή µας δίνει µια ξεκάθαρη εικόνα της 
αναµενόµενης ποιότητας και αξιοπιστίας της απεικόνισης των χαρακτηριστικών της εικόνας µας 
στον ψηφιακό χώρο.  

Ο συνδυασµός της ∆ειγµατοληψίας (αριθµός από εικονοστοιχεία άρα µέγιστος δυνατός 
αριθµός διαθέσιµων δειγµάτων) και του Κβαντισµού (αριθµός από bits ανά εικονοστοιχείο άρα 
ακρίβεια καταγραφής του κάθε δείγµατος) µας επιτρέπει να καθορίσουµε την επιθυµητή ή την 
αναµενόµενη ποιότητα και πιστότητα ψηφιοποίησης σε σχέση και µε κάποια άλλα στοιχεία που θα 
δούµε παρακάτω. 

11..33  ΑΝΥΣΜΑΤΑ (VECTORS) KAI ΣΤΟΙΧΕΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (BITMAPS). 

Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε σε µια ψηφιακή εικόνα που αποθηκεύεται στον υπολογιστή 
σαν ένας αριθµός από διατεταγµένα εικονοστοιχεία (pixels). Είπαµε πως το κάθε εικονοστοιχείο 
περιγράφεται µε τις συντεταγµένες χ και ψ που µονοσήµαντα ορίζουν τη θέση του στο πλέγµα που 
χρησιµοποιήσαµε για να διαιρέσουµε την αναλογική εικόνα µας, και ένα αριθµό που καθορίζει 
µονοσήµαντα τον τόνο του γκρί (αν πρόκειται για µονοχρωµατική εικόνα) ή το χρώµα του 
εικονοστοιχείου (αν πρόκειται για έγχρωµη εικόνα). Ο αριθµός αυτός αποτελείται από τόσα bit όσα 
επιτρέπει το σύστηµα ψηφιοποίησης που χρησιµοποιούµε. Η εικόνα ανασυντίθεται από τον 
κατάλληλο συσχετισµό όλων των εικονοστοιχείων της, που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα από τα 
στοιχεία του πλέγµατος. Καθώς κάθε εικονοστοιχείο µπορεί να έχει διαφορετική τιµή (χρώµα) από 
τα γειτονικά του, είναι εύκολο να δηµιουργηθεί στο µάτι η αίσθηση της συνέχειας σε διαβαθµίσεις 
χρώµατος ή τόνων. Εικόνες όπως αυτές ονοµάζονται στοιχειογραφηµένες (Bitmapped) µια και η 
ελάχιστη καταγραφόµενη πληροφορία έχει το µέγεθος του ενός στοιχείου του αρχικού ορθογώνιου 
πλέγµατος, αναφέραµε συνοπτικά πως οριζόντιες και κάθετες γραµµές απεικονίζονται µε ακρίβεια 
υπό όρους αλλά πλάγιες γραµµές συχνά δεν είναι δυνατό να απεικονιστούν οµαλά και 
παρουσιάζουν µια εικόνα που µοιάζει µε σκάλα ή πριόνι. Το φαινόµενο αυτό λέγεται aliasing και 
περιορίζεται όσο µικραίνει το φυσικό µέγεθος του εικονοστοιχείου, χωρίς ωστόσο να είναι πάντα 
δυνατή η πλήρης εξάλειψη του. Εποµένως, ενώ µια στοιχειογραφηµένη (Bitmapped) εικόνα µπορεί 
να απεικονίσει µε µεγάλη πιστότητα χρωµατικές µεταβολές και χρωµατικές πληροφορίες, δεν είναι 
ιδανική για την αποτύπωση γραµµικών θεµάτων και σχεδίων που βασίζονται σε γραµµικά 
στοιχεία. 

Οι στοιχειογραφηµένες (Bitmapped) εικόνες έχουν και άλλο ένα περιορισµό. Κάθε σχέδιο 
ή σχήµα που έχει καταγραφεί αποτελείται από πεπερασµένο αριθµό από εικονοστοιχεία και 
εποµένως δεν είναι εύκολο να µεγεθυνθεί. Μεγαλώνοντας χάνει την ευκρίνεια και την λεπτοµέρειά 
του καθώς στην απλούστερη περίπτωση δηµιουργούνται κενά ανάµεσα στα υπάρχοντα 
εικονοστοιχεία, που το σύστηµα απεικόνισης καλείται να συµπληρώσει χωρίς να διαθέτει 
πληροφορία από το πραγµατικό αντικείµενο. ∆ηµιουργεί λοιπόν νέα εικονοστοιχεία µελετώντας και 
συγκρίνοντας τα γειτονικά και υποθέτοντας πώς θα έµοιαζε ένα τέτοιο εικονοστοιχείο στην 
πραγµατική εικόνα. Ας πούµε πως σε µια στοιχειογραφηµένη (bitmapped) εικόνα έχουµε µια 
γραµµή δύο εκατοστών που αποτελείται από 100 εικονοστοιχεία. Λογικά τότε, στην ίδια εικόνα, µια 
γραµµή των τεσσάρων εκατοστών θα έπρεπε να έχει 200 εικονοστοιχεία. Μεγεθύνοντας την 
εικόνα µας ώστε η γραµµή των 2 εκατοστών να γίνει 4 εκατοστά το σύστηµα απεικόνισης πρέπει 
να δηµιουργήσει τα επιπλέον 100 εικονοστοιχεία που µας λείπουν. Στην περίπτωση της γραµµής 
αυτό µπορεί να δείχνει απλό αλλά δεν είναι τόσο απλό. Όσο καλό και να είναι το σύστηµα, όσο 
καλούς αλγορίθµους και αν έχει, ένα νέο εικονοστοιχείο για κάθε υπάρχον εικονοστοιχείο είναι 
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κάπως οριακό και µπορούµε να περιµένουµε κάποια αν όχι σηµαντική απώλεια ευκρίνειας στην 
γραµµή µας. 

Η απεικόνιση γραµµικών στοιχείων είναι το δυνατό σηµείο µίας άλλης κατηγορίας εικόνων 
που χρησιµοποιούν µαθηµατικές εκφράσεις για την περιγραφή των αντικειµένων ή σχηµάτων που 
απεικονίζονται, χωρίς να αποθηκεύουν τα επιµέρους σηµεία ή λεπτοµέρειες των σχηµάτων αυτών. 
Οι εικόνες αυτές ονοµάζονται ανυσµατικές ή διανυσµατικές (Vector Based). Σε µια εικόνα της 
κατηγορίας αυτής κάθε αντικείµενο περιγράφεται µε βάση το περίγραµµα (Stroke) και το 
περιεχόµενο (Fill) του, ανεξάρτητα από το µέγεθος που το ορισµένο αντικείµενο καταλαµβάνει 
µέσα στην εικόνα. Ένα τετράγωνο εποµένως θα απεικονίζεται µε τον µαθηµατικό τύπο του 
τετραγώνου µε µια επιπλέον περιγραφή των χαρακτηριστικών (χρώµα, πάχος) της γραµµής για το 
περίγραµµά του και µια περιγραφή του χρώµατος που υπάρχει στο εσωτερικό του για το 
περιεχόµενο του. Το τετράγωνο µπορεί να µεγεθυνθεί ή να σµικρυνθεί χωρίς αυτό να έχει σοβαρές 
συνέπειες ούτε στην ποιότητα απεικόνισης ούτε στο µέγεθος του ψηφιακού αρχείου. Ενώ όµως οι 
ανυσµατικές εικόνες απεικονίζουν γραµµικά και γεωµετρικά σχέδια µε µεγάλη ακρίβεια δεν έχουν 
δυνατότητες εύκολης απεικόνισης διαβαθµίσεων χρώµατος και είναι εξαιρετικά φτωχές στην 
απόδοση συνεχών τόνων.  

Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται κατά κόρον σε σχεδιαστικές εφαρµογές ενώ τα 
bitmapped αρχεία που είδαµε στην αρχή του κεφαλαίου, είναι τα προτιµώµενα στην περίπτωση 
της ψηφιακής εικόνας. Αξίζει όµως να αναφερθούµε στα ανυσµατικά αρχεία καθώς σε πληθώρα 
προγραµµάτων επεξεργασίας εικόνας, πολλά εργαλεία χρησιµοποιούν ανυσµατική απεικόνιση 
βοηθηµάτων όπως επεξεργασίας (περιγράµµατα, πλαίσια, γραµµές, εισαγωγή χαρακτήρων και 
περιγραφή κειµένου κλπ). 

11..44  ΑΝΑΛΥΣΗ (RESOLUTION).  

Όταν µια εικόνα ψηφιοποιείται, το µέγεθος (x επί y) του πλέγµατος επιλέγεται και 
σταθεροποιείται. Κάθε ζεύγος αριθµών χ, y, χαρακτηρίζει ένα εικονοστοιχείο. Το γινόµενο των 
διαστάσεων, x επί y, δηλαδή ο συνολικός αριθµός εικονοστοιχείων της εικόνας, είναι γνωστό σαν 
Ανάλυση (Resolution) της εικόνας.  

Είπαµε και παραπάνω πως αν η εικόνα µας ήταν µια ερµαριοθήκη µε συρτάρια, η 
ανάλυση που ξαναθυµίζουµε είναι ένα παράγωγο της ∆ειγµατοληψίας, ορίζει το πόσα συρτάρια 
έχουµε στη διάθεσή µας. Κάθε εικονοστοιχείο αντιστοιχεί σε ένα συρτάρι. Όσο περισσότερα 
εικονοστοιχεία διαθέτει µια εικόνα (µε δεδοµένο φυσικό µέγεθος), τόσο περισσότερη πληροφορία 
είναι διαθέσιµη για να την περιγράψει. Όσο περισσότερα συρτάρια έχουµε τόσο περισσότερα 
αντικείµενα µπορούµε να τοποθετήσουµε σε αυτά.  

Η ανάλυση λοιπόν µίας εικόνας υπολογίζεται αν ξέρουµε πόσα εικονοστοιχεία έχει:  

• Μια εικόνα µε 640 οριζόντια και 480 κάθετα εικονοστοιχεία έχει συνολικά 640 
x 480 = 307,200 εικονοστοιχεία.  

• Μια εικόνα µε 1024 οριζόντια και 680 κάθετα pixels έχει συνολικά 1024 x 680 
= 696,320 εικονοστοιχεία δηλαδή περισσότερο από διπλάσια από όσα έχει η 
προηγούµενη εικόνα.  

Στη φωτογραφία, εκτός βέβαια από το τετράγωνο Εικόνα, η πιο συνηθισµένη σχέση 
ύψους προς πλάτος µιας εικόνας, ο λεγόµενος λόγος (Aspect), είναι το 2x3. Ενδεικτικά 
παραδείγµατα είναι το 35mm φίλµ µε διαστάσεις 24x36mm (δηλαδή 2x12 επί 3x12), αλλά και οι 
συνηθισµένες διαστάσεις χαρτιών εκτύπωσης 10x15cm, 20x30cm, κλπ. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει 
µερικά χαρακτηριστικά µεγέθη ψηφιακών εικόνων µε αναλογία (Aspect) 2Χ3. Τα µεγέθη αυτά είναι 
σε µεγάλο βαθµό θεωρητικά καθώς µε τη γνώση πως η ψηφιακή φωτογραφία δεν είναι 
απαραίτητα περιορισµένη από την αναλογία (Aspect) των 2Χ3, είναι συνηθισµένο κατασκευαστές 
να µην το ακολουθούν πάντα µε αποτέλεσµα οι ψηφιακές εικόνες να µην είναι πάντα ακριβείς ως 
προς τον συσχετισµό οριζόντιων προς κάθετα εικονοστοιχεία. 

Η ανάλυση µίας ψηφιακής εικόνας είναι και µια ένδειξη της διακριτικότητας που εµπεριέχει 
µιά εικόνα, δηλαδή µια έκφραση της ικανότητάς της να καταγράφει πληροφορίες µικρού φυσικού 
µεγέθους. 
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Ανάλυση σε Εκ. στοιχεία (Mega Pixels) Οριζόντια Εικονοστοιχεία Κάθετα Εικονοστοιχεία

2  1.732  1.155  
4  2.449  1.633  
6  3.000  2.000  

11  4.062  2.708  
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Πίνακας 1. Μεγέθη και Αναλύσεις Εικόνων. 
ουµε για µια ακόµα φορά πως η ύπαρξη µεγάλου αριθµού από 
, από µόνη της, δεν αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα της εικόνας. 
 από συρτάρια δεν  σηµαίνει αυτόµατα πως και το περιεχόµενό τους 
 ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν σκεφτούµε πως σήµερα µια ολόκληρη 
ολή και προώθηση συσκευών στον αριθµό από εικονοστοιχεία που οι 
 είναι όµως λογικό να συγκρίνουµε δύο συσκευές µόνο µε βάση τον 
που δηµιουργούν αγνοώντας την ποιότητα της πληροφορίας που 
επτοµέρειες που θα µας βοηθήσουν να κρίνουµε την ποιότητα των 
άφονται στα διαθέσιµα εικονοστοιχεία είναι απαραίτητο να µην 

εις, η ανάλυση δεν εκφράζεται µε απόλυτα νούµερα αλλά σε σχέση 
ς. Οι σχετικές µετρήσεις ανάλυσης εκφράζονται σε εικονοστοιχεία ανά 
αι µας επιτρέπει να έχουµε µια ένδειξη της απόδοσης µίας συσκευής 
έγεθος της πηγής. Αν γνωρίζουµε τις φυσικές διαστάσεις της πηγής 
υπολογισµός των συνολικών εικονοστοιχείων µίας εικόνας.  

θέµα της ανάλυσης, ακόµα πιο σωστός θα ήταν ο όρος ∆είγµατα ανά 
ch) που συνδέεται πιο άµεσα µε τη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Το 
 φορές, κυρίως σε σαρωτές (Scanners) αν και πιο συνηθισµένη είναι η 
άξη, εφόσον υπάρχει µια απόλυτη αντιστοιχία από δείγµα σε 
πορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ταυτόσηµοι. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε 
ς που περισσότερα από ένα δείγµατα είναι απαραίτητα για να 
οιχείο, η απρόσεκτη εξοµοίωση στη χρήση των δύο όρων µπορεί να 
και σφάλµατα. Κυρίως πρέπει να προσέχουµε όταν η χρήση αυτή 
υσκευών µε τρόπο που να δηµιουργεί την αίσθηση (ή παραίσθηση!) 
κευής είναι υψηλότερη από την πραγµατική. Παρακάτω που θα 
χρώµατος συναντήσουµε µια περίπτωση που οι όροι SPI και PPI δεν 

φή Ανάλυσης εµφανίζεται και σαν DPI (Dots Per Inch) ή Σηµεία ανά 
ανθασµένο, καθώς το DPI είναι µια µονάδα που όπως θα δούµε 
χει νόηµα αυστηρά σαν προδιαγραφή εκτύπωσης, επηρεάζει το τελικό 
πωθεί µία εικόνα και συνεπώς δεν έχει άµεση ούτε µονοσήµαντη 
ή Ανάλυση της εικόνας αυτής.  

όνας αναφέρεται και σαν Χωρική Ανάλυση (Spatial Resolution) µια 
ιεκτική και µπορεί να διαχωρίσει την Ανάλυση µίας εικόνας από την 
δούµε παρακάτω. Παρόλα αυτά ο όρος Χωρική Ανάλυση, µε εξαίρεση 
νια συναντάται στην πράξη. 

 PPI, DPI ΚΑΙ LPI. 

ν παραπάνω σύγχυση στην οποία οδηγούν συχνά οι όροι που 
νται στην Ανάλυση είναι καλό στο σηµείο αυτό να τους διαχωρίσουµε 
στή σηµασία και χρήση τους.  

h:  

 µια εικόνα µέσα από δειγµατοληψία (Sampling), παίρνουµε ένα 
τα (Samples) ανά µονάδα µήκους και επαναλαµβάνουµε σε ορισµένα 
υς. Είναι δηλαδή σαν να διαβάζουµε ένα βιβλίο που έχει 100 
ή και 50 γραµµές σε κάθε σελίδα. Αν εκφράσουµε το µέγεθος της 
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γραµµής και της σελίδας µε ίδιες µονάδες (π.χ. ίντσες) τότε µπορούµε να εκφράσουµε τον αριθµό 
χαρακτήρων ανά ίντσα που έχει το κείµενό µας. Η προσέγγιση αυτή στην περίπτωση της 
ψηφιοποίησης µίας εικόνας µας δίνει το χαρακτηριστικό ∆είγµα ανά ίντσα, ή Sample Per Inch 
(SPI). Αν και αυτός είναι ένας αρκετά χρήσιµος και ορθός όρος συνήθως χρησιµοποιείται στη θέση 
του σαν ταυτόσηµος ο όρος PPI. Τις περισσότερες φορές η συνήθεια αυτή δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα αν και υπάρχουν περιπτώσεις που οι δύο όροι δεν είναι ταυτόσηµοι. (όπως πχ στην 
περίπτωση ψηφιοποίησης έγχρωµης εικόνας).  

PPI – Pixels per inch:  

Όπως µόλις είδαµε, αυτή είναι η µονάδα που εκφράζει την ανάλυση µε την οποία 
ψηφιοποιήθηκε µια ψηφιακή εικόνα. Το σωστό είναι να συνδέεται αποκλειστικά µε συσκευές 
ψηφιοποίησης καθώς έχει άµεση σχέση µε τον αριθµό φωτοευαίσθητων στοιχείων (που 
αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία) που διαθέτει κάθε αισθητήρας οποιασδήποτε µορφής και τύπου. 
Οι συσκευές ψηφιοποίησης διαθέτουν ορισµένο αριθµό από φωτοευαίσθητα στοιχεία ανά ίντσα και 
εφόσον κάθε φωτοευαίσθητο στοιχείο οδηγεί σε ένα εικονοστοιχείο στην τελική εικόνα, 
δηµιουργείται µια άµεση αντιστοίχιση σε pixels ανά ίντσα.  

Αν πάρουµε ένα επιτραπέζιο σαρωτή εικόνας (Flat-Bed Scanner), µε γραµµικό αισθητήρα 
CCD µήκους 8,5 ιντσών ο οποίος διαθέτει 2540 φωτοευαίσθητα στοιχεία, τότε η µέγιστη Ανάλυση 
(Resolution) της συσκευής αυτής θα είναι 2540 διαιρεµένα δια 8,5 = 300 εικονοστοιχεία ανά ίντσα 
(PPI). Με τον απλό αυτό τρόπο µπορούµε να υπολογίσουµε την ανάλυση κάθε συσκευής αν 
βέβαια έχουµε στη διάθεσή µας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.  

Μια ειδική περίπτωση συσκευής εξόδου στην οποία είναι σωστό να χρησιµοποιηθεί ο 
όρος PPI είναι οι οθόνες των υπολογιστών. Μια οθόνη χρησιµοποιεί φωτοευαίσθητα στοιχεία 
δηλαδή εικονοστοιχεία, για την προβολή των εικόνων, ανεξάρτητα µε την τεχνολογία που 
χρησιµοποιείται. Μπορούµε εποµένως να εκφράσουµε ένα χαρακτηριστικό PPI για κάθε οθόνη, αν 
διαιρέσουµε τον συνολικό αριθµό από εικονοστοιχεία σε µια από τις διαστάσεις της µε το φυσικό 
της µέγεθος σε ίντσες. Στην αγορά είναι ευρέως διαδεδοµένο να αναφέρεται πως οι Οθόνες 
(monitors) των PC έχουν ανάλυση 96ppi και των MAC 72ppi. Αυτή είναι µία ακόµα παρανόηση 
που είναι καλό να διευκρινίσουµε καθώς είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λάθος.  

Ο αριθµός από εικονοστοιχεία που διαθέτει κάθε οθόνη είναι δεδοµένος από την 
κατασκευή της και δεν αλλάζει. Για να υπολογίσουµε πόσα PPI έχει µια δεδοµένη οθόνη αρκεί ο 
απλός υπολογισµός που µόλις είδαµε:  

 

Αριθµός από Εικονοστοιχεία στη µέγιστη διάσταση (πλάτος ενεργής επιφάνειας της 
οθόνης) ∆ιαιρούµενη δια την Μέγιστη ∆ιάσταση µας δίνει το PPI  

 
Ένα απλό παράδειγµα:  
 

Ένα συνηθισµένο monitor των 15” έχει µια οριζόντια διάσταση 10,6 ίντσες. Αν η ανάλυσή 
του είναι 1280x1024 εικονοστοιχεία, τότε προφανώς έχουµε να κάνουµε µε µια οθόνη των 
1280/10,6 = 121ppi.  

Αν και ήδη έχει αποδειχθεί πως ο αριθµός 96ppi δεν έχει κάποια σχέση µε το πραγµατικό 
ppi που υπολογίσαµε για τη οθόνη µας, παρόλα αυτά ακόµα και ο αριθµός που υπολογίσαµε δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί γενικευµένα ακόµα και για την ορισµένη οθόνη. Και αυτό γιατί τα 
πράγµατα µπλέκονται λίγο µόλις θυµηθούµε πως µε την εµφάνιση των MultiSync και 
Multiresolution Οθονών, είναι εύκολο πλέον να ορίσουµε την ανάλυση της οθόνης µας σύµφωνα 
µε τις επιθυµίες µας. Μια οθόνη µε µέγιστη ανάλυση 1200x1024, µπορεί τώρα να ρυθµιστεί για 
διαφορετικές µικρότερες αναλύσεις όπως 640x480, 800x600, 1024x768.  

Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα υπολογίζουµε µία διαφορετική τιµή ppi 
όπως δείχνει και ο παρακάτω Πίνακας 2.  

Με τον ίδιο τρόπο, ακόµα και αν η ανάλυση της οθόνης είναι η ίδια, το χαρακτηριστικό PPI 
θα µεταβάλλεται ανάλογα µε το φυσικό µέγεθος της οθόνης. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει µερικά 
συνηθισµένα µεγέθη οθονών και τις αντίστοιχες τιµές PPI για δεδοµένη ανάλυση, για παράδειγµα 
1280x1024 εικονοστοιχεία. 
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Ανάλυση Οθόνης  PPI  
640 x 480  60  
800 x 600  75  
1024 x 768  97  
1152 x 864  109  
1280 x 1024  121  
1600 x 1200  151  
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Πίνακας 2. Τιµές PPI για διαφορετικές Αναλύσεις οθόνης.
η την παραπάνω ανάλυση, πρέπει να µην µας διαφεύγει πως η τιµές PPI, 
 αντιστοιχία µε κάποιο φυσικό, µετρήσιµο µέγεθος, τη φυσική διάσταση ενός 
ογραφίας που θέλουµε να ψηφιοποιήσουµε ή τη διάσταση µίας οθόνης. Από 
α ψηφιοποιήθηκε και αποθηκεύτηκε, η έννοια PPI χάνει την ουσία της καθώς 
των Mbytes δεν υπάρχουν διαστάσεις που να µετρώνται σε ίντσες. Άρα το να 
ή εικόνα είναι 1750PPI δεν µας δίνει κάποια άλλη πληροφορία πέρα από το 
ποίησης της δηµιουργήθηκαν 1750 εικονοστοιχεία για κάθε ίντσα φυσικής 
από την οποία έγινε η ψηφιοποίηση. Η γνώση αυτή πάντως µας χρησιµεύει 
τικούς µε το µέγεθος της τελικής εκτύπωσης για τους οποίους όµως µας 
πληροφορίες όπως θα δούµε παρακάτω.  

ς οθόνης σε ίντσες Χαρακτηριστικό PPI σε ανάλυση 1280x1024  

14  132  
15  121  
17  102  
19  89  
21  80  

 3. Τιµές PPI για διαφορετικά µεγέθη οθόνης µε σταθερή ανάλυση.

er inch: 

µία ακόµα παρανόηση: Άσχετα αν η µονάδα αυτή αναφέρεται ευρέως σαν 
ατικότητα µας δείχνει την Πυκνότητα Εκτύπωσης µίας µονάδας εξόδου (π.χ. 
ναφέρεται σαν χαρακτηριστική προδιαγραφή (π.χ. µέγιστη τιµή) µας δείχνει 
 έχει τη δυνατότητα µια τέτοια συσκευή να τοποθετεί πάνω σε µια δεδοµένη 
σα) στην επιφάνεια εκτύπωσης (π.χ. χαρτί). Μέγιστη Ανάλυση 2700DPI 
ως η ορισµένη συσκευή έχει δυνατότητα να τοποθετήσει στην εκτυπωτική 
700 σηµεία µελάνης σε µία ίντσα. Αυτή είναι δηλαδή η Μέγιστη ∆υνατή 
ης. ∆εν διευκρινίζεται πάντα αν τα σηµεία αυτά είναι ανεξάρτητα και 
α σχέση ένα dot για κάθε εικονοστοιχείου της εικόνας, ή αν απαιτείται ο 
 σηµείων µελάνης (dots) για την αποτύπωση ενός εικονοστοιχείου της 
αία περίπτωση είναι δύσκολο να κάνουµε υπολογισµούς αν δεν έχουµε 
πληροφορίες όπως το πόσα dots ανασυνθέτουν ένα εικονοστοιχείο, πόσα 
ρησιµοποιούνται για την ανασύνθεση χρωµάτων κλπ.  

ες DPI δεν αναφέρονται σαν µέγιστη προδιαγραφή αλλά σαν περιγραφή του 
πηρεάζουν το τελικό φυσικό µέγεθος στο οποίο µια εικόνα θα εκτυπωθεί. 
, η προδιαγραφή DPI δεν είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την τελική ποιότητα 
ας εκτυπωτής µε µέγιστη ανάλυση 2700DPI µπορεί να τυπώσει εικόνες στα 
τα 900 DPI κλπ και όλες οι παραπάνω εκτυπώσεις θα χρησιµοποιήσουν 
µό από εικονοστοιχεία, που θα απλωθούν µε τις παραπάνω διαφορετικές 
 επηρεάζοντας το φυσικό µέγεθος του τελικού προϊόντος: Η εκτύπωση στα 
σια σε µέγεθος από την εκτύπωση στα 600DPI καθώς ο ίδιος αριθµός από 
εται µε µικρότερη πυκνότητα και εποµένως δηµιουργεί διπλάσια διάσταση 
ση σε σχέση µε την δεύτερη. Αν η εικόνα µας διαθέτει 1200pixels στη µία 
τελικό φυσικό µέγεθος που θα εκτυπωθεί θα είναι:  

 -8- 
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• Στα 300DPI, 1200/300 = 4 ίντσες  

• Στα 600DPI, 1200/600 = 2 ίντσες  

Με τον ίδιο τρόπο, ένας εκτυπωτής µε µέγιστη ανάλυση 300 DPI µπορεί να τυπώσει 
εικόνες που έχουν ψηφιοποιηθεί στα 300PPI όσο στα 900PPI αλλά και στα 100PPI. Η διαφορά θα 
είναι πάλι το τελικό φυσικό µέγεθος στο οποίο θα τυπωθεί η κάθε µία καθώς και στις τρεις 
παραπάνω περιπτώσεις ο εκτυπωτής θα «τοποθετήσει» τα διαθέσιµα εικονοστοιχεία σε 
πυκνότητα 300 σηµεία µελάνης ανά ίντσα. Κάθε 300 εικονοστοιχεία της εικόνας που θα 
εκτυπώνονται θα δηµιουργούν µία ίντσα φυσικού µεγέθους. Αν η οριζόντια διάσταση της εικόνας 
αποτελείται από 900 εικονοστοιχεία, τότε η εκτυπωµένη οριζόντια διάσταση θα είναι τρεις ίντσες.  

LPI – Lines per inch:  

Αυτή είναι η µονάδα που χρησιµοποιείται όταν µια ψηφιακή εικόνα πρόκειται να τυπωθεί 
µε την µέθοδο του half-tone. Για τη δηµιουργία των Half-Tone εικόνων χρησιµοποιούνται γραµµικά 
πλέγµατα (line Screens). Η πυκνότητα των γραµµών ενός πλέγµατος είναι καθοριστικής σηµασίας 
στην ποιότητα της τελικής Half-tone εικόνας. Η πυκνότητα αυτή µετράται σε Γραµµές ανα ίντσα 
(Lines per Inch – LPI) και λέγεται Συχνότητα Πλέγµατος (Screen Frequency).  

Οι διαδικασίες αναπαραγωγής και εκτύπωσης µε πλέγµατα (Screens) είναι συνηθισµένες 
στον χώρο των εκδόσεων, εφηµερίδων και εκτυπώσεων. Τυπικές τιµές Συχνότητας Πλέγµατος 
είναι τα 85LPI για εφηµερίδες και 133LPI για βιβλία καλής ποιότητας. Η τιµή LPI είναι χρήσιµη 
στην επιλογή της ανάλυσης στο στάδιο της ψηφιοποίησης µιάς εικόνας καθώς είναι απαραίτητο να 
τηρούνται κάποιοι κανόνες για να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος.  

1.4.2 ΒΑΘΟΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (PIXEL DEPTH ΚΑΙ BIT 
DEPTH). 

Έχουµε ήδη αντιστοιχίσει την ανάλυση µίας εικόνας µε τον αριθµό από συρτάρια σε µια 
ερµαριοθήκη. Τώρα έφτασε η ώρα να µιλήσουµε και για το χαρακτηριστικό εκείνο που καθορίζει 
την ποιότητα των περιεχοµένων κάθε συρταριού. Την ακρίβεια της καταγραφής της πληροφορίας 
που αποθηκεύεται σε ένα εικονοστοιχείο καθορίζει το Βάθος Εικονοστοιχείου (Bit Depth). Όσο 
µεγαλύτερο το βάθος εικονοστοιχείου, τόσο περισσότερη η λεπτοµέρεια της πληροφορίας που 
µπορεί να χωρέσει το κάθε συρτάρι. Το βάθος εικονοστοιχείου είναι στην ουσία µια ένδειξη της 
ακρίβειας και ανάλυσης του κβαντισµού µιας εικόνας. Εκφράζει τον αριθµό από ενδιάµεσα βήµατα 
(διαβαθµίσεις) που είναι δυνατόν να οριστούν ανάµεσα στα δύο άκρα της κλίµακας µέτρησης 
(άσπρο-µαύρο σε B&W εικόνες ή όρια υπέρυθρου-υπεριώδους στο χρώµα). Αυτές είναι οι πιθανές 
διαβαθµίσεις που µπορεί να καταγράψει το κάθε εικονοστοιχειο µίας ψηφιακής εικόνας. 
Παράλληλα, το βάθος εικονοστοιχείου µας δείχνει πόσα ψηφία χρησιµοποιούνται για την 
καταγραφή της αξίας κάθε εικονοστοιχείου και µπορεί να είναι από 1 και πάνω ψηφία (bits). Οι 
διαθέσιµες διαβαθµίσεις είναι το αποτέλεσµα που µας δίνει η τιµή του βάθους εικονοστοιχείου σαν 
δύναµη του 2. Μια µονοχρωµατική εικόνα µε βάθος 2 bit έχει 22 = 4 διαβαθµίσεις, ενώ µια εικόνα 
των 3 bit θα έχει 23

 = 8 διαβαθµίσεις. Στην περίπτωση που ένα σύστηµα συλλαµβάνει 
µονοχρωµατικές εικόνες µε ακρίβεια 8-bit, κάθε εικονοστοιχείο καταγράφει οκτώ δυαδικά επίπεδα 
άρα µπορεί να διακρίνει 28

 βαθµίδες άρα 256 διαφορετικές τιµές. Εποµένως µπορεί να καταγράψει 
το µαύρο σαν 0, το άσπρο σαν 255 και ανάµεσά τους, 254 βαθµίδες (τόνους) του γκρι. 

Τα παρακάτω παραδείγµατα µας δείχνουν τα διαθέσιµα επίπεδα (διαβαθµίσεις) που 
προσφέρονται σε διαφορετικά τυπικά Βάθη εικονοστοιχείων.  
 
 
 
 
 

  

 

 

 Εικόνα 1.1  ∆ιαβαθµίσεις σε συστήµατα 1 και 2 Bit . 
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Μια εικόνα 1 bit µπορεί να έχει 21, δηλαδή δύο µόνο τιµές 1-0 (άσπρο-µαύρο). Οι εικόνες 
αυτού του τύπου λέγονται και στοιχειογραφηµένες (Bitmap) εικόνες. 
 

• Μια εικόνα 2 bit έχει 22, δηλαδή τέσσερις αξίες:  

• 00: Μαύρο  

• 01: Γκρι βαθύ  

• 10: Γκρι ανοιχτό  

• 11: Λευκό  

• Μια εικόνα 3 bit έχει 23, δηλαδή 8 διαβαθµίσεις, µαύρο 000..., λευκό 111 και έξι 
ενδιάµεσα γκρι 001, 010, 011, κ.λ.π.  

• Μια εικόνα 8 bit έχει 28, δηλαδή 256 διαβαθµίσεις, µαύρο 0000 0000..., λευκό 1111 1111 
και 254 ενδιάµεσα γκρι 0000 0001, 0000 0010, 0000 0011, κ.λ.π.  

Όσο µεγαλύτερο είναι το βάθος εικονοστοιχείου (Bit Depth), τόσο µεγαλύτερη είναι η 
ακρίβεια µε την οποία χαρακτηρίζεται µια εικόνα καθώς επιτρέπονται περισσότερες διαβαθµίσεις 
στην κλίµακα ανάµεσα σε ακραίους τόνους: Για κάθε επιπλέον Bit που προστίθεται, οι διαθέσιµες 
τιµές διπλασιάζονται. Στην πραγµατικότητα, και µε βάση παρατηρήσεις και την πρακτική εµπειρία, 
είναι αποδεκτό πως το ανθρώπινο µάτι αντιλαµβάνεται σαν απόλυτα συνεχή (continuous tone) τη 
διαβάθµιση από λευκό σε µαύρο για αναλύσεις από 8bit και πάνω. Αυτό σηµαίνει πως εφόσον 
έχουµε στη διάθεσή µας τουλάχιστον 256 διαβαθµίσεις, πρέπει να είµαστε σε θέση να καταγρά-
ψουµε εικόνες που στο µάτι θα δείχνουν απόλυτα συνεχείς στις διαβαθµίσεις τόνων. Αυτό δε 
σηµαίνει όµως πως περισσότερες διαβαθµίσεις είναι άχρηστες. Όπως θα δούµε παρακάτω, συχνά 
οι επεξεργασία που εκτελούµε απαιτεί την ύπαρξη πολύ περισσότερων διαβαθµίσεων ώστε και 
στο τελικό αποτέλεσµα να διατηρηθεί η συνέχεια των τόνων. 

Κάθε εικονοστοιχείο λοιπόν είναι ο αποδέκτης και αποθηκεύει την τιµή έντασης φωτός που 
το σύστηµα ψηφιοποίησης µέτρησε από την αντίστοιχη θέση (στοιχείο) της πρωτότυπης εικόνας, 
χρησιµοποιώντας όσα bit προσφέρει το σύστηµα.  

11..55  ΧΡΩMΑΤΙΚA ΜΟΝΤEΛΑ. 

Από τη στιγµή που ο άνθρωπος άρχισε να ασχολείται µε τα χρώµατα, ένοιωσε την ανάγκη 
να τα περιγράψει µε σαφή τρόπο και να τα κατηγοροποιήσει. Αυτό είχε στόχο όχι µόνο την 
ανάλυση και µελέτη αλλά και την δυνατότητα επανάληψης καθώς αν ήταν δυνατή η ακριβής 
περιγραφή ενός χρώµατος θα ήταν δυνατή και η αναπαραγωγή του κατά βούληση. Ιστορικά 
χρησιµοποιήθηκαν διάφορες ιδιότητες που αποδόθηκαν στα χρώµατα όπως η απόχρωση (Hue), ο 
κορεσµός (Saturation), η λαµπρότητα (Brightness), η φωτεινότητα (Luminosity) και άλλα ανάλογα. 
Πολλές εργασίες µελέτησαν την δυνατότητα περιγραφής χρωµάτων µε µονοσήµαντο τρόπο, 
χρησιµοποιώντας µόνο µερικές από τις παραπάνω ιδιότητες και οι µέθοδοι που αναπτύχθηκαν 
οδήγησαν σε συστήµατα κατάταξης που ονοµάζονται Χρωµατικά Μοντέλα ή Συστήµατα (Colour 
Models). Τα χρωµατικά µοντέλα είναι πολύτιµα και είναι η βάση πάνω στην οποία καθορίζονται 
όλες οι διαδικασίες διαχείρισης χρώµατος ανεξαρτήτως µέσου ή εφαρµογής. 

Σήµερα χρησιµοποιούνται διάφορα χρωµατικά µοντέλα, η επιλογή των οποίων 
καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τον τοµέα εφαρµογής. Τα πιο συνηθισµένα είναι το RGB, 
CMYK και το CIELab που θα δούµε σύντοµα παρακάτω.  

1.5.1 ΤΟ ΧΡΩMΑΤΙΚO MΟΝΤEΛΟ RGB. 

Όπως είδαµε παραπάνω, το κόκκινο το πράσινο και το γαλάζιο (µπλέ), είναι τα χρωµατικά 
συστατικά του φωτός στα οποία ανταποκρίνεται το ανθρώπινο µάτι, αντιδρώντας σε ερεθίσµατα 
σχετικά µε τα ανάλογα µήκη κύµατος τους. 

Με το συνδυασµό των τριών παραπάνω χρωµάτων ο εγκέφαλος δηµιουργεί ενδιάµεσα 
χρώµατα και µας επιτρέπει να βλέπουµε όλα τα άλλα χρώµατα του φάσµατος. Τα χρώµατα 
κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο, τα ονοµάζουµε πρωτεύοντα χρώµατα.  
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Εικόνα 1.2  Σύστηµα Προσθετικών Χρωµάτων 

Τα τρία πρωτεύοντα χρώµατα χρησιµοποιούνται σαν βάση για το χρωµατικό µοντέλο 
RGB (Red, Green, Blue). Το µοντέλο RGB, χρησιµοποιείται και για τον χαρακτηρισµό κάθε 
πηγής που εκπέµπει φώς, όπως π.χ µία λάµπα ή µιά οθόνη αλλά και για το χρώµα που 
δηµιουργείται από το φώς που περνάει µέσα από µια επιφάνεια (τζάµια, διαφάνειες), όχι όµως 
και για χρώµα που δηµιουργείται από αντανάκλαση. 

Το χρωµατικό µοντέλο RGB ονοµάζεται Προσθετικό (Additive) γιατί ένα χρώµα 
δηµιουργείται από την πρόσθεση των σχετικών εντάσεων των τριών πρωτευόντων χρωµάτων στο 
µαύρο που απεικονίζει την πλήρη έλλειψη φωτός. Για παράδειγµα ένα φώς σβηστό δίνει µαύρο 
και όσο η έντασή του µεγαλώνει προχωράµε προς το λευκό. Η Εικόνα 1.2 µας δείχνει την σχέση 
των τριών πρωτευόντων χρωµάτων του χρωµατικού µοντέλου RGB καθώς και τα χρώµατα που 
δηµιουργούνται από την ανάµειξη δύο από τα πρωτεύοντα χρώµατα. Μας δείχνει επίσης πως η 
ανάµειξη και των τριών πρωτευόντων χρωµάτων σε όµοια ποσότητα και ένταση, µας δίνει το 
λευκό χρώµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην Εικόνα 1.3 αναφερόµαστε σε ένα σύστηµα των 8bit ανά χρώµα, που µας προσφέρει 
δυνατότητα απεικόνισης 256 διαβαθµίσεων σε κάθε ένα από τα πρωτεύοντα χρώµατα και 
εποµένως ένα σύστηµα συνολικά των 24bit µε δυνατότητα καταγραφής 2

24
, δηλαδή περίπου 16,7 

εκατοµµυρίων χρωµάτων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικόνα 1.3  Προσθετική δηµιουργία χρώµατος από τρία συστατικά (RGB). 
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1.5.2 ΤΟ ΧΡΩMΑΤΙΚO MΟΝΤEΛΟ CMYK. 

Από την Εικόνα 1.2 παρατηρούµε πως η ένωση δύο από τα πρωτεύοντα χρώµατα του 
µοντέλου RGB, δηµιουργούνται τα παρακάτω χρώµατα:  

• Κυανούν (Cyan) από την ένωση Γαλάζιου και Πράσινου,  

• Βιολετί ή Ματζέντα (Magenda) από την ένωση Γαλάζιου και Κόκκινου,  

• Κίτρινο (Yellow), από την ένωση Πράσινου και Κόκκινου.  

Μπορούµε το παραπάνω να εκφράσουµε και µε ένα εναλλακτικό τρόπο. ∆ηλαδή πώς το 
Κυανούν δηµιουργείται από την απουσία ή “αφαίρεση” του Κόκκινου, η Ματζέντα δηµιουργείται 
από την απουσία ή “αφαίρεση” του Πράσινου και το Κίτρινο δηµιουργείται από την απουσία ή 
“αφαίρεση” του Γαλάζιου. Φαίνεται λοιπόν πως το Κυανούν απορροφά το κόκκινο φώς, η 
Ματζέντα απορροφά Πράσινο φώς και το Κίτρινο απορροφά το Γαλάζιο (Μπλέ) φώς.  

Ας πάρουµε ένα αντικείµενο στο οποίο πέφτει φως, αντανακλάται, φτάνει στο µάτι µας και 
µας δηµιουργεί την αίσθηση του χρώµατος του αντικειµένου. Το φως που προσπίπτει περιέχει 
συστατικά RGB. Όπως είδαµε παραπάνω, τα χρώµατα CMY δηµιουργούνται από την αφαίρεση 
των RGB. Ανάλογα µε το ποσοστό των χρωµάτων C, M και Y που περιέχει το αντικείµενο, 
απορροφάται διαφορετικό ποσοστό από κάθε συστατικό R, G και B. Εποµένως, το ποσοστό των 
χρωµάτων C,M και Y που περιέχει το αντικείµενο στην επιφάνειά του επηρεάζει το ποσοστό του 
φωτός που αντανακλάται και που στην ουσία βλέπει το ανθρώπινο µάτι, όπως µας δείχνει και η 
Εικόνα 1.4 και που είναι αποτέλεσµα της αφαίρεσης ποσοστών από τα συστατικά RGB του 
προσπίπτοντος φωτός.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα τρία χρώµατα Κυανούν, Ματζέντα και Κίτρινο χρησιµοποιούνται σαν βάση για το 
χρωµατικό µοντέλο CMY (Cyan, Magenda & Yellow) και είναι τα δευτερεύοντα χρώµατα των RGB 
και παράλληλα τα αντίθετα και συµπληρωµατικά τους. Το χρωµατικό µοντέλο CMY ονοµάζεται και 
αφαιρετικό καθώς όπως είδαµε τα χρώµατα που εµφανίζονται στο CMY είναι το αποτέλεσµα 
αφαίρεσης ποσοστών κόκκινου, πράσινου και γαλάζιου φωτός. Σαν αποτέλεσµα, η συµβολή των 
συστατικών χρωµάτων του προτύπου οδηγούν στο Μαύρο, καθώς αντιστοιχεί στην πλήρη 
αφαίρεση όλου του προσπίπτοντος φωτός. Η Εικόνα 1.5 παρουσιάζει µια πιο άµεση σύγκριση των 
δύο χρωµατικών µοντέλων. 

Το µοντέλο CMY, χρησιµοποιείται και για τον χαρακτηρισµό χρώµατος επιφανειών που 
αντανακλούν το φώς, όπως εκτυπωµένες φωτογραφίες, βιβλία αλλά και τοίχοι, και όλα τα 

Εικόνα 1.4  Αφαιρετική δηµιουργία χρώµατος από τρία συστατικά εξ’ αντανακλάσεως µετά 
από απορρόφηση συστατικών χρωµάτων (CMY) .  
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αδιαφανή αντικείµενα της φύσης. Επίσης, το CMY µοντέλο χρησιµοποιείται σε κάθε µορφής 
εκτυπώσεις όπου ειδικά µελάνια χρωµάτων C M και Y αναµειγνύονται για να δηµιουργήσουν όλες 
τις χρωµατικές διαβαθµίσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1.5  Τα µοντέλα χρώµατος RGB και CMY (K). 

1.5.3 ΤΟ ΧΡΩMΑΤΙΚO MΟΝΤEΛΟ CIELAB. 

To CIELAB ή LAB όπως το συναντάµε συχνά, έγινε αποδεκτό από τον οργανισµό CIE το 
1976. Ο οργανισµός CIE είναι η ∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού, (Commission Internationale De 
L’Eclairage ή International Commission On Illumination), ένας αυτόνοµος τεχνικός, επιστηµονικός 
και πολιτιστικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός. Ο κύριος στόχος του είναι η διεθνής συνεργασία 
και ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στα µέλη του σε κάθε θέµα σχετικό µε την επιστήµη και 
τέχνη του φωτός και του φωτισµού.  

Το µοντέλο CIELAB, η πλήρης ονοµασία του οποίου είναι 1976 CIE L*a*b* Space 
βασίζεται στην αρχή της Αντίδρασης Χρωµάτων του προτύπου L,a,b που είχε αναπτύξει το 1942 ο 
Richard Hunter. Η αρχή της Αντίδρασης Χρωµάτων βασίζεται σε παρατηρήσεις που δείχνουν πως 
κάπου ανάµεσα στο οπτικό νεύρο και τον εγκέφαλο, τα σήµατα που έρχονται από το µάτι µας 
µεταφράζονται σε διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε φως και σκοτάδι, κόκκινο/πράσινο και 
µπλε/κίτρινο. Το πρότυπο CIELAB απεικονίζει τις αξίες αυτές σε τρεις άξονες: L*, a* και b*, όπου: 

• Ο κεντρικός άξονας απεικονίζει την φωτεινότητα (Lightness - L) µε τιµές 
µεταξύ 0 (µαύρο) και 100 (λευκό).  

• Οι άλλοι δύο άξονες είναι άξονες χρώµατος και βασίζονται στην παραδοχή 
πως ένα χρώµα δεν µπορεί να είναι κόκκινο και πράσινο ταυτόχρονα ούτε και 
ταυτόχρονα γαλάζιο και κίτρινο καθώς τα χρώµατα, ανα ζεύγος αντιτίθεται το 
ένα στο άλλο σύµφωνα µε την αρχή της Αντίδρασης  

Σε κάθε άξονα, οι τιµές είναι θετικές και αρνητικές (Εικόνα 6):  

• Στον άξονα a, οι θετικές τιµές αντιστοιχούν σε ποσότητες κόκκινου και οι 
αρνητικές τιµές αντιστοιχούν σε ποσότητες πράσινου.  

• Στον άξονα b, οι θετικές τιµές αντιστοιχούν σε ποσότητες κίτρινου και οι 
αρνητικές τιµές αντιστοιχούν σε ποσότητες γαλάζιου χρώµατος.  

• Και στους δύο άξονες, τα τιµή 0 αντιστοιχεί σε ουδέτερο γκρί. 

Είναι απαραίτητο εδώ να σηµειώσουµε πως στο CIELAB, η φωτεινότητα είναι απόλυτα 
ανεξάρτητη από τα χρώµατα και την παρουσία ή απουσία τους, σε αντίθεση µε τα Χρωµατικά 
Μοντέλα που βασίζονται σε συστήµατα χρωµάτων όπως τα RGB και CMYK, στα οποία η 
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φωτεινότητα εξαρτάται από την παρουσία (στο RGB) ή απουσία (στο CMYK) και τις σχετικές 
ποσότητες των τριών συστατικών χρωµάτων.  

Το πρότυπο CIELAB έχει αποδειχθεί εξαιρετικά σηµαντικό για την διαχείριση και 
καθορισµό του χρώµατος σε επιτραπέζια συστήµατα εκδόσεων και συστήµατα επεξεργασίας 
εικόνας. Είναι ανεξάρτητο από συσκευές σε αντίθεση µε τα µοντέλα RGB και CMYK. Η 
ανεξαρτησία του αυτή οδήγησε στο να χρησιµοποιηθεί σαν βάση σε πολλά συστήµατα 
τυποποίησης χρωµατικής διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως χρησιµοποιείται σαν το βασικό 
σύστηµα χρωµατικού ελέγχου στο Adobe PostScript (επίπεδα 2 & 3) και αποτελεί τη βάση για τον 
καθορισµό της διαδικασίας διαχείρισης χρώµατος, ανεξάρτητα από συσκευές, σε όλα τα Προφίλ 
Συσκευών του ICC (International Colour Consortium). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Εικόνα 1.6  Το µοντέλο χρώµατος CIELAB. 

11..66  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. 

1.6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά µίας εικόνας, είναι τα γνωρίσµατα εκείνα που µας επιτρέπουν 
να αξιολογούµε την ποιότητά της µε βάση κάποια δεδοµένα και να αποφασίζουµε σχετικά µε το 
είδος και το εύρος των επεµβάσεων επεξεργασίας εικόνας που είναι απαραίτητες. Χαρακτηριστικά 
που συχνά χρησιµοποιούµε για την αξιολόγηση µίας εικόνας είναι: 

• H Φωτεινότητα,  

• Η Αντίθεση,  

• H ∆ιαύγεια ή η Ασάφεια,  

• Η Ανάλυση ή Χωρική ∆ιακριτικότητα  

• Ο Θόρυβος που περιέχει η εικόνα.  

∆ιεθνώς παραµένει πάντα σε εξέλιξη µια µάχη ανάµεσα στον παράγοντα Χρώµα και τον 
παράγοντα Αντίθεση. Η πλειοψηφία των θεατών µιάς εικόνας δείχνει να αντιλαµβάνεται και να 
προτιµά την λεπτοµέρεια στην εικόνα. Η λεπτοµέρεια, όπως αυτή σε πολλές φορές προβάλλεται 
µέσα από αυξηµένη αντίθεση, είναι κατανοητή από όλους. Αντίθετα, το χρώµα είναι σε µεγάλο 
βαθµό υποκειµενικό. 

Η προσαρµοστικότητα που έχει το σύστηµα ανθρώπινης όρασης φροντίζει ώστε να 
εξισορροπεί τα χρώµατα του περιβάλλοντος µε καθαρά ψυχολογικό τρόπο, στα χρώµατα που 
«γνωρίζουµε» πως είναι τα σωστά. Σαν αποτέλεσµα, όταν βρεθούµε σε ένα περιβάλλον φωτισµού 
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από το φώς ηµέρας, το οπτικό µας σύστηµα, µέσα σε σύντοµο 
διάστηµα προσαρµόζει τα χρώµατα ώστε αυτά να δείχνουν «φυσικά» και κανονικά. Για το λόγο 
αυτό, λευκοί τοίχο κάτω από το φώς του ηλίου δείχνουν λευκοί στο µάτι µας ακόµα και κάτω από 
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το φώς λάµπας πυράκτωσης ή λάµπας φθορισµού. Το σύστηµα όρασής µας αγνοεί τις 
αποχρώσεις που οι δύο διαφορετικοί φωτισµοί επιβάλλουν στην εικόνα που βλέπουµε και 
προβάλλει το χρώµα που «γνωρίζουµε» πως είναι το σωστό. ∆υστυχώς αυτό έχει αρνητικά 
αποτελέσµατα στην ικανότητα και αξιοπιστία του µατιού να αξιολογεί εικόνες όσον αφορά τη 
χρωµατική τους ισορροπία µιάς εικόνας και κάνει την αξιολόγηση της εικόνας µε τεχνικό τρόπο 
απαραίτητη. Η λογική του «δείχνει σωστή στο µάτι» σε πολλές περιπτώσεις ενσωµατώνει την 
επικίνδυνη παγίδα του να «νοµίζουµε πως δείχνει σωστή στο µάτι» επειδή απλά «φανταζόµαστε 
πως δείχνει σωστή». 

Η επεξεργασία εικόνας σε υπολογιστή προσφέρει πληθώρα εργαλείων αξιολόγησης της 
εικόνας και µας επιτρέπει να παρακάµπτουµε και να αποφεύγουµε παρόµοιες παγίδες. Τα 
παραπάνω εισάγουν την αµφιλεγόµενη έννοια της Φυσιολογικής Εικόνας. Η έννοια αυτή έχει σαν 
λογικό επακόλουθο πως το αποτέλεσµα µιάς επεξεργασίας σχεδόν πάντα είναι περισσότερο 
πετυχηµένο όσο λιγότερο γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη επεξεργασίας (µε την προφανή εξαίρεση 
των ειδικών τεχνικών που γίνονται συχνά για να είναι ορατά). Κάθε εικονοστοιχείο µίας εικόνας 
περιέχει ένα αριθµό που περιγράφει την ένταση του ορισµένου εικονοστοιχείο. Σε ένα σύστηµα 
τριών χρωµάτων των 24 bit, κάθε χρώµα θα καθορίζεται από ένα αριθµό 8bit και εποµένως θα έχει 
µία τιµή ανάµεσα στο 0 και το 255. Το Μαύρο ορίζεται σαν 0,0,0 και το άσπρο σαν 255,255,255. 
Το µέσον του εύρους χρωµάτων είναι το 128,128,128 ενώ το κόκκινο είναι 255,0,0 το πράσινο 
είναι 0,255,0 και το µπλε είναι 0,0,255. Ανάµεσα στο 000 και το 255,255,255 υπάρχουν περίπου 
16,7 εκατοµµύρια χρωµατικές διαβαθµίσεις. Ο αριθµός αυτός είναι και το σύνολο των 
πληροφοριών που αναφέρεται στο ορισµένο εικονοστοιχείο. Η τιµή αυτή καθαυτή αλλά και σε 
συνδυασµό µε τις αντίστοιχες τιµές γειτονικών ή και αποµακρυσµένων εικονοστοιχείων επιτρέπει 
τον χαρακτηρισµό της εικόνας στο σύνολό της και τον καθορισµό των χαρακτηριστικών της όπως 
παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

Η Φωτεινότητα (Brightness) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει το 
γενικό ποσό φωτός που υπάρχει σε µια εικόνα. Είναι µια αποτύπωση του κατά πόσο µια εικόνα 
είναι φωτεινή ή σκοτεινή. Μια φωτογραφία που έχει υπό-εκτεθεί έχει χαµηλή φωτεινότητα ενώ 
αντίθετα µια φωτογραφία που έχει υπερεκταθεί έχει υψηλή φωτεινότητα. 

 Η Αντίθεση (Contrast) µίας εικόνας είναι µια αποτύπωση των διαφορών ανάµεσα στα 
ακραία pixels, δηλαδή ανάµεσα στο πιο φωτεινό και το πιο σκοτεινό εικονοστοιχείο µιάς εικόνας. 
Εικόνες που διαθέτουν µεγάλο εύρος τόνων έχουν µεγάλη αντίθεση (φωτογραφία µε κανονική 
ηλιοφάνεια) ενώ εικόνες µε περιορισµένο εύρος τόνων είναι χαµηλής αντίθεσης (φωτογραφία σε 
οµίχλη). Μια εικόνα έχει φτωχή αντίθεση (είναι χαµηλού contrast) εάν περιέχει τιµές 
εικονοστοιχείων µέσα σε ένα στενό εύρος (µια εικόνα της οποίας τιµές κυµάνθηκαν από 100 έως 
140 θα είχε φτωχή αντίθεση). Μια εικόνα έχει καλή αντίθεση (υψηλό contrast) εάν αποτελείται από 
ένα ευρύ φάσµα τιµών φωτεινότητας που εκτείνεται από το µαύρο µέχρι το λευκό. Το ποσό της 
κλίµακας έντασης που αξιοποιείται στην πράξη από µια εικόνα καλείται δυναµική περιοχή 
"dynamic range". Μια εικόνα µε καλή αντίθεση θα έχει ευρεία δυναµική περιοχή. Σε ένα σύστηµα 
των 8bit, υπάρχουν 256 διαθέσιµοι τόνοι του γκρί, από το µαύρο µέχρι το λευκό. Αν µια εικόνα 
διαθέτει περιορισµένο εύρος τόνων, για παράδειγµα ανάµεσα στο 90 και το 154 (εύρος 64 τόνοι) 
αυτό στην ουσία είναι ταυτόσηµο µε µια εικόνα των 6 bit, καθώς 2

6
=64 διαβαθµίσεις. Σαν 

αποτέλεσµα έχουµε περιορίσει την δυναµική περιοχή της εικόνας κατά δύο bit.  

Η Καµπύλη γ είναι µια ένδειξη του ποσοστού σκοτεινών και φωτεινών τόνων που 
υπάρχουν σε µια εικόνα και ιδιαίτερα του συσχετισµού που προσδιορίζει τους µεσαίους τόνους. 
Προσφέρει ένα τρόπο να µεταβάλλεται η σχετική φωτεινότητα και αντίθεση µίας εικόνας χωρίς να 
επηρεάζονται οι ακραίες τιµές και µε τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται το παραπάνω πρόβληµα. 

1.6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ. 

Όλες οι ψηφιακές εικόνες αποτελούνται από ένα πλέγµα εικονοστοιχείων (pixels) που 
κάθε ένα χαρακτηρίζεται από τη θέση (χ,y), την φωτεινότητα και για µια έγχρωµη εικόνα, το χρώµα 
του. Στην περίπτωση µίας εικόνας 24bit, η φωτεινότητα και το χρώµα εκφράζονται από τον 
συνδυασµό τριών τιµών έντασης φωτός που αντιστοιχούν στα τρία πρωτεύοντα χρώµατα (R,G,B) 
και που µπορούν να έχουν τιµές από 0 έως 255. Όσο µεγαλύτερες είναι οι τιµές ενός 
εικονοστοιχείου, τόσο πιο φωτεινό θα δείχνει και όσο µικρότερες τόσο πιο σκοτεινό.  
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Είναι πολύ εύκολο να κάνουµε µια πρώτη και γρήγορη αξιολόγηση της ποιότητας µίας 
εικόνας τουλάχιστον όσον αφορά τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά της (και σίγουρα όχι την 
αισθητική της), χρησιµοποιώντας το εξαιρετικά εύχρηστο εργαλείο του ιστογράµµατος.  

Το ιστόγραµµα είναι ένα γραφικό εργαλείο που αφενός µας δίνει µια οπτική απεικόνιση της 
ποιότητας µίας εικόνας αφετέρου µας επιτρέπει µέσα από συνδυασµένες ενέργειες να επέµβουµε 
στην φωτεινότητα την αντίθεση, την χρωµατική ισορροπία και την καµπύλη γ µίας εικόνας. Την 
χρήση του σαν εργαλείο διόρθωσης και επεξεργασίας θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο. Εδώ θα 
αντιµετωπίσουµε το Ιστόγραµµα σαν ένα εργαλείο ανάλυσης και αξιολόγησης µιάς εικόνας. Ένα 
τυπικό ιστόγραµµα παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε ένα ιστόγραµµα, ο οριζόντιος άξονας (άξονας χ) αντιπροσωπεύει την κλίµακα έντασης 
(0 έως 255 σε ένα σύστηµα των 8 bit), και ο κατακόρυφος άξονας (άξονας y) µετρά τον αριθµό 
από εικονοστοιχεία στην εικόνα που έχουν µια ορισµένη αξία έντασης. Σε εικόνες κλίµακας του 
γκρίζου (Gray scale), ο άξονας χ αντιπροσωπεύει τις τιµές του γκρι από 0 µέχρι 255. Για εικόνες 
true color, έχουµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε ώστε ο άξονας Χ, να µετράει είτε τη συνδυασµένη 
φωτεινότητα της εικόνας είτε τα χωριστά κανάλια χρώµατός της (π.χ. Κόκκινο ή πράσινο ή µπλε, 
hue ή saturation ή intensity) όπως θα δούµε παρακάτω.  

Στα περισσότερα λογισµικά επεξεργασίας, υπάρχει άµεσο αριθµητικό δείγµα των τιµών 
εικονοστοιχείων της εικόνας που έχουν επιλεγεί σαν κάτω όριο (µαύρο) άνω όριο (λευκό) και 
κεντρικό σηµείο (ουδέτερο γκρί). Τα εικονοστοιχεία µιάς εικόνας που έχουν αυτές τις τιµές 
απεικονίζονται αντίστοιχα σαν µαύρα, λευκά ουδέτερα. Μας δίνεται επιπλέον η δυνατότητα 
αντιστοίχισης των ακραίων τιµών (µαύρου & λευκού) µε αντίστοιχες τιµές εξόδου. Κάθε συσκευή 
εξόδου θα αντιστοιχήσει αυτόµατα τις τιµές εισόδου στις τιµές εξόδου και να αναπροσαρµόσει όλες 
τις ενδιάµεσες ανάλογα. 

Το ιστόγραµµα λοιπόν µας δείχνει µε γραφικό τρόπο πόσα εικονοστοιχεία µίας εικόνας 
έχουν κάθε τιµή έντασης. Ακόµα και αν υπάρχουν και πόσα pixels µε κάποια δεδοµένη τιµή 
έντασης. ∆εν µας δείχνει όµως που βρίσκονται τα εικονοστοιχεία αυτά µέσα στην εικόνα. 

Μέσα από τις παραπάνω πληροφορίες, το ιστόγραµµα µας παρουσιάζει άµεσα και 
γραφικά ποιο είδος ανεπαρκειών φωτεινότητας ή αντίθεσης µπορεί να υπάρχουν σε µια εικόνα. 
Για την ανάλυση και αξιολόγηση της εικόνας, ας δούµε αρχικά το ιστόγραµµα µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες.  

Αρχικά, η εικόνα µας χωρίζεται σε τρείς τονικές περιοχές ενδιαφέροντος:  

Εικόνα 1.7  Τυπικό Ιστόγραµµα. 

• Περιοχή Σκούρων Τόνων (Shadows), είναι τα σκοτεινότερα τµήµατα της 
εικόνας µε τόνους προς το µαύρο, στα οποία όµως υπάρχει ακόµα 
αξιοποιήσηµη ή χρήσιµη πληροφορία.  
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• Περιοχή Ανοικτών Τόνων (Highlights), είναι τα φωτεινότερα τµήµατα της 
εικόνας µε τόνους προς το λευκό, στα οποία όµως υπάρχει ακόµα 
αξιοποιήσηµη ή χρήσιµη πληροφορία.  

• Περιοχή Μεσαίων Τόνων (Mid Tones), είναι τα τµήµατα της εικόνας µε τόνους 
γύρω από την κεντρική περιοχή έντασης χρώµατος ή την περιοχή του 
ουδέτερου γκρί.  

Οι τρείς παραπάνω περιοχές παρουσιάζονται γραφικά στο Ιστόγραµµα, στον οριζόντιο 
άξονα χ, µε τους Σκούρους Τόνους Αριστερά, τους Ανοικτούς Τόνους δεξιά και ανάµεσά τους την 
Περιοχή Μεσαίων Τόνων. Μια µατιά στο ιστόγραµµα µιάς εικόνας είναι σε πολλές περιπτώσεις 
αρκετή για να καταλάβουµε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της εικόνας όπως φωτεινότητα, αντίθεση 
κλπ.  

Το χρήσιµο χαρακτηριστικό του ιστογράµµατος είναι πως µας δίνει µια γραφική εικόνα της 
ποιότητας της εικόνας. Στόχος µας είναι σχεδόν πάντα η αξιοποίηση του πλήρους εύρους τόνων 
που µας προσφέρει το σύστηµα που δουλεύουµε. Αν για παράδειγµα χρησιµοποιούµε 24bit 
εικόνες, είναι άδικο να χρησιµοποιούµε µόνο µια περιοχή τόνων 5bit για το κόκκινο χρώµα. Αυτό 
θα είναι προφανές αν στο κανάλι του κόκκινου στο ιστόγραµµα δούµε τόνους να περιορίζονται σε 
µια στενή περιοχή του οριζόντιου άξονα. Αυτό σηµαίνει πως αντί για 256 διαβαθµίσεις κόκκινου, 
χρησιµοποιούµε µόνο 64 διαβαθµίσεις.  

Μπορούµε να επιλέξουµε ποιο χαρακτηριστικό της εικόνας βλέπουµε στο ιστόγραµµα. Για 
µια µαυρόασπρη εικόνα απεικονίζονται οι τόνοι από µαύρο (0) µέχρι λευκό (255). Σε µια έγχρωµη 
εικόνα έχουµε τις παρακάτω επιλογές:  

• RGB ή Brightness, όπου παρουσιάζεται η σχετική φωτεινότητα της εικόνας 
σαν συνδυασµός των τριών βασικών χρωµάτων. Επεµβάσεις εδώ 
µεταβάλλουν την συνολική φωτεινότητα ή την αντίθεση χωρίς να 
µεταβάλλουν τη χρωµατική ισορροπία της εικόνας.  

• Κανάλι του Κόκκινου. Παρουσιάζει την κατανοµή κόκκινου χρώµατος στην 
εικόνα. Επεµβάσεις στο κανάλι αυτό αυξάνουν ή µειώνουν το ποσοστό 
κόκκινου που υπάρχει στην εικόνα.  

• Κανάλι του Πράσινου. Παρουσιάζει την κατανοµή Πράσινου χρώµατος στην 
εικόνα. Επεµβάσεις στο κανάλι αυτό αυξάνουν ή µειώνουν το ποσοστό 
Πράσινου που υπάρχει στην εικόνα.  

• Κανάλι του Μπλε. Παρουσιάζει την κατανοµή Μπλε χρώµατος στην εικόνα. 
Επεµβάσεις στο κανάλι αυτό αυξάνουν ή µειώνουν το ποσοστό Μπλε που 
υπάρχει στην εικόνα.  

Τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας, αντίθεσης και γάµµα (gamma) τροποποιούν µε εύκολα 
αναγνωρίσιµο τρόπο τη µορφή του ιστογράµµατος µιάς εικόνας. Αυτό κάνει το ιστόγραµµα 
εξαιρετικά εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης. Ο αρχικός έλεγχος του Ιστογράµµατος σε πολλές 
περιπτώσεις δείχνει ποιες είναι και οι επεµβάσεις που θα µας επιτρέψουν να βελτιώσουµε την 
εικόνα. Ας δούµε όµως µε περισσότερες λεπτοµέρειες πως παρουσιάζονται στο ιστόγραµµα 
διάφορες εικόνες. Μια εικόνα µε κανονική αντίθεση και κανονική φωτεινότητα παρουσιάζει ένα 
ιστόγραµµα οµαλό, µε ακραίες τιµές όσο πιο κοντά γίνεται στο 0 και το 255 και µε οµαλή κατανοµή 
pixels σε όλο το εύρος ενδιάµεσων τιµών. 

1.6.3 Η ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ. 

Μια εικόνα που είναι σκοτεινή θα παρουσιάζει µια συγκέντρωση εικονοστοιχείων προς την 
πλευρά του 0 (Εικόνα 1.8). Μια εικόνα που είναι υπερβολικά φωτεινή, θα παρουσιάζει µια 
συγκέντρωση εικονοστοιχείων προς την πλευρά του 255 (Εικόνα 1.9). 

1.6.4 Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ. 

Οι εικόνες µε χαµηλή αντίθεση θα έχουν ιστόγραµµα που είναι συγκεντρωµένο σε µια 
πολύ στενή περιοχή του άξονα Χ, σε µορφή συστάδας. Η θέση της συστάδας θα δείξει εάν η 
εικόνα είναι πάρα πολύ σκοτεινή, φωτεινή ή απλά πάρα πολύ γκρίζα.  
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Η µεταβολή της αντίθεσης έχει επιπτώσεις στο πλάτος ενός ιστογράµµατος, που 
συµπιέζεται όταν η αντίθεση µειώνεται, και που απλώνει όταν η αντίθεση αυξάνεται.  

Ας σηµειώσουµε τελειώνοντας πως µερικές ακραίες περιπτώσεις δίνουν χαρακτηριστικά 
ιστογράµµατα: 

• Μια λευκή κάρτα, θα αναπαρασταθεί στο ιστόγραµµα σαν µία κάθετη γραµµή 
στο 255.  

• Μια µαύρη κάρτα, θα αναπαρασταθεί στο ιστόγραµµα σαν µία κάθετη γραµµή 
στο 0.  

• Μια µεσαία γκρι κάρτα, θα αναπαρασταθεί στο ιστόγραµµα σαν µία κάθετη 
γραµµή στο 128.  

Μια σκακιέρα µε λευκά/µαύρα 
τετράγωνα θα αναπαρασταθεί στο ιστόγραµµα 
σαν δύο κάθετες γραµµές, µία στο 0 και µία 
στο 255. Αξίζει να σηµειώσουµε πως το 
ιστόγραµµα θα είναι ακριβώς το ίδιο για 
εικόνες µε τέσσερα τετράγωνα (δύο λευκά – 
δύο µαύρα) ή 100 τετράγωνα (50 λευκά – 50 
µαύρα) καθώς και στις δύο περιπτώσεις ο 
αριθµός λευκών και µαύρων εικονοστοιχείων 
θα είναι ο ίδιος (το µισό του συνολικού 
αριθµού εικονοστοιχείων της εικόνας). Αυτό 
µας δείχνει ακόµα µια φορά και µε πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο την αδυναµία του 
ιστογράµµατος να µας δώσει πληροφορίες 
σχετικά µε την διάταξη των εικονοστοιχείων 
µέσα σε µια εικόνα. 

Εικόνα 1.8  Ιστόγραµµα Σκοτεινής Εικόνας. 
1.6.5 Η ΚΑΜΠΥΛΗ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ/ΕΞΟ∆ΟΥ.  

Εικόνα 1.9  Ιστόγραµµα Φωτεινής Εικόνας. 

Το ιστόγραµµα, παρά την ευκολία 
που προσφέρει στην επεξεργασία εικόνας δεν 
προσφέρει δυνατότητα για πραγµατικά 
λεπτοµερειακή επέµβαση στα χαρακτηριστικά 
της. Τις δυνατότητες αυτές προσφέρουν τα 
εργαλεία που βασίζονται στην καµπύλη 
αντίθεσης που σε πολλές περιπτώσεις 
συναντάται και σαν καµπύλη εισόδου / 
εξόδου.  

Η καµπύλη αντίθεσης που συχνά 
αναφέρεται σαν καµπύλη γάµµα (Gamma 
Curve), είναι µια εξειδικευµένη µορφή 
επέµβασης στην αντίθεση µιας εικόνας 
επικεντρωµένη στους πολύ σκοτεινούς ή 
πολύ ελαφρούς τοµείς µιας εικόνας. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την µεταβοή των τιµών στις 
κεντρικές περιοχές της εικόνας (Midtones), 
ιδιαίτερα εκείνων στο χαµηλό όριο, χωρίς 
επιρροή στα ακραία σηµεία φωτεινότητας 
δηλαδή κοντά στο λευκό (255) και το µαύρο (0). 

Ο έλεγχος του γάµµα τροποποιεί µια εικόνα µε την εφαρµογή των τυποποιηµένων, µη 
γραµµικών καµπυλών γάµµα (Gamma) στη κλίµακα έντασης. Μια αξία gamma 1 είναι ισοδύναµη 
µε την καµπύλη ταυτότητας, η οποία δεν έχει καµία επίδραση στην εικόνα. Μια αύξηση στην αξία 
gamma (που την θέτει σε µια αξία µεγαλύτερη από 1) θα φωτίσει γενικά µια εικόνα και θα αυξήσει 
την αντίθεση στις σκοτεινότερες περιοχές της. Μια µείωση στην αξία του γάµµα (που την θέτει σε 
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µια αξία µικρότερη από 1) θα σκουραίνει γενικά την εικόνα και θα υπογραµµίσει την αντίθεση στις 
φωτεινότερες περιοχές.  

Το εργαλείο βασίζεται σε µια αντιστοίχιση των τιµών έντασης µίας εικόνας από 0–255 
όπως αυτές υπάρχουν στο αρχείο (τιµές εισόδου) µε τις τιµές που επιθυµούµε να πάρουν µετά 
από την επέµβασή µας (τιµές εξόδου). Η αντιστοίχιση βασίζεται σε µια καµπύλη την οποία 
µεταβάλλουµε για να επέµβουµε στην εικόνα.  

Το µεγάλο (και πιθανόν µοναδικό) µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι πως, σε αντίθεση 
µε το ιστόγραµµα, δεν προσφέρει καµία οπτική απεικόνιση της εικόνας µας µε γραφικό τρόπο. 
Είναι απαραίτητο εποµένως να ελέγχουµε τα αποτελέσµατα των επεµβάσεων που κάνουµε 
ελέγχοντας την εικόνα αυτή καθαυτή. Σε αντιδιαστολή προσφέρει τόση ακρίβεια, ευελιξία και εύρος 
δυνατοτήτων που την κάνει το αγαπηµένο εργαλείο όλων των έµπειρων τεχνικών επεξεργασίας 
εικόνας.  

Μία εικόνα πριν κάνουµε οποιαδήποτε επέµβαση απεικονίζεται σαν µία ευθεία γραµµή σε 
γωνία 45

ο
. Σύµφωνα µε αυτό, εικονοστοιχεία του αρχείου µε τιµές έντασης για παράδειγµα 130, 

απεικονίζονται στην «έξοδο» (οθόνη υπολογιστή) µε τιµές 130. Αν τώρα θέλουµε να αυξήσουµε 
την φωτεινότητα του ορισµένου σηµείου µπορούµε να µεταβάλλουµε την καµπύλη ώστε τιµή 
εισόδου 130 να δίνει τιµή εξόδου 140 (άρα πιο φωτεινό εικονοστοιχείο).  

Η καµπύλη επιτρέπει απόλυτη και µε ακρίβεια επιλογή της περιοχής στην οποία 
επεµβαίνουµε, κάτι που δεν είναι δυνατό µε το ιστόγραµµα.  

Όπως και στην περίπτωση του ιστογράµµατος, µπορούµε να επιλέξουµε ποιο 
χαρακτηριστικό της εικόνας βλέπουµε στην καµπύλη αντίθεσης. Για µια µαυρόασπρη εικόνα 
αντιστοιχούνται οι τόνοι εισόδου/ εξόδου από µαύρο (0) µέχρι λευκό (255). Σε µια έγχρωµη εικόνα 
έχουµε τις παρακάτω επιλογές:  

• RGB ή Brightness, όπου αντιστοιχούνται οι τόνοι εισόδου/ εξόδου σαν 
συνδυασµός των τριών βασικών χρωµάτων. Επεµβάσεις εδώ µεταβάλλουν 
την συνολική φωτεινότητα, την αντίθεση ή την καµπύλη γ, χωρίς να 
µεταβάλλουν τη χρωµατική ισορροπία της εικόνας.  

• Κανάλι του Κόκκινου, όπου αντιστοιχούνται οι τόνοι εισόδου/ εξόδου του 
κόκκινου χρώµατος. Επεµβάσεις στο κανάλι αυτό αυξάνουν ή µειώνουν τη 
φωτεινότητα, την αντίθεση ή την καµπύλη µόνο για το κόκκινο κανάλι της 
εικόνας.  

• Κανάλι του Πράσινου, όπου αντιστοιχούνται οι τόνοι εισόδου/ εξόδου του 
πράσινου χρώµατος. Επεµβάσεις στο κανάλι αυτό αυξάνουν ή µειώνουν τη 
φωτεινότητα, την αντίθεση ή την καµπύλη µόνο για το πράσινο κανάλι της 
εικόνας.  

• Κανάλι του Μπλε, όπου αντιστοιχούνται οι τόνοι εισόδου/ εξόδου του Μπλε 
χρώµατος. Επεµβάσεις στο κανάλι αυτό αυξάνουν ή µειώνουν τη 
φωτεινότητα, την αντίθεση ή την καµπύλη µόνο για το Μπλε κανάλι της 
εικόνας.  

1.6.6    ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ. 

Η επεξεργασία εικόνων γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο:  

• Επιλέγουµε το κανάλι εργασίας (RGB, R, G, ή B).  

• Επιλέγουµε και καθορίζουµε την περιοχή ενδιαφέροντος τοποθετώντας 
σηµεία ελέγχου πάνω στην γραµµή αντίθεσης.  

• Επιλέγουµε και µετακινούµε το σηµείο της γραµµής που µας ενδιαφέρει είτε 
προς τα πάνω για να αυξήσουµε είτε προς τα κάτω για να µειώσουµε την 
σχέση εισόδου / εξόδου, ελέγχοντας συγχρόνως το αποτέλεσµα στην εικόνα 
µας. Η γραµµή µετατρέπεται σε καµπύλη που απεικονίζει την αντιστοίχιση 
των τιµών του αρχείου προς τις τιµές της εικόνας στο monitor.  
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• Με επιβεβαίωση της επιλογής µας, οι νέες τιµές αποθηκεύονται στο αρχείο και 
η καµπύλη επανέρχεται σε γραµµή.  

Η Καµπύλη αντίθεσης προσφέρει εξαιρετική ευελιξία καθώς µπορούµε να καθορίσουµε 
πολλαπλές περιοχές ενδιαφέροντος και να επέµβουµε ξεχωριστά και ανεξάρτητα σε κάθε µία για 
µεγάλης ακρίβειας επεξεργασία. 

1.6.7 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (BRIGHTNESS), ΤΗΝ    
ΑΝΤΙΘΕΣΗ (CONTRAST) ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΗ Γ. 

Είναι απαραίτητο να είµαστε σε θέση να διακρίνουµε αν το πρόβληµα µιας εικόνας είναι 
στην αντίθεση ή την φωτεινότητα καθώς για την διόρθωση απαιτούνται διαφορετικές τεχνικές και 
εργαλεία.  

Σε πολλά προγράµµατα επεξεργασίας η Φωτεινότητα και η Αντίθεση µεταβάλλονται µε 
ειδικά ρυθµιστικά αν και αυτά είναι συνήθως περιορισµένων δυνατοτήτων και δεν προσφέρουν την 
ευελιξία των πιο προηγµένων σύνθετων εργαλείων όπως είναι το Ιστόγραµµα και οι καµπύλες 
αντίθεσης. Όταν η φωτεινότητα τροποποιείται, αυτός ο έλεγχος έχει επιπτώσεις στο σύνολο της 
εικόνας. Σε µια έγχρωµη εικόνα, ο έλεγχος " Brightness " ρυθµίζει τη φωτεινότητα, δηλαδή τη 
συνδυασµένη ένταση των τριών RGB καναλιών. Είναι επίσης δυνατό να τροποποιηθεί η 
φωτεινότητα µόνο για ένα µεµονωµένο κανάλι χρώµατος.  

Όταν η φωτεινότητα αυξάνεται, αυξάνεται η αξία κάθε εικονοστοιχείου στην εικόνα, 
µετακινώντας κάθε εικονοστοιχείο πιο κοντά στα 255, ή στο λευκό. Όταν η φωτεινότητα µειώνεται, 
µειώνεται η αξία σε κάθε εικονοστοιχείο, που κινείται προς το 0, ή το Μαύρο. Μεταβάλλοντας την 
φωτεινότητα µίας εικόνας, µετακινούµε τις τιµές έντασης όλων των pixels µε το ίδιο ποσοστό προς 
το λευκό για να αυξήσουµε και προς το µαύρο για να µειώσουµε. Αν για παράδειγµα αυξήσουµε 
την φωτεινότητα κατά ένα ποσό, στην πράξη προσθέτουµε την ίδια τιµή σε όλα τα εικονοστοιχεία. 
Αν προσθέσουµε 10 µονάδες φωτεινότητας, ένα εικονοστοιχείο µε ένταση 100, γίνεται 110, ένα 
εικονοστοιχείο µε ένταση 200 γίνεται 210 και ένα εικονοστοιχείο µε τιµή 240 γίνεται 250. Ανάλογα 
και για την µείωση της φωτεινότητας.  

Χρειάζεται προσοχή στην επέµβαση φωτεινότητας καθώς υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
πολύ φωτεινές περιοχές της εικόνας να χάσουν κάθε λεπτοµέρεια (πχ ένα εικονοστοιχείο µε 
ένταση 254, αν µεταβληθεί κατά +10 περνά το 255 και γίνεται λευκό, οπότε η σχετική λεπτοµέρεια 
χάνεται) και πολύ σκοτεινές περιοχές να µετατραπούν σε απόλυτο µαύρο. Είναι χρήσιµο όταν 
µεταβάλλουµε την φωτεινότητα να προσέχουµε ιδιαίτερα τις περιοχές αυτές.  

Η φωτεινότητα δεν επηρεάζει ούτε µεταβάλλει το χρώµα ενός εικονοστοιχείου. ∆εν πρέπει 
πάντως να ξεχνάµε πως λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ανθρώπινης όρασης, η ευαισθησία µας στα 
χρώµατα µεταβάλλεται µε τις αυξοµειώσεις της φωτεινότητας.  

Μεταβάλλοντας την αντίθεση, µεταβάλλουµε την απόσταση ανάµεσα στις εντάσεις που 
βρίσκονται στα διαφορετικά εικονοστοιχεία. Τα φωτεινά εικονοστοιχεία γίνονται πιο φωτεινά και τα 
σκοτεινά γίνονται πιο σκοτεινά και ανάλογα αναδιανέµονται τα ενδιάµεσα εικονοστοιχεία. Για 
παράδειγµα, αν το πιο σκοτεινό εικονοστοιχείο µίας εικόνας έχει ένταση 75 και το πιο φωτεινό 
εικονοστοιχείο έχει τιµή 240, (αντίθεση 240-75 =165 µονάδων) αν αυξήσουµε την ένταση ώστε το 
σκοτεινό σηµείο να πάρει τιµή 10 και το πιο φωτεινό τιµή 255, η αντίθεση αυξάνεται τώρα σε (255 
– 10 = 245 µονάδες). Όλα τα ενδιάµεσα εικονοστοιχεία θα µετακινηθούν ανάλογα.  

Η Καµπύλη γ είναι µια ένδειξη του ποσοστού σκοτεινών και φωτεινών τόνων που 
υπάρχουν σε µια εικόνα και ιδιαίτερα του συσχετισµού που προσδιορίζει τους µεσαίους τόνους. 
Προσφέρει ένα τρόπο να µεταβάλλεται η σχετική φωτεινότητα και αντίθεση µίας εικόνας χωρίς να 
επηρεάζονται οι ακραίες τιµές και µε τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται το παραπάνω πρόβληµα. 

1.6.8 ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.  

 Η διόρθωση χρώµατος συνήθως αφορά είτε την µείωση ενός ενοχλητικού χρωµατικού 
τόνου είτε την διόρθωση και προσαρµογή εικόνας σε κάποια δεδοµένα είτε την δηµιουργία ειδικών 
εφφέ.  

Για παράδειγµα, µια φωτογραφία που τραβήχτηκε σε εσωτερικό χώρο µε λάµπα 
πυρακτώσεως, χρησιµοποιώντας φίλµ ηµέρας, θα παρουσιάσει µια έντονα πορτοκαλοκίτρινη 
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απόχρωση. ∆ιορθώσεις του τύπου αυτού γίνονται εύκολα µε τα διαθέσιµα εργαλεία που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

Ο συνηθισµένος τρόπος να προσεγγίζουµε την χρωµατική διαµόρφωση µίας εικόνας είναι 
µε συνδυασµό των χώρων RGB (προσθετικός) και CMY (αφαιρετικός) µε δεδοµένο πως τα 
χρώµατα είναι συµπληρωµατικά: 

• Το R είναι συµπληρωµατικό του C  

• Το G είναι συµπληρωµατικό του M  

• Το B είναι συµπληρωµατικό του Y  

Στον RGB (προσθετικό) χώρο αξίες 0,0,0 δίνουν µαύρο και προσθέτοντας χρώµα 
φτάνουµε στο λευκό (255,255,255). Στον CMY (αφαιρετικό) χώρο αξίες (255,255,255) δίνουν 
µαύρο και αφαιρώντας χρώµα φτάνουµε στο λευκό (0,0,0). Το παραπάνω σηµαίνει πως 
προσθέτοντας για παράδειγµα Μπλε (B) είναι ανάλογο του να αφαιρούµε Κίτρινο (Y). Εποµένως 
κάθε πράξη µπορεί να αναφέρεται σαν πρόσθεση χρώµατος και µπορούµε να πετύχουµε κάθε 
επιθυµητό αποτέλεσµα είτε προσθέτοντας κάποιο χρώµα για να το ενισχύσουµε είτε 
προσθέτοντας το συµπληρωµατικό του για να το µειώσουµε. 

1.6.9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ 
(SHARPENING). 

Σε πολλές περιπτώσεις η επεξεργασία εικόνας ακόµα και η διαδικασία του scanning έχει 
σαν αποτέλεσµα η τελική εικόνα να µην είναι ικανοποιητική όσον αφορά την οξύτητά της. Η 
οξύτητα (Sharpness) µίας εικόνας είναι το χαρακτηριστικό που επιτρέπει τον ευκρινή διαχωρισµό 
αντικειµένων µε µεγάλη διαφορά φωτεινότητας και τελικά επηρεάζει την ευκρίνεια της εικόνας.  

Η βελτίωσης της ευκρίνειας µίας εικόνας γίνεται µέσα από µεθόδους αύξησης της 
οξύτητας (Sharpness). Η πιο διαδεδοµένη τεχνική ονοµάζεται Un-Sharp Masking (USM).  

Η διαδικασία µεταβάλλει την καθαρότητα µε την οποία διαγράφονται τα περιγράµµατα 
αντικειµένων που περιλαµβάνει η εικόνα.  

Οι συνηθισµένες ρυθµίσεις που προσφέρονται είναι: 

• Ποσοστό (Amount). Καθορίζει την ισχύ εφαρµογής της επεξεργασίας. Όσο 
αυξάνεται η τιµή, τόσο µεγαλύτερο είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας. 
Συνηθισµένες τιµές για συµβατική χρήση είναι από 120 –200.  

• Ακτίνα (Radius). Καθορίζει τον τρόπο που εφαρµόζεται η διαδικασία σαν 
εύρος εικονοστοιχείων που επηρεάζονται γύρω από τα εικονοστοιχεία που 
κρίνονται σαν εικονοστοιχεία περιγράµµατος. Μικρές τιµές Ακτίνας (1 ή 2) 
επηρεάζει µόνο τα pixels που βρίσκονται πάνω στα περιγράµµατα ενώ 
µεγαλύτερες τιµές ( 10) επηρεάζουν περισσότερα εικονοστοιχεία γύρω από τα 
περιγράµµατα.  

• Κατώφλι (Threshold). Καθορίζει πόσο διαφορετικά πρέπει να είναι γειτονικά 
εικονοστοιχεία ώστε να θεωρηθούν πως αποτελούν περίγραµµα και 
εποµένως να επηρεαστούν από την διαδικασία. Τιµή 0 σηµαίνει πως όλα τα 
εικονοστοιχεία θα επηρεαστούν ενώ όσο αυξάνεται η τιµή περιορίζεται το 
εύρος των εικονοστοιχείων που επηρεάζονται. Ο στόχος είναι να αποφύγουµε 
την προσθήκη θορύβου σε επιφάνειες µε οµοιόµορφα χρώµατα (π.χ. 
ουρανό).  

1.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Στο κεφάλαιο αυτό δόθηκαν µερικές βασικές έννοιες και όροι οι οποίοι συναντώνται στον 
χώρο της ψηφιακή εικόνας και οι οποίοι αν και χρησιµοποιούνται συχνά πολλές φορές υπάρχει 
σύγχυση για το ακριβές περιεχόµενο αυτών. ∆όθηκαν επίσης βασικές τεχνικές που αφορούν την 
επεξεργασία των εικόνων καθώς επίσης και παραδείγµατα πώς αυτές µπορούν να συνδράµουν 
θετικά στην αύξηση της διακριτότητας της υποβόσκουσας πληροφορίας. Από αυτές τις τεχνικές η 
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ισοστάθµιση ιστογράµµατος θα χρησιµοποιηθεί στο κεφάλαιο 6 και στην εφαρµογή της εξαγωγής 
των χαρακτηριστικών από εικόνες σύστασης-υφής για την βελτιστοποίηση των υπό εξαγωγή 
υποεικόνων ως προς την διακριτότητα τους. Στα επόµενα δύο κεφάλαια γίνεται η εισαγωγή στις 
έννοιες της εξόρυξης γνώσης από εικόνες καθώς και της ανάκτησης γνώσης από βάσεις εικόνων. 



ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ 
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Στα πρόσφατα έτη έχουµε δει µια γρήγορη αύξηση στο µέγεθος των ψηφιακών συλλογών 
εικόνας. Καθηµερινά, και ο στρατιωτικός και o πολιτικός εξοπλισµός παράγει giga-bytes εικόνων. 
Ένα τεράστιο ποσό από πληροφορίες βρίσκεται εκεί έξω. Εντούτοις, δεν µπορούµε να έχουµε 
πρόσβαση ή να χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες εκτός αν οργανωθούν ώστε να επιτραπεί η 
αποδοτική αναζήτηση, έρευνα, και ανάκτηση εικόνων. Η ανάκτηση εικόνας είναι ένας πολύ 
ενεργός ερευνητικός τοµέας από τη δεκαετία του '70, µε σηµαντική ώθηση από την έρευνα δύο 
άλλων επιστηµονικών περιοχών, την διαχείριση βάσεων δεδοµένων και την όραση υπολογιστών. 
Αυτές οι δύο ερευνητικές περιοχές µελετούν την ανάκτηση εικόνας από  διαφορετικές γωνίες, η µία 
από την πλευρά του κειµένου και η άλλη από την οπτική πλευρά.  

Η κείµενο-βασισµένη ανάκτηση εικόνας έχει τις ρίζες της στην δεκαετία του ’70. Μία 
δηµοφιλής τεχνική για την ανάκτηση εικόνας ήταν η επισήµανση πρώτα των εικόνων µε κείµενο 
και στην συνέχεια η χρησιµοποίηση συστηµάτων διαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS) για την 
πραγµατοποίηση της ανάκτησης. Πολλές εξελίξεις, όπως η µοντελοποίηση δεδοµένων, η 
πολυδιάστατη ευρετηρίαση, και η αποτίµηση των ερωτήσεων βοήθησαν προς αυτή την 
κατεύθυνση. Εντούτοις, υπάρχουν δύο σηµαντικές δυσκολίες, ειδικά όταν το µέγεθος των 
συλλογών εικόνας είναι µεγάλο (δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες). Μία είναι το µεγάλο 
ποσό εργασίας που απαιτείται για την χειρωνακτική επισήµανση και τον σχολιασµό των εικόνων. 
Η άλλη δυσκολία, η οποία είναι πιο ουσιαστική, και απορρέει από το πλούσιο σε πληροφορία 
περιεχόµενο των εικόνων είναι η υποκειµενικότητα της ανθρώπινης αντίληψης. ∆ηλαδή για το ίδιο 
περιεχόµενο εικόνας διαφορετικοί άνθρωποι µπορούν να το αντιληφθούν διαφορετικά. Η 
υποκειµενικότητα αντίληψης και η µη ακρίβεια των σχολιασµών µπορούν να προκαλέσουν τη 
µετέπειτα λανθασµένη ανάκτηση εικόνων. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, λόγω της εµφάνισης των µεγάλης κλίµακας συλλογών 
εικόνας, οι δύο δυσκολίες αντιµετωπίστηκαν από τη χειρωνακτική προσέγγιση των σχολιασµών 
που έγιναν όλο και περισσότερο οξείες. ∆ηλαδή αντί για την µε το χέρι σχολιασµένη επισήµανση 
µε χρήση κείµενο-βασισµένων βασικών λέξεων, οι εικόνες θα κατηγοριοποιούνται µε  βάση το δικό 
τους οπτικό περιεχόµενο, όπως το χρώµα και η σύσταση. Από τότε, πολλές τεχνικές σε αυτήν την 
ερευνητική κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί και πολλά συστήµατα ανάκτησης εικόνας, και για 
ερευνητικούς αλλά και για εµπορικούς σκοπούς έχουν δηµιουργηθεί. Η πρόοδος σε αυτήν την 
ερευνητική κατεύθυνση οφείλεται κυρίως στην βοήθεια από την ερευνητική κοινότητα που 
ασχολείται µε την όραση των υπολογιστών.  

Αυτή η προσέγγιση έχει θεσπίσει ένα γενικό πλαίσιο για την ανάκτησης εικόνας από µία 
νέα προοπτική. Εντούτοις, υπάρχουν ακόµα πολλά ανοικτά ερευνητικά ζητήµατα που θα πρέπει 
να επιλυθούν πριν µια τέτοια ανάκτηση να µπορεί να βρει εφαρµογή σε πρακτικά συστήµατα. 
Όσον αφορά την ανάκτηση εικόνας η οποία βασίζεται στο περιεχόµενο αισθανόµαστε ότι υπάρχει 
µια ιδιαίτερη ανάγκη να συνοψιστεί τι έχει επιτευχθεί στο πρόσφατο παρελθόν και ποιες είναι οι 
πολλά υποσχόµενες ερευνητικές κατευθύνσεις οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε µία πληθώρα 
εντυπωσιακών εφαρµογών.  

2.1 ΕΞΑΓΩΓΗ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. 

Η εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων (περιεχόµενο) είναι η βάση της περιεχόµενο-
βασισµένης ανάκτησης εικόνας. Κατά µία ευρεία έννοια  τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορεί να 
περιλαµβάνουν και τα κείµενο-βασισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (βασικές λέξεις, σχολιασµοί) 
και οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (χρώµα, σύσταση-υφή, σχήµα, πρόσωπα). Εντούτοις, 
δεδοµένου ότι ήδη υπάρχει µια πλούσια βιβλιογραφία για την κείµενο-βασισµένη εξαγωγή 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων στις ερευνητικές κοινότητες ανάκτησης  πληροφοριών από 
συστήµατα διαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS), θα περιοριστούµε στις τεχνικές οπτικής 
εξαγωγής χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Μέσα στην οπτική περιοχή των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορούν να ταξινοµηθούν περαιτέρω ως γενικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και ως χαρακτηριστικά γνωρίσµατα εξαρτώµενα από το πεδίο. Τα 
πρώτα περιλαµβάνουν το χρώµα, τη σύσταση, και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µορφής ενώ τα 
τελευταία είναι εξαρτηµένα από την εφαρµογή και µπορεί να περιλάβει, παραδείγµατος χάριν, τα 
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ανθρώπινα πρόσωπα και τα ανθρώπινα αποτυπώµατα. Τα εξαρτώµενα από το πεδίο 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα καλύπτονται καλύτερα στην επιστηµονική περιοχή της αναγνώρισης 
προτύπων και µπορούν να συµπεριλάβουν γνώση περιοχών που δεν µπορούµε να καλύψουµε σε 
αυτό το κεφάλαιο. Εποµένως, το υπόλοιπο του τµήµατος θα επικεντρωθεί σε εκείνα τα γενικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις περισσότερες εφαρµογές, 
όπως το χρώµα, η σύσταση-υφή, το σχήµα κ.α.  

Λόγω της υποκειµενικότητας της αντίληψης, δεν υπάρχει µια ενιαία καλύτερη παρουσίαση 
για ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα. Όπως θα δούµε σύντοµα, για οποιοδήποτε δεδοµένο 
χαρακτηριστικό γνώρισµα υπάρχουν πολλαπλάσιες αναπαραστάσεις οι όποιες χαρακτηρίζουν το 
χαρακτηριστικό γνώρισµα από διαφορετικές προοπτικές.  

2.1.1 ΧΡΩΜΑ. 

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα χρώµατος είναι ένα από τα ευρύτατα χρησιµοποιηµένα 
οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα στην ανάκτηση εικόνας. Είναι σχετικά εύρωστο στην ύπαρξη  
περίπλοκων υποβάθρων και είναι ανεξάρτητο από το µέγεθος και τον προσανατολισµό της 
εικόνας. Στην ανάκτηση εικόνας, το ιστόγραµµα χρώµατος είναι η συνηθέστερα χρησιµοποιηµένη 
αντιπροσώπευση χαρακτηριστικών γνωρισµάτων χρώµατος. Στατιστικά, δείχνει την από κοινού 
πιθανότητα των εντάσεων των τριών καναλιών χρώµατος. Οι Swain και Ballard (1991) πρότειναν 
τη τοµή ιστογραµµάτων, ένα L1 µετρικό, ως µέτρο οµοιότητας για το ιστόγραµµα χρώµατος. Για να 
λάβουν υπόψη τις οµοιότητες µεταξύ παρόµοιων αλλά µη ίδιων χρωµάτων, οι Loka, Niblack και 
λοιποί (1994) εισήγαγαν ένα L2 - σχετικό µετρικό στη σύγκριση των ιστογραµµάτων. Επιπλέον, 
θεωρώντας ότι τα περισσότερα ιστογράµµατα χρώµατος είναι πολύ αραιά και έτσι ευαίσθητα στο 
θόρυβο, οι Stricker και Orengo (1995) πρότειναν το συσσωρευµένο ιστόγραµµα χρώµατος. Τα 
ερευνητικά αποτελέσµατά τους κατέδειξαν τα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης προσέγγισης 
πέρα από τη συµβατική προσέγγιση ιστογραµµάτων χρώµατος.  

Εκτός από το ιστόγραµµα χρώµατος, διάφορες άλλες αντιπροσωπεύσεις χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων χρώµατος έχουν εφαρµοστεί στην ανάκτηση εικόνας, συµπεριλαµβανοµένων των 
moments του χρώµατος και των συνόλων χρώµατος (sets). Για να υπερνικήσουν τα αποτελέσµατα 
της κβαντοποίησης, όπως στο ιστόγραµµα χρώµατος, οι Stricker και Orengo (1995) πρότειναν τα 
moments χρώµατος. Το µαθηµατικό υπόβαθρο αυτής της προσέγγισης είναι ότι οποιαδήποτε 
κατανοµή χρώµατος µπορεί να χαρακτηριστεί από τις στατιστικές παραµέτρους του (moments). 
Επιπλέον, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος των πληροφοριών συγκεντρώνεται στα χαµηλής 
τάξης (low-order) moments, µόνο το πρώτο moment (µέσος όρος), και το δεύτερο και τρίτο 
moment (διαφορά και εκτροπή) εξήχθησαν ως αντιπροσωπευτικά των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων χρώµατος. Η σταθµισµένη Ευκλείδεια απόσταση χρησιµοποιήθηκε για να 
υπολογίσει την οµοιότητα χρώµατος.  

Για να διευκολύνουν τη γρήγορη αναζήτηση σε µεγάλης κλίµακας συλλογές εικόνων, οι 
Smith και Chang (1996) πρότειναν σύνολα χρώµατος ως προσέγγιση στο ιστόγραµµα χρώµατος. 
Μετασχηµάτισαν αρχικά το (R,G,B) διάστηµα χρώµατος σε ένα φαινοµενικά οµοιόµορφο 
διάστηµα, όπως το HSV, και έπειτα κβαντοποίησαν το µετασχηµατισµένο διάστηµα χρώµατος σε 
Μ υποδοχές. Ένα σύνολο χρώµατος (set) ορίζεται ως µια επιλογή χρωµάτων από το 
κβαντοποιηµένο διάστηµα χρώµατος. Επειδή τα καθορισµένα διανύσµατα χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων χρώµατος ήταν δυαδικά, ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης κατασκευάστηκε για να 
επιτρέψει τις γρήγορες αναζητήσεις.  

2.1.2 ΥΦΗ-ΣΥΣΤΑΣΗ. 

Η σύσταση αναφέρεται στα οπτικά πρότυπα που έχουν τις ιδιότητες της οµοιογένειας και 
που δεν εξαρτώνται από την παρουσία µόνο ενός ενιαίου χρώµατος ή µιας έντασης. Είναι µια 
έµφυτη ιδιότητα ουσιαστικά όλων των επιφανειών, συµπεριλαµβανοµένων των σύννεφων, των 
δέντρων, των τούβλων, της τρίχας, και του υφάσµατος. Περιέχει σηµαντικές πληροφορίες για τη 
δοµική σύσταση των επιφανειών και της σχέσης τους µε το περιβάλλον. Λόγω της σηµασίας και 
της χρησιµότητάς του στην αναγνώριση προτύπων και την όραση των υπολογιστών, υπάρχουν 
πλούσια ερευνητικά αποτελέσµατα από τις προηγούµενες τρεις δεκαετίες. Τώρα, αρχίζει και 
χρησιµοποιείται ολοένα και πιο συχνά και στην ανάκτηση εικόνας. Όλο και περισσότερα 
ερευνητικά επιτεύγµατα αναφέρονται σε αυτά τα χαρακτηριστικά.  
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Στις αρχές της δεκαετίας του '70, οι Haralick και λοιποί (1973) πρότειναν την από κοινού 
αναπαράσταση εµφάνισης (co-occurrence) µε την χρήση µητρών των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων σύστασης. Αυτή η προσέγγιση ερεύνησε την χωρική εξάρτηση των γκρίζων 
επιπέδων της σύστασης. Αρχικά κατασκεύασαν µια µήτρα από κοινού εµφάνισης (co-occurrence) 
βασισµένη στον προσανατολισµό και την απόσταση µεταξύ των εικονοστοιχείων της εικόνας και 
έπειτα εξήγαγαν σηµαντικές στατιστικές τιµές από τη µήτρα ως αναπαράσταση της σύστασης. 
Πολλοί άλλοι ερευνητές ακολούθησαν την ίδια γραµµή και πρότειναν περαιτέρω βελτιωµένες 
εκδόσεις. Παραδείγµατος χάριν, οι Gotlieb και Kreyszig (1990) µελέτησαν τις προτεινόµενες 
στατιστικές τιµές και πειραµατικά ανακάλυψαν ότι η αντίθεση, η αντίστροφη deference moment, 
και η εντροπία είχαν την µεγαλύτερη διακριτή δύναµη.  

Παρακινηµένος από τις ψυχολογικές µελέτες στην ανθρώπινη οπτική αντίληψη για τη 
σύσταση, οι Tamura και λοιποί (1978) ερεύνησαν την αναπαράσταση της σύστασης από µια 
διαφορετική γωνία. Αναπτύχθηκαν υπολογιστικές προσεγγίσεις στις οπτικές ιδιότητες της 
σύστασης που βρέθηκαν να είναι σηµαντικές στις µελέτες ψυχολογίας. Οι έξι οπτικές ιδιότητες 
σύστασης ήταν η σκληρότητα (coarseness), η αντίθεση, η κατευθυντικότητα, η οµοιότητα, 
κανονικότητα, και η τραχύτητα. Μια σηµαντική διάκριση µεταξύ της αναπαράστασης της σύστασης 
Tamura και της αναπαράστασης µε την χρήση µητρών από κοινού εµφάνισης (co-occurrence) 
είναι ότι όλες οι ιδιότητες της σύστασης στην αναπαράσταση Tamura είναι οπτικά σηµαντικές, ενώ 
µερικές από τις ιδιότητες σύστασης στην χρησιµοποιούµενη αναπαράσταση µε την χρήση µητρών 
co-occurrence µπορεί να µην είναι (παραδείγµατος χάριν, εντροπία). Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει 
την αναπαράσταση της σύστασης Tamura πολύ ελκυστική στην ανάκτηση εικόνας, δεδοµένου ότι 
αυτή µπορεί να παρέχει µια φιλικότερη προς το χρήστη διεπαφή. Το σύστηµα QBIC (1994) και το 
σύστηµα MARS (1996) βελτίωσαν περαιτέρω την αναπαράσταση της σύστασης.  

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, µετά από την εισαγωγή των µετασχηµατισµών wavelet 
και την οριοθέτηση του θεωρητικού πλαισίου αυτών, πολλοί ερευνητές άρχισαν να µελετούν τη 
χρήση της µετασχηµατισµών wavelet στην αναπαράσταση της υφής. Στις αναφορές [Smith, Chang 
1996], οι Smith και Chang χρησιµοποίησαν τις στατιστικές τιµές (µέση τιµή και διασπορά) που 
εξάγονται από τις υποζώνες των κυµάτων (wavelets) για την αναπαράσταση της σύστασης. Αυτή 
η προσέγγιση πέτυχε ακρίβεια πάνω από 90% στις 112 εικόνες σύστασης Brodatz. Για την 
εξερεύνηση των χαρακτηριστικών των µεσαίων ζωνών, µια δέντρο-δοµηµένη κυµατική µετατροπή 
(wavelet) χρησιµοποιήθηκε από τους Chang και Kuo (1993) για την βελτίωση περαιτέρω της 
ακρίβεια ταξινόµησης. Οι κυµατικοί µετασχηµατισµοί (wavelet) συνδυάστηκαν επίσης µε άλλες 
τεχνικές για να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση. Οι Gross και λοιποί (1994) χρησιµοποίησαν τους 
µετασχηµατισµούς wavelet µαζί µε την επέκταση KL και τους χάρτες Kohonen, για να επιτελέσουν 
την ανάλυση της σύστασης (Gross 1994). Οι Thyagarajan (1994), Kundu και λοιποί (1992) 
συνδύασαν τους µετασχηµατισµούς wavelet µε µία µήτρα από κοινού εµφάνισης (co-occurrence) 
για να εκµεταλλευτούν και την στατιστική-βασισµένη και την µετατροπή-βασισµένη ανάλυση υφής.  

Υπάρχουν αρκετές εργασίες σε αυτήν την περιοχή. Μία πρόσφατη εργασία από τον 
Weszka και λοιπούς (1976), σύγκρινε την απόδοση ταξινόµησης σύστασης του φάσµατος Fourier 
(Fourier power Spectrum), των δευτέρας-τάξης γκρίζου επιπέδου στατιστικών τιµών (µήτρα co-
occurrence), και πρώτης-τάξης στατιστικών τιµών του γκρίζου επιπέδου. Εξέτασαν τις τρεις 
µεθόδους σε δύο σύνολα δειγµάτων από εικόνες περιοχών και τελικά συµπέραναν ότι η απόδοση 
της µεθόδου Fourier ήταν η χειρότερη ενώ ή απόδοση των δύο άλλων µεθόδων ήταν συγκρίσιµη. 
Οι Ohanian και Dubes (1992) σύγκριναν και αξιολόγησαν τέσσερις τύπους αναπαράστασης της 
σύστασης, την Μαρκοβιανή τυχαία αντιπροσώπευση τοµέων, την πολυκαναλική αναπαράσταση 
φιλτραρίσµατος, την fractal-βασισµένη αναπαράσταση, και την από κοινού αναπαράσταση (co-
occurrence). Εξέτασαν τα τέσσερα είδη των αναπαραστάσεων σύστασης σε τέσσερα σύνολα 
δοκιµής, δύο που ήταν συνθετικά (Fractal και Gaussian Markov τυχαίες) και δύο που ήταν φυσικά 
(δέρµα και χρωµατισµένες επιφάνειες). Βρήκαν ότι εκείνη η αναπαράσταση σύστασης που φάνηκε 
να αποδίδει καλύτερα ήταν η αναπαράσταση µε την χρήση µητρών co-occurrence. Σε µία πιο 
πρόσφατη εργασία οι Ma και Manjunath (1995) αξιολόγησαν το σχολιασµό εικόνων υφής από 
διάφορους κυµατικούς (wavelet) µετασχηµατισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των ορθογώνιων και 
βισµούθιο-ορθογώνιων µετατροπών, των δέντρο-δοµηµένων µετατροπών, και της κυµατικής 
(wavelet) µετατροπής του Gabor. ∆ιαπίστωσαν ότι ο µετασχηµατισµός του Gabor ήταν ο 
καλύτερος µεταξύ των εξετασθέντων µετασχηµατισµών που κατάφερε να προσεγγίσει καλύτερα τα 
αποτελέσµατα της ανθρώπινης όρασης. 
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2.1.3 ΣΧΗΜΑ. 

 Στην ανάκτηση εικόνας, ανάλογα µε τις εφαρµογές, µερικοί απαιτούν την αναπαράσταση 
σχήµατος να είναι αµετάβλητη στη µετατόπιση, την περιστροφή, και την αλλαγή κλίµακας, ενώ 
άλλοι όχι. Προφανώς, εάν η αναπαράσταση σχήµατος ικανοποιεί την προηγούµενη απαίτηση, θα 
ικανοποιεί επίσης και την τελευταία. Εποµένως, θα εστιάσουµε στις αναπαραστάσεις σχήµατος-
µορφής που είναι αµετάβλητες σε µετασχηµατισµούς.  

Γενικά, οι αναπαραστάσεις σχήµατος-µορφής µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, 
όριο-βασισµένες και περιοχή-βασισµένες. Οι πρώτες χρησιµοποιούν µόνο το εξωτερικό όριο του 
σχήµατος ενώ οι τελευταίες ολόκληρη την περιοχή του σχήµατος. Οι επιτυχέστεροι αντιπρόσωποι 
για αυτές τις δύο κατηγορίες είναι σταθερές στατιστικές παράµετροι (moments) και ο περγραφέας 
(descriptor) Fourier.  

Η κύρια ιδέα ενός περιγραφέα (descriptor) Fourier είναι να χρησιµοποιήσει το 
µετασχηµατισµένο όριο Fourier ως το χαρακτηριστικό γνώρισµα µορφής-σχήµατος. Για να λάβει 
υπόψη του τον ψηφιακό θόρυβο στην περιοχή της εικόνας, οι Rui και λοιποί (1996) πρότειναν έναν 
τροποποιηµένο περιγραφέα (descriptor) Fourier ο όποιος είναι και εύρωστος στο θόρυβο και 
αµετάβλητος στους γεωµετρικούς µετασχηµατισµούς.  

Η κύρια ιδέα των σταθερών moments είναι να χρησιµοποιήσουµε τις περιοχή-βασισµένες 
moments που είναι αµετάβλητες στους µετασχηµατισµούς, ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της 
µορφής-σχήµατος. Ο Hu (1962) προσδιορίζει επτά τέτοια moments. Βασισµένοι στην εργασία του, 
πολλές βελτιωµένες εκδόσεις προέκυψαν. Bασισµένοι σε µια ιδιαίτερη έκδοση του θεωρήµατος 
Green, οι Yang και Albregtsen (1994) πρότειναν µια γρήγορη µέθοδο για τον υπολογισµό των 
στατιστικών παραµέτρων (moments) µέσα σε δυαδικές εικόνες. Παρακινηµένος από το γεγονός ότι 
οι περισσότερες χρήσιµες σταθερές βρέθηκαν από εκτενή εµπειρία και δοκιµές οι Kapur και λοιποί 
(1995) ανέπτυξαν αλγόριθµους για την συστηµατική παραγωγή και αναζήτηση των στατιστικών 
παραµέτρων (moments). Συνειδητοποιώντας ότι οι περισσότεροι ερευνητές δεν µπορούσαν να 
εξηγήσουν τι συµβαίνει στις σταθερές µετά από την ψηφιακή µετατροπή των εικόνων οι Gross και 
Latecki (1996) ανέπτυξαν µια προσέγγιση που συντηρούσε την ποιοτική διαφορική γεωµετρία του 
ορίου του αντικειµένου, ακόµα και µετά από την ψηφιοποίηση της εικόνας. Συχνά ένα πλαίσιο 
αλγεβρικών καµπύλων και σταθερών προτείνεται για την αναπαράσταση σύνθετων αντικείµενων. 
Η πολυωνυµική προσαρµογή γίνεται για να αναπαραστήσει τις τοπικές γεωµετρικές πληροφορίες, 
από τις οποίες γεωµετρικές σταθερές χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση και την αναγνώριση 
αντικειµένου.  

Πρόσφατες εργασίες στην αναπαράσταση και το ταίριασµα µορφής-σχήµατος περιλαµβά-
νουν την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων (FEM), την turning function, και τον κυµατικό 
περιγραφέα (wavelet descriptor). Η FEM καθορίζει µια µήτρα ακαµψίας που περιγράφει πώς κάθε 
σηµείο στο αντικείµενο συνδέεται µε άλλα σηµεία. Τα ιδιοδιανύσµατα της µήτρας ακαµψίας 
καλούνται modes και δηµιουργούν ένα διάστηµα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Όλες οι µορφές-
σχήµατα χαρτογραφούνται αρχικά σε αυτό το διάστηµα και έπειτα η οµοιότητα υπολογίζεται 
βασισµένη στις ιδιοτιµές. Όπως και µε τον περιγραφέα (descriptor) Fourier, οι Arkin και λοιποί 
(1991) ανέπτυξαν µια µέθοδο βασισµένη στην turning function για τα κυρτά και κοίλα πολύγωνα. 
Oι Chuang και Kuo (1996) χρησιµοποίησαν κυµατικούς µετασχηµατισµούς (wavelets) για να 
περιγράψουν τη µορφή-σχήµα ενός αντικειµένου. Η µέθοδος αυτή ενσωµάτωνε όλες τις 
επιθυµητές ιδιότητες όπως η πολυαναλυτική (multiresolution) αναπαράσταση, η αµεταβλητότητα, 
η µοναδικότητα, η σταθερότητα, και ο χωρικός περιορισµός (spatial localization). Για την 
ταυτοποίηση της µορφής, η µέθοδος chamfer προσέλκυσε την ερευνητική προσοχή. Οι Barrow και 
λοιποί (1977) αρχικά πρότειναν τη chamfer τεχνική ταυτοποίησης που σύγκρινε δύο συλλογές απο 
τµήµατα σχηµάτων µε κόστος ανάλογο προς την γραµµική διάσταση, αντί για τις περιοχή. Για την 
επιτάχυνση περαιτέρω της chamfer,ο Borgerfos (1980) πρότεινε µία ιεραρχική chamfer.  

Εκτός από τις 2D τις αναπαραστάσεις µορφής-σχήµατος, υπήρξαν πολλές µέθοδοι που 
αναπτύχθηκαν για τρισδιάστατες αναπαραστάσεις της µορφής-σχήµατος. Οι  Wallace και Wintz 
(1980), παρουσίασαν µια τεχνική για την κανονικοποίηση των Fourier descriptors που διατηρεί 
όλες τις πληροφορίες µορφής και ήταν υπολογιστικά συµφέρουσα. Εκµεταλλεύθηκαν επίσης µια 
ιδιότητα της παρεµβολής του περιγραφέα (descriptor) Fourier που οδήγησε στην αποδοτική 
αναπαράσταση των τρισδιάστατων µορφών. Οι Wallace και Mitchell (1981) πρότειναν την 
χρησιµοποίηση ενός υβριδικού δοµικού/στατιστικού τοπικού αλγόριθµου ανάλυσης µορφής για την 
τρισδιάστατη αναπαράσταση µορφής-σχήµατος. 
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2.1.4 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (COLOR LAYOUT). 

Αν και το ολικό χαρακτηριστικό γνώρισµα χρώµατος είναι απλό να υπολογιστεί και µπορεί 
να παρέχει λογική και διακριτική δυναµική στην ανάκτηση εικόνας, αυτό τείνει να δώσει πάρα 
πολλά λάθη στην διαδικασία ανάκτησης όταν η συλλογή εικόνων είναι µεγάλη. Πολλά ερευνητικά 
αποτελέσµατα πρότειναν ότι η χρησιµοποίηση της χρωµατικής παράστασης (Color Layout) 
(συνδυασµός του  χαρακτηριστικού γνωρίσµατος χρώµατος και των χωρικών σχέσεων) είναι µια 
πολύ καλύτερη λύση στην ανάκτηση εικόνας. Για να επεκτείνει το ολικό χαρακτηριστικό γνώρισµα 
χρώµατος σε τοπικό, µια φυσική προσέγγιση είναι να διαιρεθεί ολόκληρη η εικόνα σε υποτµήµατα 
(subblocks ) και στην συνέχεια η εξαγωγή των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων χρώµατος από κάθε 
ένα από αυτά τα υποτµήµατα (subblocks). Μια παραλλαγή αυτή της µεθόδου είναι µία quadtree-
βασισµένη χρωµατική παράσταση (Color Layout), όπου ολόκληρη η εικόνα διαιρείται σε µια δοµή 
quadtree και κάθε κλάδος του δένδρου έχει το δικό της ιστόγραµµα για την περιγραφή του 
περιεχόµενου χρώµατος. Αν και θεωρητικά απλή, αυτή η κανονική subblock-βασισµένη 
προσέγγιση δεν µπορεί να παρέχει ακριβής τοπικές πληροφορίες χρώµατος και είναι υπολογιστικά 
και αποθηκευτικά απαιτητική.  

Μια πιο εξελιγµένη προσέγγιση είναι να διαιρεθεί η εικόνα σε περιοχές µε εµφανή 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα χρώµατος µε την χρήση οπίσθιας προβολής (back-projection) και 
έπειτα να γίνει αποθήκευση του καθορισµένου χαρακτηριστικού γνωρίσµατος θέσης και χρώµατος 
κάθε περιοχής για την υποστήριξη µετέπειτα ερωτήσεων. Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης 
είναι η ακρίβειά της ενώ το µειονέκτηµα είναι το γενικό δύσκολο πρόβληµα της αξιόπιστης 
κατάτµησης εικόνας.  

Για την επίτευξη µιας ισορροπίας µεταξύ των ανωτέρω δύο προσεγγίσεων, διάφορες 
χρωµατικές  αναπαραστάσεις (Color Layout) προτάθηκαν. Οι Rickman και Stonham (1996), 
πρότειναν µια Color Tuple προσέγγιση ιστογραµµάτων χρώµατος. Κατασκεύασαν αρχικά ένα 
κατάλογο τιµών που περιέγραφε κάθε πιθανό συνδυασµό των κβαντοποιηµένων τιµών χρώµατος 
που µπορούν να συναντηθούν σε περιοχές-τµήµατα της εικόνας. Κατόπιν ένα ιστόγραµµα 
βασισµένο στα κβαντοποιηµένα χρώµατα κατασκευάστηκε ως τοπικό χαρακτηριστικό γνώρισµα 
χρώµατος. Οι Stricker και Dimai (1996), εξήγαγαν τις πρώτες τρεις moments χρώµατος από πέντε 
προκαθορισµένες µερικώς επικαλυπτόµενες ασαφείς (fuzzy) περιοχές. Η χρήση της επικάλυψης 
των περιοχών κατέστησε την προσέγγισή τους σχετικά αναίσθητη στους µικρούς µετασχηµα-
τισµούς των περιοχών.  

2.1.5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (SEGMENTATION). 

Η κατάτµηση είναι πολύ σηµαντική στην ανάκτηση εικόνας. Και το χαρακτηριστικό 
γνώρισµα της µορφής-σχήµατος και το περίγραµµα εξαρτάται από την καλή κατάτµηση. Σε αυτήν 
την υποενότητα θα περιγράψουµε µερικές τεχνικές κατάτµησης που χρησιµοποιούνται και στην 
όραση υπολογιστών και στην ανάκτηση εικόνας.  

Οι Lybanon και λοιποί (1994) ανέπτυξαν µια µορφολογική λειτουργία (άνοιγµα και 
κλείσιµο) ως προσέγγιση στην κατάτµηση εικόνας. Πειραµατίστηκαν µε την προσέγγισή τους σε 
διάφορους τύπους εικόνων, συµπεριλαµβανοµένων των οπτικών αστρονοµικών εικόνων, 
υπέρυθρων ωκεάνιων εικόνων, και µαγνητογραφήµατα (magnetograms). Ενώ αυτή η προσέγγιση 
ήταν αποτελεσµατική όσον αφορά τους ανωτέρω επιστηµονικούς τύπους εικόνας, η απόδοσή της 
πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω για τις πιο σύνθετες φυσικές εικόνες σκηνών. Οι Hansen και 
Higgins (1994), εκµεταλλεύτηκαν τις ιδιαίτερες δυνατότητες της ανάλυσης watershed και της 
τεχνικής relaxation labeling. ∆εδοµένου ότι υπάρχει γρήγορος αλγόριθµος για τη µέθοδο 
watershed, χρησιµοποίησαν αρχικά αυτή την µέθοδο για να χωρίσουν την εικόνα σε «λεκάνες» 
συσσώρευσης. Χρησιµοποίησαν έπειτα την µέθοδο relaxation labeling για την τελική ταξινόµηση 
των λεκανών συσσώρευσης της πρώτης µεθόδου πράγµα το οποίο τους έδωσε ανεκτικότητα στο 
θόρυβο. Οι Li και λοιποί (1995) πρότειναν µία ασαφή (fuzzy) εντροπία-βασισµένη προσέγγιση 
κατάτµησης. Αυτή η προσέγγιση είναι βασισµένη στο γεγονός ότι τα µέγιστα της τοπικής εντροπίας 
αντιστοιχούν στις αβεβαιότητες µεταξύ των διάφορων περιοχών στην εικόνα. Αυτή η προσέγγιση 
ήταν πολύ αποτελεσµατική για τις εικόνες των οποίων τα ιστογράµµατα δεν έχουν τις σαφείς 
κορυφές και κοιλάδες. Άλλες τεχνικές κατάτµησης βασίζονται στην τριγωνοποίηση Delaunay, στα 
fractals, και τη ροή ακµών (edge flow). 

Όλοι οι προαναφερθέντες αλγόριθµοι είναι αυτόµατοι. Ένα πλεονέκτηµα αυτού του τύπου 
κατάτµησης αλγορίθµων είναι ότι µπορούν να εξαγάγουν τα όρια-περιγράµµατα από έναν µεγάλο 
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αριθµό εικόνων χωρίς την απασχόληση του ανθρώπου, τόσο σε χρόνο όσο και σε κόπο. 
Εντούτοις, σε µια µη ελεγχόµενη περιοχή, για µη προβλέψιµες εικόνες, η αυτόµατη κατάτµηση δεν 
είναι πάντα αξιόπιστη. Το τι ακριβώς ένας αλγόριθµος κατάτµησης µπορεί να ξεχωρίσει στην 
γενική περίπτωση θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι είναι ένα τµήµα της εικόνας αλλά όχι αντικείµενα. 
Για να λάβουµε τα υψηλού επιπέδου αντικείµενα, τα οποίο είναι και ο τελικός στόχος µας στην 
ανάκτηση εικόνας, η ανθρώπινη βοήθεια απαιτείται.  

Οι Samadani και Han (1993), πρότειναν µια µε υπολογιστή βοηθούµενη προσέγγιση 
εξαγωγής ορίων, η οποία συνδύασε τις χειρωνακτικές εισαγωγές από το χρήστη µε τις ακµές της 
εικόνας που παρήχθησαν από τον υπολογιστή. Οι Daneels και λοιποί (1993), ανέπτυξαν µια 
βελτιωµένη µέθοδο ενεργών περιγραµµάτων. Με βάση την εισαγωγή του χρήστη, ο αλγόριθµος 
χρησιµοποίησε µια αδηφάγα (greedy) διαδικασία για να παρέχει γρήγορη αρχική σύγκλιση. 
∆εύτερον, το περίγραµµα καθαρίστηκε µε τη χρησιµοποίηση δυναµικού προγραµµατισµού. Οι Rui 
και λοιποί πρότειναν έναν αλγόριθµο κατάτµησης βασισµένο στην οµαδοποίηση κατά χώρο-
χρώµα-υφή. Ο χρήστης καθορίζει που βρίσκεται ο ελκυστής (attractor) (αντικείµενο ενδια-
φέροντος), και ο αλγόριθµος οµαδοποιεί τις περιοχές σε σηµαντικά αντικείµενα.  

Ένα τελευταίο σχόλιο άξιο στην κατάτµηση είναι ότι οι απαιτήσεις της ακρίβειας της 
κατάτµησης είναι αρκετά διαφορετική για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µορφής και τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα περιγράµµατος. Για τα πρώτα, η ακριβής κατάτµηση είναι ιδιαίτερα 
επιθυµητή ενώ για τα τελευταία, µια χονδροειδής κατάτµηση µπορεί να είναι αρκετή.  

2.2 ΥΨΗΛΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. 

Για να καταστήσουν την περιεχόµενο-βασισµένη ανάκτηση εικόνας αληθινά εφαρµόσιµη 
και εξελίξιµη σε µεγάλου µεγέθους συλλογές εικόνων, αποδοτικές πολυδιάστατες τεχνικές ευρετη-
ρίασης πρέπει να εξερευνηθούν. Υπάρχουν κυρίως δύο προκλήσεις σε µια τέτοια εξερεύνηση για 
την ανάκτηση εικόνας: 

  1. Υψηλή ∆ιαστατικότητα. Η διαστατικότητα των διανυσµάτων των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων είναι κανονικά πολύ υψηλή.  

 2. Μη Ευκλείδειο µέτρο οµοιότητας. ∆εδοµένου ότι το µέτρο της Ευκλείδειας απόστα-
σης δεν µπορεί αποτελεσµατικά να αντικαταστήσει την ανθρώπινη αντίληψη για 
ορισµένα οπτικά χαρακτηριστικά, διάφορες µετρήσεις οµοιότητας, όπως η τοµή 
ιστογραµµάτων, το cosine, η συσχέτιση, πρέπει να διερευνηθούν.  

Προς την επίλυση αυτών των προβληµάτων, µια ελπιδοφόρος προσέγγιση είναι η αρχική 
µείωση της διάστασης και έπειτα η χρησιµοποίηση κατάλληλων πολυδιάστατων τεχνικών 
ευρετηρίασης, οι οποίες να είναι ικανές να υποστηρίξουν µετρήσεις οµοιότητα οι οποίες να µη 
στηρίζονται στην Ευκλείδεια απόσταση.  

2.2.1 ΜΕΙΩΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ. 

Ακόµα κι αν η διάσταση των διανυσµάτων των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων στην 
ανάκτηση εικόνας είναι πολύ υψηλή, η ενσωµατωµένη διάσταση είναι πολύ χαµηλότερη. 
Τουλάχιστον δύο προσεγγίσεις έχουν εµφανιστεί στην επιστηµονική βιβλιογραφία: µετατροπή 
Karhunen–Loeve  (KLT) και column-wise ταξινόµηση.  

H KLT και η παραλλαγή της στην αναγνώριση προσώπου ίδιοεικόνα (eigenimage), και η 
παραλλαγή της στην ανάλυση πληροφοριών PCA, έχουν µελετηθεί από τους ερευνητές για το 
πρόβληµα της µείωση της διάστασης. Οι NG και Sedighian (1996), ακολούθησαν την προσέγγιση 
της ίδιοεικόνας (eigenimage) για την πραγµατοποίηση της µείωσης της διάστασης, ενώ οι 
Faloutsos και Lin, πρότειναν µια γρήγορη προσέγγιση της KLT για να εκτελέσουν τη µείωση 
διάστασης. Πειραµατικά αποτελέσµατα από την έρευνά τους έδειξε ότι τα περισσότερα πραγµατικά 
σύνολα στοιχείων (οπτικά διανύσµατα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων) µπορούν να µειωθούν 
αρκετά στη διάσταση χωρίς σηµαντική υποβάθµιση στην ποιότητα ανάκτησης. Πρόσφατα, οι 
Chandrasekaran και λοιποί (1997) ανέπτυξαν µια χαµηλής τάξης SVD που ήταν αποδοτική και 
αριθµητικά σταθερή στην εκτέλεση της KLT. Επειδή ένα σύστηµα ανάκτησης εικόνας είναι ένα 
δυναµικό σύστηµα και νέες εικόνες προστίθενται συνεχώς στη συλλογή εικόνων, µια δυναµική 
αναπροσαρµογή της ευρετηρίασης της δοµής απαιτείται αναπόφευκτα. Αυτός ο αλγόριθµος 
παρέχει µία τέτοια δυνατότητα.  
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Επιπλέον σε σχέση µε την KLT, η οµαδοποίηση είναι ένα άλλο ισχυρό εργαλείο για την  
µείωσης της διάστασης. Η τεχνική της οµαδοποίησης (clustering) χρησιµοποιείται σε διάφορες 
περιοχές όπως η αναγνώριση προτύπων, λεκτική ανάλυση, και η ανάκτηση πληροφοριών. Στην 
γενική περίπτωση χρησιµοποιείται για να οµαδοποιήσει παρόµοια αντικείµενα (πρότυπα, σήµατα, 
και έγγραφα) µαζί για την πραγµατοποίηση αναγνώρισης ή οµαδοποίησης.  

Αυτός ο τύπος οµαδοποίησης καλείται row-wise clustering. Εντούτοις, η οµαδοποίηση 
µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως column-wise για να µειώσει τη διαστατικότητα του χώρου 
των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Τα πειράµατα παρουσιάζουν ότι είναι µια απλή και 
αποτελεσµατική προσέγγιση.  

Ένα πράγµα άξιο προσοχής είναι ότι η τυφλή µείωση διάστασης µπορεί να είναι 
επικίνδυνη, επειδή τότε µπορεί να έχουµε απώλεια πληροφοριών εάν η µείωση της διάστασης 
είναι κάτω από την ενσωµατωµένη διάσταση. Για να αποφύγουµε την τυφλή µείωση διαστάσεων, 
ένα στάδιο προεπιβεβαίωσης απαιτείται. Μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων, η προσέγγιση 
Fischer µπορεί να παρέχει τις χρήσιµη καθοδήγηση στην όλη διαδικασία.  

2.2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ. 

Αφότου προσδιορίσουµε την ενσωµατωµένη διάσταση των διανυσµάτων των χαρακτηρι-
στικών γνωρισµάτων, πρέπει να επιλέξουµε κατάλληλο αλγόριθµο πολυδιάστατης ευρετηρίασης 
για την σύνταξη του ευρετηρίου το οποίο θα είναι µειωµένο αλλά ακόµα υψηλής διάστασης.  

Υπάρχουν τρεις σηµαντικές ερευνητικές περιοχές που συνεισφέρουν σε αυτήν την 
περιοχή: η υπολογιστική γεωµετρία, η διαχείριση βάσεων δεδοµένων, και η αναγνώριση 
προτύπων. Υπάρχουν αρκετές δηµοφιλής πολυδιάστατες τεχνικές ευρετηρίασης που 
περιλαµβάνουν: τον αλγόριθµο bucketing, το Κ-d δέντρο, το priority Κ-d δέντρο, το quad-δένδρο, 
το Κ-D-B δένδρο, το hB-δέντρο, το R-δέντρο και οι παραλλαγές του R+-δένδρο, R*-δένδρο. Εκτός 
από τις ανωτέρω προσεγγίσεις, υπάρχουν ακόµη και η οµαδοποίηση (clustering) και τα νευρωνικά 
δίκτυα, τα οποία είναι ευρέως χρησιµοποιούµενα στην αναγνώριση προτύπων. 

Η ιστορία των πολυδιάστατων τεχνικών ευρετηρίασης έχει τις ρίζες της στα µέσα  της 
δεκαετίας του '70, όταν εισήχθησαν αρχικά οι µέθοδοι, το quad-δέντρο, και το δέντρο Κ-d. 
Εντούτοις, οι αποδόσεις ήταν µακριά από το να θεωρηθούν ικανοποιητικές. Ωθούµενος από την   
τότε επείγουσα απαίτηση της χωρικής ευρετηρίασης από τα συστήµατα GIS και CAD, ο Guttman 
πρότεινε την σύνταξη  ευρετηρίου δοµής R-δέντρων το 1984. Με βάση την εργασία του, πολλές 
άλλες παραλλαγές του R-δέντρου αναπτύχθηκαν. Οι Sellis και λοιποί πρότειναν το R+-δένδρο ενώ 
η Greene πρότεινε την δική της παραλλαγή R-δένδρου. Το 1990, οι Beckman και Kriegel 
πρότειναν την καλύτερη δυναµική παραλλαγή R-δένδρων, το R+-δένδρο. Εντούτοις, ακόµη και για 
το R+-δένδρο , αυτό δεν ήταν εξελίξιµο για διαστάσεις υψηλότερες από 20.  

Ο ερευνητικός στόχος του White και Jain (1996) ήταν να παρασχεθεί γενικού σκοπού και 
ανεξάρτητος εφαρµογής αλγόριθµος ευρετηρίασης. Παρακινηµένοι από το δέντρο Κ-d και το R-
δέντρο, πρότειναν το δέντρο VAM Κ-d και το VAMSplit R-δέντρο. Πειραµατικά διαπίστωσαν ότι το 
R-δέντρο VAMSplit παρείχε την καλύτερη απόδοση, αλλά σε βάρος της δυναµικής φύσης του R-
δέντρου. Οι NG και Sedighian (1996),  πρότειναν µια τρισταδιακή στρατηγική για την ανάκτηση 
εικόνας και το πρόβληµα της ευρετηρίασης: µείωση διάστασης, αξιολόγηση των υπαρχουσών 
προσεγγίσεων ευρετηρίασης, και προσαρµογή της επιλεγµένης προσέγγισης ευρετηρίασης. Μετά 
από τη χρησιµοποίηση της µείωσης της διάστασης µε προσέγγιση της ίδιοεικόνας (eigenimage), 
τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά των διάσταση-µειωµένων στοιχείων µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να επιλέξουν τους καλούς υπάρχοντες αλγορίθµους ευρετηρίασης:  

• τα στοιχεία µε τις νέες διαστάσεις ταξινοµούνται µε µειούµενη διαφορά, 

• οι δυναµικές περιοχές των διαστάσεων είναι γνωστές,  

• η διαστατικότητα είναι ακόµα αρκετά υψηλή.  

Στα σύνολα στοιχείων δοκιµής τους, διαπίστωσαν ότι το BA-KD-δένδρο έδωσε την 
καλύτερη απόδοση.  

Θεωρώντας ότι οι περισσότερες από τις τεχνικές ευρετηρίασης δέντρων σχεδιάστηκαν για 
παραδοσιακές ερωτήσεις στις βάσεις δεδοµένων αλλά όχι για τις ερωτήσεις οµοιότητας που 
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χρησιµοποιούνται στην ανάκτηση εικόνας, υπήρξε ανάγκη να ερευνηθούν νέα χαρακτηριστικά και 
απαιτήσεις για την ευρετηρίαση των δοµών που σχετίζονται µε την ανάκτηση εικόνας. Μια τέτοια 
τεχνική αναπτύχθηκε από τον Tagare (1997), η οποία είναι µια προσέγγιση προσαρµογής 
δέντρων στην οποία καθάρισε τη δοµή δέντρων µε την εξάλειψη των ελλιπών κόµβων των 
δέντρων για τις ερωτήσεις οµοιότητας.  

Μέχρι τώρα, οι ανωτέρω προσεγγίσεις επικεντρώνονται µόνο στο πώς να προσδιορίσουν 
και να βελτιώσουν τις τεχνικές ευρετηρίασης ώστε να είναι εξελικτικές σε υψηλά διαστατικά 
διανύσµατα χαρακτηριστικών γνωρισµάτων στην ανάκτηση εικόνας. Η άλλη φύση των 
διανυσµάτων των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων στην ανάκτηση εικόνας, δηλ. η µη-Ευκλείδεια 
µέτρηση οµοιότητας, δεν έχει εξερευνηθεί ακόµα. Τα µέτρα οµοιότητας που χρησιµοποιούνται 
στην ανάκτηση εικόνας µπορούν να είναι µη-Ευκλείδεια ενώ µπορεί ακόµη και να είναι και 
nonmetric. Υπάρχουν δύο ελπιδοφόρες τεχνικές προς επίλυση αυτού του προβλήµατος: clustering 
και νευρωνικά δίκτυα. Οι Charikar και λοιποί (1997), πρότειναν µία επαυξητική τεχνική clustering 
για τη δυναµική ανάκτηση πληροφοριών. Αυτή η τεχνική είχε δύο πλεονεκτήµατα: δυναµική δοµή, 
ικανή για υψηλά διαστατικά στοιχεία, και την δυνατότητα να χειρίζονται µη-Ευκλείδεια µέτρα 
οµοιότητας. Οι Rui και λοιποί περαιτέρω επέκτειναν αυτήν την τεχνική προς την κατεύθυνση της 
υποστήριξης της µη-Ευκλείδειας µέτρησης οµοιότητας καθώς επίσης και την υποστήριξη 
γρηγορότερων και ακριβέστερων στρατηγικών αναζήτησης.  

Οι Zhang και Zhong (1995), πρότειναν την χρησιµοποίηση νευρωνικών δικτύων τύπου 
(SOM) σαν εργαλείο για τη σύνταξη της ευρετηρίου δοµής δέντρων για την ανάκτηση εικόνας. Τα 
πλεονεκτήµατα από τη χρησιµοποίηση του SOM ήταν η χωρίς επίβλεψη δυνατότητα εκµάθησής 
του, η δυναµική φύση οµαδοποίησης του, και η δυνατότητα της υποστήριξης των αυθαίρετων 
µέτρων οµοιότητας. Τα πειραµατικά αποτελέσµατά τους στην συλλογή Brodatz κατέδειξε ότι το 
SOM ήταν µια ελπιδοφόρα τεχνική ευρετηρίασης. 

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. 

Από την αρχή της δεκαετίας του '90, η περιεχόµενο-βασισµένη ανάκτηση εικόνας έχει γίνει 
ένας πολύ ενεργός ερευνητικός τοµέας. Πολλά συστήµατα ανάκτησης εικόνας, και εµπορικά και 
ερευνητικά, έχουν δηµιουργηθεί. Τα περισσότερα συστήµατα ανάκτησης εικόνας υποστηρίζουν µια 
ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές: 

• τυχαία επιλογή-ξεφύλλισµα εικόνων   

• αναζήτηση από παράδειγµα  

• αναζήτηση από σκίτσο  

• αναζήτηση από κείµενο (συµπεριλαµβανοµένης της βασικής λέξης ή της οµιλίας)  

• πλοήγηση-εξερεύνηση σε προκαθορισµένες κατηγορίες εικόνων.  

Έχουµε δει την παροχή πλούσιου συνόλου επιλογών αναζήτησης σήµερα, αλλά 
συστηµατικές µελέτες που να περιλαµβάνουν πραγµατικούς χρήστες σε πρακτικές εφαρµογές και 
να διερευνούν το τίµηµα µεταξύ των διαφορετικών επιλογών που αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν 
υπάρχουν. Εδώ, έχουµε επιλέξει µερικά αντιπροσωπευτικά κυρίως εµπορικά, συστήµατα και 
δίνουµε έµφαση στα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά τους.  

2.3.1 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ QBIC. 

To QBIC πήρε το όνοµά του από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «Ερώτηση Από 
Περιεχόµενο Εικόνας», είναι το πρώτο εµπορικό περιεχόµενο-βασισµένο σύστηµα ανάκτησης 
εικόνας. Το πλαίσιο και οι τεχνικές του έχουν εµφανής επιρροές από τα πιο πρόσφατα συστήµατα 
ανάκτησης εικόνας.  

Το QBIC υποστηρίζει τις ερωτήσεις βασισµένες σε εικόνες παραδείγµατα, 
κατασκευασµένα σκίτσα από χρήστη, και πρότυπα υφής. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα χρώµατος 
που χρησιµοποιείται στο QBIC είναι οι µέσες τιµές των (R,G,B),  (Y,i,q),  (L,a,b), οι ΜΤΜ 
(µαθηµατική µετατροπή σε Munsell) συντεταγµένες, και ένα Κ - ιστόγραµµα χρώµατος στοιχείων. 
Το χαρακτηριστικό γνώρισµα σύστασής του είναι µια βελτιωµένη έκδοση από την αναπαράσταση 
σύστασης-υφής Tamura δηλ. συνδυασµοί τραχύτητας, αντίθεσης, και κατευθυντικότητας. Το 
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χαρακτηριστικό γνώρισµα µορφής του αποτελείται από την περιοχή µορφής, κυκλικότητα, 
εκκεντρικότητα, προσανατολισµός άξονα, και ένα σύνολο αλγεβρικών σταθερών moments. To 
QBIC είναι ένας από τα λίγα συστήµατα που λαµβάνει υπόψη του την υψηλή διαστατική 
ευρετηρίαση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Για την ευρετηρίαση το υποσύστηµα του 
χρησιµοποιεί την KLT αρχικά για να εκτελέσει τη µείωση διάστασης και έπειτα το R*-δέντρο για την 
σύνταξη της πολυδιάστατης ευρετηρίου δοµής. Στην νέα έκδοσή του, η κείµενο-βασισµένη 
αναζήτηση µπορεί να συνδυαστεί µε την περιεχόµενο-βασισµένη αναζήτηση οµοιότητας. Η 
επίδειξη του QBIC είναι στην σελίδα http://www.qbic.almaden.ibm.com. 

2.3.2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VIRAGE. 

Το Virage είναι µια περιεχόµενο-βασισµένη µηχανή αναζήτησης εικόνας που αναπτύχθηκε 
από την Virage Inc. Παρόµοια µε το QBIC, το Virage υποστηρίζει τις οπτικές ερωτήσεις 
βασισµένες στο χρώµα, σύνθεση, αναπαράσταση χρώµατος (Color Layout), σύσταση-υφή, και 
δοµή (πληροφορίες ορίου-περιγράµµατος αντικειµένου). Το Virage πηγαίνει ένα βήµα περαιτέρω 
από QBIC. Υποστηρίζει επίσης τους αυθαίρετους συνδυασµούς των ανωτέρω τεσσάρων ατοµικών 
ερωτήσεων. Οι χρήστες µπορούν να ρυθµίσουν τα βάρη που συνδέονται µε τα ατοµικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σύµφωνα µε την έµφαση που θέλουν να δώσουν. Οι Jeffrey και 
λοιποί πρότειναν ένα ανοικτό πλαίσιο για τη διαχείριση εικόνας. Ταξινόµησαν τα οπτικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ("πρωτόγονα") σε γενικά (όπως το χρώµα, η µορφή, ή η σύσταση) και 
περιοχής-συγκεκριµένα (αναγνώριση προσώπου, ανίχνευση κυττάρων καρκίνου, κ.λπ.). ∆ιάφορα 
χρήσιµα "πρωτόγονα" χαρακτηριστικά µπορούν να προστεθούν στην ανοικτή δοµή, ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις των ερευνητικών περιοχών. Για να υπερβεί την ερώτηση µε βάση παράδειγµα 
(queryby-example), οι Gupta και Jain (1997) πρότειναν ένα γλωσσικό πλαίσιο εννέα-συστατικών 
διατυπώσεων ερωτήσεων (query). Οι αντίστοιχες επιδείξεις του συστήµατος Virage µπορούν να 
βρεθούν στην σελίδα http://www.virage.com/cgi-bin/query-e.  

2.3.3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RETRIEVALWARE. 

Το RetrievalWare είναι µια περιεχόµενο-βασισµένη µηχανή ανάκτησης εικόνας που 
αναπτύσσεται από την Excalibur Technologies Corp. Από µια από τις πρώτες επιδείξεις της, 
µπορούµε να δούµε ότι η έµφασή της ήταν στα νευρωνικά δίκτυα προκειµένου να αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα της ανάκτησης εικόνας. Σε πιο πρόσφατες εκδόσεις της οι  µηχανές αναζήτησης της 
χρησιµοποιούν πληροφορίες χρώµατος, σχήµα, σύσταση-υφή, φωτεινότητα, αναπαράσταση 
χρώµατος (Color Layout), και λόγο διαστάσεων της εικόνας, ως χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
ερώτησης. Επίσης υποστηρίζει τους συνδυασµούς αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και 
επιτρέπει στους χρήστες να ρυθµίσουν τα βάρη που συνδέονται µε κάθε χαρακτηριστικό 
γνώρισµα. Η σελίδα επίδειξής της είναι http://www.excalib.com/cgi-bin/sdk/cst/cst2.bat.  

2.3.4 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PHOTOBOOK. 

Το Photobook είναι ένα σύνολο διαλογικών εργαλείων για εξερεύνηση και αναζήτηση 
εικόνων οι οποίες αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο MEDIA του MIT. Το Photobook αποτελείται από 
τρία υποτµήµατα από τα οποία η µορφή, η σύσταση, και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
προσώπου εξάγονται, αντίστοιχα. Οι χρήστες µπορούν έπειτα να ρωτήσουν, βασισµένοι στην 
αντιστοιχία των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων σε κάθε ένα από τα τρία subbooks.  

Στην πιο πρόσφατη έκδοση του Photobook, το FourEyes, οι Picard και λοιποί (1999) 
πρότειναν την χρησιµοποίηση του ανθρώπου στον σχολιασµό της εικόνας και το βρόχο 
ανάκτησης. Το κίνητρο αυτό βασίστηκε στην παρατήρηση ότι δεν υπήρξε ούτε ένα χαρακτηριστικό 
γνώρισµα που να µπορεί να µοντελοποιήσει τις εικόνες από κάθε περιοχή. Επιπλέον, η αντίληψη 
ενός ανθρώπου είναι υποκειµενική. Πρότειναν µια "κοινωνία από µοντέλα" προκειµένου η 
προσέγγιση τους να ενσωµατώσει τον ανθρώπινο παράγοντα.  

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι αποτελεσµατική στο 
διαλογικό σχολιασµό εικόνας.  

2.3.5 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VISUALSEEK ΚΑΙ WEBSEEK. 

Το VisualSEEk είναι µια οπτική µηχανή αναζήτησης χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και το 
WebSEEk είναι µία WWW προσανατολισµένη µηχανή αναζήτησης κειµένων/εικόνας, και τα δύο 
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αναπτύχθηκαν στο πανεπιστήµιο της Κολούµπια. Τα κύρια ερευνητικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα είναι η ερώτηση χωρικής σχέσης περιοχών εικόνας και η οπτική εξαγωγή 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων από συµπιεσµένες περιοχές.  

Τα οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που χρησιµοποιούνται στα συστήµατά τους είναι 
βασισµένα στα σύνολα χρωµάτων (Color sets) και στους κυµατικούς µετασχηµατισµούς (wavelets) 
για την σύσταση-υφή. Για να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάκτησης, ανέπτυξαν επίσης 
αλγόριθµους ευρετηρίασης βασισµένους στο δυαδικό δέντρο.  

Το VisualSEEk υποστηρίζει ερωτήσεις βασισµένες και στα οπτικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα και στις χωρικές σχέσεις τους. Αυτό επιτρέπει σε έναν χρήστη να υποβάλει µια 
ερώτηση "ηλιοβασιλέµατα" ως κόκκινη-πορτοκαλή περιοχή χρώµατος στην κορυφή και µπλε ή 
πράσινη περιοχή στο κατώτατο σηµείο. Το WebSEEk είναι µια προσανατολισµένη προς τον Ιστό 
µηχανή αναζήτησης. Αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες: ενότητα συλλογής εικόνα/video, 
ενότητα ταξινόµησης θέµατος και ευρετηρίασης, και αναζήτηση-εξερεύνηση και ενότητα 
ανάκτησης. Υποστηρίζει ερωτήσεις βασισµένες και σε λέξεις κλειδιά και στο οπτικό περιεχόµενο. Η 
σελίδα επίδειξης είναι στην http://www.ee. columbia.edu/~sfchang/demos.htm .  

2.3.6 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NETRA. 

Το Netra είναι ένα πρωτότυπο σύστηµα ανάκτησης εικόνας που αναπτύχθηκε στο 
πρόγραµµα UCSB Αλεξάνδρεια ψηφιακή βιβλιοθήκη (ADL). Το Netra χρησιµοποιεί το χρώµα, 
σύσταση, µορφή, και τις χωρικές πληροφορίες θέσης σε τµήµατα εικόνων για την αναζήτηση και 
ανάκτηση παρόµοιων περιοχών από τη βάση δεδοµένων.  

Τα κύρια ερευνητικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του συστήµατος Netra είναι βασισµένα 
στην ανάλυση σύστασης-υφής µε την χρήση του φίλτρου Gabor, κατασκευή θησαυρών εικόνας µε 
την χρήση νευρωνικών δικτύων, και ανίχνευση ακµών για την κατάτµηση περιοχών.  

Η επίδειξη του συστήµατος είναι στην σελίδα http://vivaldi.ece.ucsb.edu/Netra.   

2.3.7 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MARS. 

Το MARS (ανάλυση πολυµέσων και σύστηµα ανάκτησης) αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο 
του Ιλλινόις στο Urbana-Champaign. Το MARS διαφέρει από άλλα συστήµατα και στο ερευνητικό 
πεδίο και στις τεχνικές που χρησιµοποιεί. Είναι µιά διεπιστηµονική ερευνητική προσπάθεια που 
περιλαµβάνει τις ερευνητικές κοινότητες: όραση υπολογιστών, διαχείριση βάσεων δεδοµένων 
(DBMS), και ανάκτηση πληροφοριών (IR). Τα ερευνητικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του MARS 
είναι η ολοκλήρωση του DBMS και του IR (ακριβή ταυτοποίηση µε βαθµονοµηµένη  ανάκτηση), η 
ολοκλήρωση της ευρετηρίασης και της ανάκτησης (πώς ο αλγόριθµος ανάκτησης µπορεί να 
εκµεταλλευθεί τον µηχανισµό ευρετηρίασης, και η ολοκλήρωση του υπολογιστή και του 
ανθρώπου. Ο κύριος στόχος του MARS δεν είναι η εύρεση µιας ενιαίας "καλύτερης" 
αντιπροσώπευσης των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, αλλά µάλλον η εύρεση του τρόπου µε τον 
οποίο θα πρέπει να οργανωθούν τα διάφορα οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σε µια σηµαντική 
αρχιτεκτονική ανάκτησης που να µπορεί δυναµικά να προσαρµοστεί στις διαφορετικές εφαρµογές 
και στους διαφορετικούς χρήστες. Το MARS προτείνει µια αρχιτεκτονική ανατροφοδότησης 
σχετικά µε την ανάκτηση εικόνας και ενσωµατώνει µια τέτοια τεχνική στα διάφορα επίπεδα κατά τη 
διάρκεια της ανάκτησης, συµπεριλαµβανοµένου του διανυσµατικού καθορισµού ερώτησης, 
αυτόµατο ταίριασµα-ταυτοποίηση µε την χρήση εργαλείων, και αυτόµατη προσαρµογή 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων.  

Η επίδειξη του συστήµατος είναι στην σελίδα http://jadzia.ifp.uiuc.edu:8000.  

2.3.8 ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 

Το ART MUSEUM, αναπτύχθηκε το 1992, και είναι µια από τις πρώτες περιεχόµενο-
βασισµένα συστήµατα ανάκτησης εικόνας. Χρησιµοποιεί το χαρακτηριστικό γνώρισµα των ακµών 
ως οπτικό χαρακτηριστικό γνώρισµα για την ανάκτηση. Το Blob-World, που αναπτύχθηκε στο 
Berkeley, παρέχει έναν µετασχηµατισµό από τα ακατέργαστα εικονοστοιχεία σε ένα µικρό σύνολο 
συνεπών περιοχών στο διάστηµα χρώµατος και σύστασης-υφής. Αυτό το σύστηµα επιτρέπει στο 
χρήστη να δει την εσωτερική αναπαράσταση της υποβληθείσας εικόνας και της ερώτησης και 
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επιτρέπει στο χρήστη να ξέρει γιατί µερικές µη όµοιες (nonsimilar) εικόνες επιστρέφονται και 
µπορεί εποµένως να τροποποιήσει την ερώτησή του/της αναλόγως.  

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα CAETIIML (που µπορεί να βρεθεί στην σελίδα 
http://www/videolib.princeton.edu/test/retrieve), αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο Princeton, και 
είναι ο συνδυασµός της  απευθείας έρευνας οµοιότητας και της µη απευθείας έρευνας θεµάτων.  

2.4 ∆ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. 

Η πρόοδος σε κάθε µεµονωµένη ερευνητική κοινότητα και µια γενική αρχιτεκτονική 
συστηµάτων είναι εξίσου σηµαντική Από την σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι µια 
ολοκληρωµένη µορφή αρχιτεκτονικής είναι όπως αυτή απεικονίζεται στην Εικόνα 2.1.  

Υπάρχουν τρεις βάσεις δεδοµένων σε αυτήν την αρχιτεκτονική συστήµατος.   Η βάση 
δεδοµένων συλλογής εικόνας περιέχει τις ακατέργαστες εικόνες. Κατά τη διάρκεια των 
διαφορετικών σταδίων της ανάκτησης εικόνας, διαφορετικές αναλύσεις εικόνας µπορούν να 
απαιτηθούν. Σε εκείνη την περίπτωση, µια κυµατικά (wavelet)-συµπιεσµένη εικόνα είναι µια καλή 
επιλογή. Οι ερευνητικές κοινότητες της επεξεργασίας εικόνας και της συµπίεσης µπορούν να 
συµβάλλουν σε αυτή η βάση δεδοµένων.  

Η βάση δεδοµένων των οπτικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων αποθηκεύει τα οπτικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που εξάγονται από τη χρησιµοποίηση τεχνικών που περιγράφονται 
στην ενότητα 2.1 στις εικόνες. Αυτές είναι και οι απαιτούµενες πληροφορίες την υποστήριξη των 
περιεχόµενο-βασισµένων συστηµάτων ανάκτησης εικόνας. Η όραση υπολογιστών και η 
κατανόηση εικόνας είναι οι ερευνητικές κοινότητες που µπορούν να συµβάλουν σε αυτήν την βάση 
δεδοµένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.1  Γενική Αρχιτεκτονική συστήµατος ανάκτησης εικόνων.
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Η βάση δεδοµένων των σχολιασµών κειµένων περιέχει τις βασικές λέξεις και τις ελεύθερες 
περιγραφές των εικόνων. Γίνεται σαφές στην κοινότητα της ανάκτησης εικόνας ότι η περιεχόµενο-
βασισµένη ανάκτησης εικόνας δεν είναι µια αντικατάσταση, αλλά µάλλον ένα συµπλήρωµα, της 
κείµενο-βασισµένης ανάκτηση εικόνας. Μόνο η ολοκλήρωση των δύο µπορεί να οδηγήσει σε 
ικανοποιητική απόδοση ανάκτησης. Η ερευνητική πρόοδος στην διαχείριση βάσεων δεδοµένων 
(DBMS), και στην ανάκτηση πληροφοριών (IR) είναι οι κύριες πηγές εξέλιξης σε αυτήν την βάση 
δεδοµένων.  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, για την επίτευξη γρήγορης ταχύτητας ανάκτησης και την 
επίτευξη πραγµατικής επέκτασης του συστήµατος σε µεγάλου µεγέθους συλλογές εικόνας, µια 
αποτελεσµατική πολυδιάστατη λειτουργική µονάδα ευρετηρίασης είναι απαραίτητη. Αυτή η µονάδα 
θα µπορεί να εξελίσσεται και να υποστηρίζεται  από τις κοινότητες της υπολογιστικής γεωµετρίας, 
της διαχείριση βάσεων δεδοµένων, και τις κοινότητες αναγνώρισης πρότυπων.  

Η λειτουργική µονάδα της µηχανής ανάκτησης περιλαµβάνει τις υποµονάδες των 
διεπαφών ερώτησης και τις υποµονάδες της επεξεργασίας των ερωτήσεων. Για να επικοινωνήσει 
µε το χρήστη κατά τρόπο φιλικό, η διεπαφή ερώτησης είναι βασισµένη σε γραφικά. Η διεπαφή 
συλλέγει τις πληροφορίες από τους χρήστες και απεικονίζει τα αποτελέσµατα της ανάκτησης πίσω 
στους χρήστες µε ένα κατανοητό τρόπο. Η ερευνητική πρόοδος στην ψυχολογία των χρηστών και 
οι ενδιάµεσες βοήθειες που δίνονται µπορούν να βελτιώσουν το σχήµα των διεπαφών. Επιπλέον, 
η ίδια ερώτηση από έναν χρήστη µπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία µε διαφορετικούς τρόπους. 
Σε όλα τα παραπάνω η ερευνητική κοινότητα των βάσεων δεδοµένων µπορεί να συνεισφέρει.  

Για την περίπτωση της εφαρµογής που αναπτύξαµε για την ανάκτηση εικόνων σύστασης 
υφής η αρχιτεκτονική του συστήµατος απλοποιείται σε αυτή της Εικόνας 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η συλλογή εικόνων αποτελείται από δύο σύνολα εικόνων σύστασης-υφής τα οποία έχουν 
χρησιµοποιηθεί σε πλειάδες εφαρµογών. Τα σύνολα αυτά είναι η Βάση εικόνων Ponce και 
Brodatz. Περισσότερες πληροφορίες για τις Βάσεις και τον τρόπο µε τον οποίο αυξήσαµε τεχνητά 
τον όγκο των Βάσεων δίνονται στο κεφάλαιο 6. Το διαδραστικό περιβάλλον έχει υλοποιηθεί στο 
προγραµµατιστικό περιβάλλον της Matlab και δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να επιλέξει µέσω 
µιας διαδικασίας προσδιορισµού περιοχής ενδιαφέροντος την υπό εξέταση υποεικόνα. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως δεν υπάρχει καθόλου βαθµίδα ευρετηρίασης, ενώ η εξαγωγή των χαρακτηριστικών 
γίνεται µε φίλτρα Gabor στοιχεία για τα οποία δίνονται στα κεφάλαια 4, 6. 
 

Εικόνα 2.2  Αρχιτεκτονική Υλοποιηµένου συστήµατος ανάκτησης εικόνων.
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2.5 ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. 

Από την ανωτέρω επισκόπηση, µπορούµε να δούµε ότι σηµαντική πρόοδος έχει γίνει σε 
διάφορους τοµείς της έρευνας συµπεριλαµβανοµένης της οπτικής εξαγωγής χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων, και της πολυδιάστατη ευρετηρίασης. Εντούτοις, υπάρχουν ακόµα πολλά 
ενδιαφέροντα θέµατα που θίγονται στις επόµενες ενότητες. 

2.5.1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ. 

Μια θεµελιώδης διαφορά µεταξύ ενός συστήµατος όρασης υπολογιστών αναγνώρισης 
προτύπων και ενός συστήµατος ανάκτησης εικόνας είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα αναπόφευκτο 
µέρος του τελευταίου συστήµατος. Χρειάζεται λοιπόν να ερευνήσουµε τη σύµπραξη του 
ανθρώπου και του υπολογιστή. Αυτή η ερευνητική τάση έχει ήδη εφαρµοστεί σε συστήµατα 
περιεχόµενο-βασισµένα ανάκτησης εικόνας. Οι πρώτες εργασίες κάνουν λόγο για "πλήρως 
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα" που προσπαθούν να βρουν ένα "ενιαίο καλύτερο χαρακτηριστικό 
γνώρισµα." Αλλά µια τέτοια προσέγγιση δεν οδηγεί στην επιτυχία, δεδοµένου ότι η τεχνική της 
όρασης των υπολογιστών δεν είναι ακόµα ώριµη. Η πρόσφατη ερευνητική έµφαση δίνεται στα 
"διαλογικά συστήµατα" και "στον άνθρωπο στο βρόχο." Παραδείγµατος χάριν, η οµάδα QBIC 
χρησιµοποιεί τη διαλογική κατάτµηση περιοχών. Με βάση την παρατήρηση αυτή κάθε µια από τις 
διαφορετικές αναπαραστάσεις σύστασης, το MRSAR, το EV, και η World-αποσύνθεση, έχει τα 
πλεονεκτήµατά της σε διάφορες εφαρµογές, οι ερευνητικές οµάδες του MIT µετακινούνται 
ερευνητικά από το "αυτοµατοποιηµένο" Photobook στο "διαλογικό" FourEyes. Το σύστηµα 
WebSEEk επιτρέπει τον δυναµικό διανυσµατικό επανανυπολογισµό των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων βασισµένο στην ανατροφοδότηση του χρήστη. Η οµάδα UCSB ενσωµατώνει την 
εποπτευµένη εκµάθηση στην ανάλυση σύστασης-υφής. Η οµάδα του MARS προτείνει µια 
αρχιτεκτονική ανατροφοδότησης στην ανάκτηση εικόνας, όπου άνθρωπος και υπολογιστής 
µπορούν να αλληλεπιδρούν ο ένας µε τον άλλον για να βελτιώσουν την απόδοση ανάκτησης. 
Άλλες ανατροφοδότηση-βασισµένες προσεγγίσεις περιλαµβάνουν το PicHunter.  

2.5.2 ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Οι άνθρωποι τείνουν να χρησιµοποιούν τις υψηλού επιπέδου έννοιες στην καθηµερινή 
ζωή. Εντούτοις, αυτά που µπορούν οι σηµερινοί υπολογιστές να εξαγάγουν αυτόµατα από την 
εικόνα µε τεχνικές όρασης υπολογιστών είναι συνήθως χαµηλού επιπέδου χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα. Σε περιορισµένες εφαρµογές, όπως τα ανθρώπινα πρόσωπα και τα ανθρώπινα 
αποτυπώµατα, είναι δυνατόν η σύνδεση των χαµηλών επιπέδου χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 
στις υψηλού επιπέδου έννοιες (πρόσωπα ή αποτυπώµατα). Στην γενικότητα εντούτοις, τα 
χαµηλού επιπέδου χαρακτηριστικά γνωρίσµατα δεν έχουν άµεση σύνδεση µε τις υψηλού επιπέδου 
έννοιες. Για να περιορίσουµε αυτό το σηµασιολογικό χάσµα, κάποια µη άµεση και κάποια άµεση 
επεξεργασία απαιτούνται. Η µη άµεση επεξεργασία µπορεί να επιτευχθεί είτε µε τη χρησιµοποίηση 
της εποπτευµένης εκµάθησης, είτε της χωρίς επίβλεψης εκµάθησης, είτε µε τον συνδυασµό και 
των δύο. Τα νευρωνικά δίκτυα, οι γενετικοί αλγόριθµοι, και η οµαδοποίηση είναι τέτοια εργαλεία 
και τεχνικές εκµάθησης. Για την άµεση επεξεργασία, µια ισχυρή και φιλική προς το χρήστη ευφυής 
διεπαφή ερώτησης είναι απαιτούµενη για την εκτέλεση αυτής της διεργασίας. Πρέπει να επιτρέπει 
στο χρήστη να παρέχει εύκολα την αξιολόγησή του/της στον τρέχον αποτέλεσµα της ανάκτησης 
στον υπολογιστή. Η τεχνική ανατροφοδότησης που προτείνεται στο MARS είναι ένα τέτοιο πιθανό 
εργαλείο.  

2.5.3 WEB-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 

Η επέκταση του World Wide Web είναι καταπληκτική. Κάθε ηµέρα χιλιάδες έγγραφα, 
µεταξύ των οποίων πολλές είναι εικόνες, προστίθεται στον Ιστό. Για να οργανώσουν καλύτερα και 
να ανακτήσουν τις σχεδόν απεριόριστες πληροφορίες, οι βασισµένες στο WEB µηχανές 
αναζήτησης είναι σε ιδιαίτερη εκτίµηση. Μια τέτοια λύση υπάρχει για τις κείµενο-βασισµένες 
πληροφορίες. Το γεγονός ότι η Alta Vista, η Inforseek, κ.λπ. είναι µεταξύ των πιο πολύ συχνά 
επισκέψιµων ιστοχώρων δείχνει την ανάγκη για µια βασισµένη στο WEB µηχανή αναζήτησης. Για 
τις εικόνες στον Ιστό, ακόµα κι αν κάποια καλή εργασία έχει πραγµατοποιηθεί, σηµαντικές τεχνικές 
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ανακαλύψεις απαιτούνται για να καταστήσουν τις µηχανές αναζήτησης εικόνας συγκρίσιµες µε τις 
κείµενο-βασισµένες.  

Ένα σηµαντικό τεχνικό εµπόδιο βρίσκεται στη σύνδεση των χαµηλού επιπέδου οπτικών 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων χρησιµοποιούµενων στα περισσότερα συστήµατα σήµερα µε αυτά 
των σηµασιολογικά-ισόπεδων εννοιών. Από πειράµατα, έχει παρατηρηθεί ότι η εξερεύνηση 
θέµατος και το κείµενο-βασισµένο ταίριασµα είναι ακόµα περισσότερο δηµοφιλείς διαδικασίες από 
τις γνώρισµα-χαρακτηριστικά-βασισµένες στο επιλογές αναζήτησης. Αυτός είναι εν µέρει ο λόγος 
αυτός που τα εµπορικά συστήµατα ανάκτησης εικόνας στον Ιστό χρησιµοποιούν τις 
προσαρµοσµένες υπαγόµενες κατηγορίες για την οργάνωση των συλλογών των εικόνων. 
Συνήθως, διαφορετικά συστήµατα ανάκτησης εικόνας εστιάζουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
χρηστών και περιεχόµενο. Κατά συνέπεια, τα συντασσόµενα ευρετήρια των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων και οι ταξινοµήσεις των θεµάτων είναι επίσης διαφορετικές, θέτοντας θέµα 
διαλειτουργικότητας. Αρκετές πρόσφατες προσπάθειες για πρότυπα έχουν αρχίσει να 
αντιµετωπίζουν αυτό το ζήτηµα. ∆ιάφορα ερευνητικά συστήµατα σε metaservers εικόνας έχουν 
ερευνήσει επίσης τα πλαίσια για την ενσωµατωµένη πρόσβαση στις διανεµηµένες βιβλιοθήκες 
εικόνας.  

2.5.4 ΥΨΗΛΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. 

Ένα υποπροϊόν της επέκτασης του WWW είναι η τεράστια συλλογή των εικόνων. Tα 
υπάρχοντα πρωτότυπα ερευνητικά συστήµατα µπορούν να χειριστούν εκατοντάδες ή έστω µόνο 
µερικές χιλιάδες εικόνες, εποµένως µια διαδοχική ανίχνευση όλων των εικόνων δεν θα µπορούσε 
να υποβιβάσει σοβαρά την απόδοση ενός συστήµατος. Λόγω αυτού του γεγονότος, µόνο µερικά 
υπάρχοντα συστήµατα εξερεύνησαν την πτυχή της πολυδιάστατης ευρετηρίασης για την ανάκτηση 
εικόνων. Εντούτοις, όσο ο αριθµός των συλλογών των εικόνων γίνεται µεγαλύτερος και 
µεγαλύτερος, η ταχύτητα ανάκτησης γίνεται ανασταλτικός παράγοντας στην ταχύτητα του 
συστήµατος. Αν και µερική πρόοδος έχει σηµειωθεί σε αυτήν την περιοχή, όπως περιγράφεται 
στην Ενότητα 2.3, η αποτελεσµατική υψηλής διαστατικότητας ευρετηρίαση είναι ακόµα στην 
κορυφή των επειγόντων ερευνητικών θεµάτων. 

2.5.5 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

Οποιαδήποτε τεχνική αναπτύσσεται ανάλογα µε το κριτήριο αξιολόγησης της περιοχής της 
στην οποία αναφέρεται. Το SNR (Signal to Noise Ratio) χρησιµοποιείται για την συµπίεση 
στοιχείων, η ακρίβεια και η ανάκληση χρησιµοποιούνται στην κείµενο-βασισµένη ανάκτηση 
πληροφοριών. Οι καλές µετρικές θα οδηγήσουν την τεχνική στη σωστή κατεύθυνση ενώ οι κακές 
µπορούν να παραπλανήσουν την ερευνητική προσπάθεια. Αυτήν την περίοδο, κάποια συστήµατα 
ανάκτησης εικόνας µετρούν την απόδοση βασισµένα στον λόγο "κόστος/χρόνος" για να βρεθούν οι 
σωστές εικόνες. Άλλοι αξιολογούν την απόδοση χρησιµοποιώντας την ακρίβεια και την ανάκληση, 
όροι που δανείζονται από την κείµενο-βασισµένη ανάκτηση.  

Αν και αυτά τα κριτήρια µετρούν την απόδοση του συστήµατος ως ένα ορισµένο βαθµό, 
είναι µακριά από το ικανοποιητικό. Ένας σηµαντικός λόγος που προκαλεί τη δυσκολία µιας καλής 
αξιολόγησης του κριτηρίου είναι η υποκειµενικότητα αντίληψης του περιεχοµένου της εικόνας. 
∆ηλαδή η υποκειµενικότητα της αντίληψη της εικόνας µας αποτρέπει από τον καθορισµό των 
αντικειµενικών κριτηρίων αξιολόγησης. Αλλά ακόµα, χρειαζόµαστε να βρούµε έναν τρόπο 
αξιολόγησης της απόδοση των συστηµάτων για να καθοδηγήσουµε την ερευνητική προσπάθεια 
στη σωστή κατεύθυνση.  

Ένας εξίσου σηµαντικός στόχος είναι να καθιερωθεί µια ισορροπηµένη µεγάλης κλίµακας 
πλατφόρµα δοκιµής. Για την συµπίεση εικόνας, έχουµε την εικόνα της “Λένα”, η οποία έχει µια 
καλή ισορροπία στις διάφορες συστάσεις. Για την τηλεοπτική συµπίεση, υπάρχουν ισορροπηµένες 
τηλεοπτικές ακολουθίες δοκιµής MPEG. Για την κείµενο-βασισµένη ανάκτηση πληροφοριών, µια 
τυποποιηµένη µεγάλης κλίµακας δοκιµή υπάρχει επίσης. Για την εικόνα και την πλατφόρµα 
δοκιµής ανάκτησης, η κοινότητα MPEG-7 έχει αρχίσει πρόσφατα να συλλέγει τα στοιχεία δοκιµής. 
Για να είναι µια πλατφόρµα δοκιµής επιτυχής, πρέπει να είναι µεγάλη στην κλίµακα για να µπορεί 
να εξετάζει την εξελιξιµότητα (για πολυδιάστατη ευρετηριοποίηση (indexing)), και να είναι  
ισορροπηµένη ως προς το περιεχόµενο της εικόνας για να µπορεί να εξετάζει την αποτελεσµα-
τικότητα των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και συνολικά την απόδοση των συστηµάτων.  
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2.5.6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ. 

Ο τελικός χρήστης ενός συστήµατος ανάκτησης εικόνας είναι ο άνθρωπος,  εποµένως η 
µελέτη της ανθρώπινης αντίληψης για το περιεχόµενο της εικόνας από ένα ψυχοφυσικό επίπεδο 
είναι κρίσιµη. Αυτό το θέµα κερδίζει την αυξανόµενη προσοχή τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας 
στην εύρεση πως οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται το περιεχόµενο εικόνας και πώς µπορούµε να 
ενσωµατώσουµε ένα τέτοιο "ανθρώπινο πρότυπο" στα συστήµατα ανάκτησης εικόνας. Η πρώτη 
έρευνα διεξήχθη ανεξάρτητα από την οµάδα MIT, την οµάδα NEC, και την οµάδα UIUC. Είναι 
ενδιαφέρον ότι αυτές οι οµάδες είναι επίσης οι οµάδες που άρχισαν τη µελέτη της 
ανατροφοδότησης στην ανάκτηση εικόνας. Αυτό συµβαίνει επειδή, µετά από την συνειδητοποίηση 
της δυσκολίας στην ερµηνεία της ανθρώπινης υποκειµενικότητας στην αντίληψη από το 
περιεχόµενο της εικόνας, προσέφυγαν φυσικά στην ανατροφοδότηση για "να αποκωδικο-
ποιήσουν" την ανθρώπινη αντίληψη.  

Η πιο πρόσφατη µελέτη της ανθρώπινης αντίληψης εστιάζει στις ψυχοφυσικές πτυχές της 
ανθρώπινης αντίληψης. Οι Papathomas και λοιποί (1998) πραγµατοποίησαν πειράµατα 
µελετώντας την σηµασία των  :  

(α) σηµασιολογικών πληροφοριών,  

(β) την µνήµη της προηγούµενης εισαγωγής, και  

(γ) την σχετική έναντι της απόλυτης κρίσης οµοιοτήτων εικόνας, 

 χρησιµοποιώντας το PicHunter ως σύστηµα ανάκτησης εικόνας. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η 
καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται όταν χρησιµοποιούνται µόνο σηµασιολογικά στοιχεία, µε µνήµη 
και σχετική κρίση οµοιότητας. Ο συνδυασµός των σηµασιολογικών και οπτικών στοιχείων 
επιτυγχάνουν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσµα Θεωρούµε ότι ένας από τους λόγους ότι τα οπτικά 
στοιχεία δεν βοήθησαν σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να είναι λόγω του περιορισµένου 
µεγέθους του συνόλου των δεδοµένων δοκιµής - εάν το σύνολο δεδοµένων δεν είναι αρκετά 
µεγάλο, το σύστηµα µπορεί να µην είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τις πρόσθετες πληροφορίες 
από τα οπτικά στοιχεία. Η υπόθεση ταιριάζει µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα από µια άλλη 
οµάδα. Οι Rogowitz και λοιποί (1998), πραγµατοποίησαν µια σειρά πειραµάτων που αναλύουν 
την ανθρώπινη ψυχοφυσική αντίληψη για το περιεχόµενο εικόνας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά 
τους, ακόµα κι αν τα οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα δεν συλλαµβάνουν ολόκληρη τη 
σηµασιολογική έννοια των εικόνων, µοιάζουν πάρα πολύ µε τα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά. 
Αυτό το αποτέλεσµα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων εικόνας και 
µετρικών βασισµένων στην αντίληψη για να επιτύχουµε σηµασιολογικές ανακτήσεις εικόνων.  

2.5.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ. 

Και η κοινότητα των βάσεων δεδοµένων και η κοινότητα της όρασης υπολογιστών έχει 
χρησιµοποιήσει το όρο "βάση δεδοµένων" ως τίτλο σε πολλά άρθρα. Εντούτοις, στην 
πραγµατικότητα, τα περισσότερα συστήµατα βάσεων δεδοµένων είναι για µη-εικόνες (κείµενο-
βασισµένες λέξεις κλειδιά ή βασισµένες σε γραφικά) βάσεις δεδοµένων, ενώ τα περισσότερα 
συστήµατα όρασης υπολογιστών δεν είναι βάσεις εικόνων (ένα µεγάλο αρχείο µε χιλιάδες εικόνες 
δεν είναι µια βάση δεδοµένων, µιας και τα περισσότερα δοµικά στοιχεία των βάσεων δεδοµένων 
όπως ένα µοντέλο δεδοµένων και η ευρετηρίαση, δεν εξετάζονται καθόλου). 

Ένα επιτυχές σύστηµα βάσεων δεδοµένων εικόνας απαιτεί µια διεπιστηµονική ερευνητική 
προσπάθεια. Εκτός από την ολοκλήρωση της διαχείρισης των βάσεων δεδοµένων και την όραση 
των υπολογιστών, η έρευνα από την παραδοσιακή περιοχή της ανάκτησης πληροφοριών είναι 
επίσης ένα αναπόφευκτο µέρος. Αν και η εστίαση της παραδοσιακής ανάκτησης πληροφοριών 
ήταν στην κείµενο-βασισµένη ανάκτηση εγγράφων, πολλά χρήσιµα µοντέλα και τεχνικές 
ανάκτησης µπορούν να προσαρµοστούν στην ανάκτηση εικόνας. Μερικά από τα επιτυχή 
παραδείγµατα τέτοιας ερευνητικής προσπάθειας περιλαµβάνουν την προσαρµογή των Boolean 
µοντέλων ανάκτησης στην ανάκτηση εικόνας, και τη χρησιµοποίηση της ανατροφοδότησης στην 
ανάκτηση της εικόνας.  

Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι η ολοκλήρωση των πολυµέσων, και οι εµπεριεχόµενες 
πολύ-µορφές παρέχουν µεγάλες δυνατότητες για βελτιωµένη ευρετηρίαση και ταξινόµηση των 
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εικόνων στις διάφορες περιοχές. Πιο περίπλοκες τεχνικές για ταξινόµηση µε χιαστί αντιστοίχηση 
(cross-mapping) των εικόνων µεταξύ των υψηλού επιπέδου στοιχείων κειµένου και των χαµηλού 
επιπέδου οπτικών στοιχείων αναµένεται να προσδώσουν εντυπωσιακά αποτελέσµατα.  

2.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκαν οι παλαιότερες αλλά και οι σηµερινές τάσεις 
και επιτεύγµατα, στην οπτική εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, στην πολυδιάστατη 
ευρετηρίαση, ενώ επίσης δόθηκε και η επικρατέστερη αρχιτεκτονική σχεδίασης ολοκληρωµένων 
συστηµάτων ανάκτησης. Από τις προηγούµενες ενότητες, µπορούµε να δούµε ότι ένα επιτυχή 
σύστηµα ανάκτησης εικόνας απαιτεί τη συνεχή ολοκλήρωση των προσπαθειών πολλών 
ερευνητικών κοινοτήτων.  

Στην συνέχεια στο επόµενο κεφάλαιο δίνονται οι βασικές έννοιες για την εξαγωγή γνώσης 
από εικόνες και γίνεται µια καταγραφή των τάσεων και εξελίξεων στον χώρο.  
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ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Οι πρόοδοι στην καταγραφή εικόνας και στις τεχνολογίες αποθήκευσης αυτών έχουν 
οδηγήσει σε µια τεράστια αύξηση των βάσεων δεδοµένων εικόνας. Ένας τεράστιος αριθµός από 
εικόνες όπως οι δορυφορικές, οι ιατρικές εικόνες, και οι ψηφιακές φωτογραφίες παράγονται κάθε 
ηµέρα. Αυτές οι εικόνες, εάν αναλυθούν, µπορούν να αποκαλύψουν χρήσιµες πληροφορίες στους 
χρήστες. ∆υστυχώς, είναι δύσκολο ή ακόµα και αδύνατο για τον άνθρωπο να ανακαλύψει την 
υποκείµενη γνώση και τα πρότυπα στις εικόνες όταν έχουµε να διαχειριστούµε µια µεγάλη 
συλλογή από εικόνες.  

Η εξόρυξη γνώσης από εικόνες κερδίζει γρήγορα την προσοχή µεταξύ των ερευνητών 
στον τοµέα της εξόρυξης δεδοµένων, της εξόρυξης πληροφοριών, και των βάσεων δεδοµένων 
πολυµέσων λόγω της δυνατότητας ανακάλυψης χρήσιµων προτύπων που µπορούν να 
οδηγήσουν τους διάφορους ερευνητικούς τοµείς σε νέες περιοχές. Συστήµατα εξόρυξης γνώσης 
από εικόνες που µπορούν αυτόµατα να εξαγάγουν σηµαντικές πληροφορίες (γνώση) είναι ολοένα 
και πιο πολύ σε ζήτηση. Η θεµελιώδης πρόκληση στην εξόρυξη γνώσης από εικόνες  είναι να 
καθορίσει πώς η χαµηλού επιπέδου, αντιπροσώπευση ενός εικονοστοιχείου που περιλαµβάνεται 
σε µια ακατέργαστη εικόνα µπορεί αποδοτικά και αποτελεσµατικά να οδηγηθεί σε επεξεργασία για 
να προσδιορίσει τις υψηλού επιπέδου σχέσεις και αντικείµενα. Με άλλα λόγια, η εξόρυξη γνώσης 
από εικόνες  εξετάζει την εξαγωγή της υπονοούµενης γνώσης, την σχέση των στοιχείων εικόνας, ή 
άλλων προτύπων που αποθηκεύονται µε όχι ρητό τρόπο στις βάσεις δεδοµένων εικόνας.  

Η έρευνα στη εξόρυξη γνώσης από εικόνες µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο κύριες 
κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση περιλαµβάνει τις εξαρτώµενες από το πεδίο εφαρµογές όπου 
ο κύριος σκοπός είναι να εξαχθούν τα πιο σχετικά χαρακτηριστικά από τις εικόνες σε µια µορφή 
κατάλληλη για την µετέπειτα εξόρυξη δεδοµένων. Η δεύτερη κατεύθυνση περιλαµβάνει τις γενικές 
εφαρµογές όπου εστιάζουµε στην παραγωγή προτύπων από εικόνες που ίσως είναι χρήσιµα στην 
κατανόηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των υψηλού επιπέδου ανθρώπινων αντιλήψεων για τις 
εικόνες και των χαµηλών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων αυτών. Το τελευταίο µπορεί να οδηγήσει 
σε βελτιώσεις της ακρίβειας ανάκτησης των εικόνων από τις βάσεις δεδοµένων εικόνας.  

Στην συνέχεια εξετάζουµε σε ποία σηµεία η εξόρυξη γνώσης από εικόνες είναι διαφορετική 
από σχετικούς τοµείς όπως η επεξεργασία εικόνας, η όραση από υπολογιστή, η αναγνώριση 
προτύπων, και η παραδοσιακή εξόρυξη δεδοµένων. Έπειτα, αναλύουµε τα ουσιαστικά συστατικά 
που απαιτούνται σε ένα πλαίσιο εξόρυξης γνώσης από εικόνες και πώς αυτά τα συστατικά 
αλληλεπιδρούν το ένα µε το άλλο για να ανακαλύψουν τα πιο ενδιαφέροντα πρότυπα σε εικόνες. 
∆ύο είναι οι τύποι πλαισίων εξόρυξης γνώσης από εικόνες θα περιγραφούν, η πρώτη είναι µια 
λειτουργικά-οδηγούµενη εξόρυξη γνώσης από εικόνες και η δεύτερη είναι µια πληροφοριακά-
οδηγούµενη εξόρυξη γνώσης.  

3.1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ. 

Η εξόρυξη γνώσης από εικόνες απαιτεί τη σύµπραξη της τεχνολογίας εξόρυξης 
δεδοµένων και επεξεργασίας εικόνας προκειµένου να συνδράµει στην κατεύθυνση της ανάλυσης 
και κατανόησης µιας ευρείας περιοχής από εικόνες. Είναι µια διεπιστηµονική προσπάθεια που 
βασίζεται στην όραση υπολογιστών, στην επεξεργασία εικόνας, στην ανάκτηση εικόνας, στην 
εξόρυξη δεδοµένων, στην µάθηση µηχανών, στις βάσεις δεδοµένων, και στην τεχνητή νοηµοσύνη. 
Ενώ µερικοί από τους µεµονωµένους τοµείς µπορούν να είναι αρκετά ώριµοι, η εξόρυξη γνώσης 
από εικόνες µέχρι σήµερα, είναι ακριβώς µια αναπτυσσόµενη ερευνητική περιοχή και είναι ακόµα 
σε πειραµατικό στάδιο. Μιλώντας γενικά, η εξόρυξη γνώσης από εικόνες εξετάζει την εξαγωγή της 
υπονοούµενης γνώσης, της σχέσης των στοιχείων εικόνας, ή άλλων προτύπων που 
αποθηκεύονται όχι ρητά στις εικόνες, και µεταξύ της εικόνας και άλλων στοιχείων που την 
συνοδεύουν.  

Παραδείγµατος χάριν, στον τοµέα της αρχαιολογίας, πολλές φωτογραφίες διάφορων 
αρχαιολογικών περιοχών έχουν καταγραφεί και αποθηκευτεί ως ψηφιακές εικόνες. Αυτές οι 
εικόνες, µόλις τροφοδοτήσουν ένα σύστηµα εξόρυξης γνώσης, µπορούν να αποκαλύψουν 
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Εικόνα 3.1 ∆ιαδικασία εξόρυξης γνώσης από εικόνες. 

ενδιαφέροντα πρότυπα που θα µπορούσαν να ρίξουν φως στη συµπεριφορά των ανθρώπων που 
έζησαν σε αυτές τις χρονικές περιόδους.  

Σαφώς, η εξόρυξη γνώσης από εικόνες είναι διαφορετική από τη χαµηλού επιπέδου 
όραση υπολογιστών και τις τεχνικές επεξεργασίας εικόνας. Η εξόρυξη γνώσης από εικόνες 
εστιάζει στην εξαγωγή των προτύπων από µια µεγάλη συλλογή από εικόνες, ενώ η περιοχή της 
όρασης υπολογιστών και των τεχνικών επεξεργασίας εικόνας εστιάζουν στην κατανόηση ή/και 
εξαγωγή συγκεκριµένων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων από µια ενιαία εικόνα. Ενώ φαίνεται να 
υπάρχει κάποια επικάλυψη µεταξύ της εξόρυξης γνώσης από εικόνες και της  ανάκτησης 
βασισµένης στα δεδοµένα (δεδοµένου ότι και οι δύο εξετάζουν µια µεγάλη συλλογή εικόνων), η 
εξόρυξη γνώσης από εικόνες υπερβαίνει το πρόβληµα ανάκτησης των σχετικών εικόνων. Στη 
εξόρυξη γνώσης από εικόνες, ο στόχος είναι η ανακάλυψη των προτύπων της εικόνας που είναι 
σηµαντικά µέσα σε µια δεδοµένη συλλογή εικόνων και των σχετικών δεδοµένων που συνοδεύουν 
αυτές (π.χ αλφαριθµητικά δεδοµένα).  

Ίσως η πιο κοινή παρερµηνεία της εξόρυξης γνώσης από εικόνες είναι ότι η εξόρυξη 
γνώσης από εικόνες είναι ακόµα ένας άλλος όρος για την αναγνώριση προτύπων. Ενώ τα δύο πιο 
πάνω επιστηµονικά πεδία µοιράζονται έναν µεγάλο αριθµό από λειτουργίες όπως, η εξαγωγή 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, διαφέρουν στις θεµελιώδεις υποθέσεις τους. Στην αναγνώριση 
προτύπων, ο στόχος είναι η αναγνώριση µερικών συγκεκριµένων προτύπων ενώ στην εξόρυξη 
γνώσης από εικόνες ο στόχος είναι να παραχθούν όλα τα σηµαντικά πρότυπα χωρίς 
προγενέστερη γνώση των προτύπων που υπάρχουν στις βάσεις δεδοµένων εικόνας. Μια άλλη 
βασική διαφορά είναι στους τύπους προτύπων που εξετάζονται από τους δύο ερευνητικούς τοµείς. 
Στην αναγνώριση προτύπων, τα πρότυπα είναι κυρίως πρότυπα ταξινόµησης. Στην εξόρυξης 
γνώσης από εικόνες, οι τύποι των προτύπων είναι διαφορετικοί. Θα µπορούσαν να είναι πρότυπα 
ταξινόµησης, πρότυπα συσχέτισης, χρονικά πρότυπα, και χωρικά σχέδια. Τέλος, η αναγνώριση 
προτύπων διαπραγµατεύεται µόνο µε την παραγωγή και την ανάλυση προτύπων. Στην εξόρυξη 
γνώσης από εικόνες, αυτός είναι µόνο ένας (αν και σηµαντικός) στόχος. Η εξόρυξης γνώσης από 
εικόνες διαπραγµατεύεται όλες τις πτυχές των µεγάλων βάσεων δεδοµένων εικόνας, δηλαδή το 
σχέδιο ευρετηρίασης, την αποθήκευση των εικόνων, καθώς και την ανάκτηση αυτών, πράγµα το 
οποίο δεικνύει ότι όλοι οι πιο πάνω παράγοντες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε ένα 
σύστηµα εξόρυξης γνώσης από εικόνες.  

Η Εικόνα 3.1 παρουσιάζει την διαδικασία εξόρυξης γνώσης από εικόνα. Οι εικόνες από 
µια βάση δεδοµένων εικόνας πρώτα υφίστανται µια διαδικασία  προεπεξεργασίας προκειµένου για 
την βελτίωση της συνολικής ποιότητά τους. Αυτές οι εικόνες υποβάλλονται έπειτα στους 
διάφορους µετασχηµατισµούς και εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µε σκοπό την 
παραγωγή των σηµαντικών εκείνων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Αφού γίνει η παραγωγή των 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, η εξόρυξη µπορεί να συνεχιστεί µε την βοήθεια τεχνικών εξόρυξης 
δεδοµένων για την ανακάλυψη σηµαντικών προτύπων. Τα προκύπτοντα πρότυπα αξιολογούνται 
και ερµηνεύονται για να προσδώσουν την τελική γνώση, η οποία και τελικά θα χρησιµοποιηθεί στις 
εφαρµογές.  
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Η εξόρυξης γνώσης από εικόνες δεν είναι απλά µια εφαρµογή των υπαρχουσών τεχνικών 
εξόρυξης δεδοµένων στην περιοχή της εικόνας. Αυτό συµβαίνει επειδή υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων σε σχέση µε τις βάσεις δεδοµένων εικόνας. 
Οι διαφορές αυτές µπορούν να συνοψιστούν στις :  

1.   Απόλυτες - Σχετικές τιµές.  Στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, οι τιµές στοιχείων 
είναι σηµασιολογικά σηµαντικές. Παραδείγµατος χάριν, «η ηλικία είναι 35» γίνεται 
κατανοητή καλά. Εντούτοις, στις βάσεις δεδοµένων εικόνας, οι τιµές των 
στοιχείων αυτές καθ’αυτές µπορούν να µην είναι σηµαντικές εκτός αν το 
συνολικό πλαίσιο τις υποστηρίζει. Παραδείγµατος χάριν, µια γκρίζα τιµή κλίµακας 
46 θα µπορούσε να εµφανιστεί σκοτεινότερη από µια γκρίζα τιµή κλίµακας 87 εάν 
οι περιβάλλουσες τιµές εικονοστοιχείων είναι όλες πολύ φωτεινές.  

2.   Χωρικές πληροφορίες (Ανεξάρτητες-Εξαρτώµενες ως προς την Θέση). Μια άλλη 
σηµαντική διαφορά µεταξύ των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και των βάσεων 
δεδοµένων εικόνας είναι ότι οι υπονοούµενες χωρικές πληροφορίες είναι κρίσιµες 
για την ερµηνεία του περιεχοµένου της εικόνας αλλά δεν υπάρχει καµία τέτοια 
απαίτηση στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Κατά συνέπεια, οι ερευνητές 
εξόρυξης γνώσης από εικόνες προσπαθούν να υπερνικήσουν αυτό το πρόβληµα 
µε την εξαγωγή των θέση-ανεξάρτητων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων από τις 
εικόνες πρώτα, πριν προσπαθήσουν να εξάγουν τα κρίσιµα-χρήσιµα πρότυπα 
από τις εικόνες.  

3.  Μοναδική-Πολλαπλάσια Ερµηνεία. Μια τρίτη σηµαντική διαφορά εξετάζει την 
περίπτωση ύπαρξης πολλαπλάσιων ερµηνειών για τα ίδια οπτικά πρότυπα. Ο 
παραδοσιακός αλγόριθµος εξόρυξης δεδοµένων που συσχετίζει ένα πρότυπο µε 
µια κατηγορία (ερµηνεία) δεν θα λειτουργήσει καλά εδώ. Μια νέα κατηγορία 
αλγορίθµων εξόρυξης-ανακάλυψης απαιτείται για να εξυπηρετήσει  τις ειδικές 
ανάγκες εξαγωγής  χρήσιµων προτύπων από τις εικόνες.  

Εκτός από την ανάγκη για νέους αλγορίθµους ανακαλύψεων για την εξαγωγή προτύπων 
από εικόνες, διάφορα άλλα ερευνητικά ζητήµατα πρέπει επίσης να επιλυθούν. Παραδείγµατος 
χάριν, για το ανακαλυµµένο πρότυπο της εικόνας, θα πρέπει να µπορούν να παρουσιάσουν 
οπτικά στους χρήστες το αποτέλεσµα. Αυτό µεταφράζεται στην πιο κάτω ακολουθία των 
ζητηµάτων:  

1.  Αναπαράσταση προτύπων εικόνας-πώς µπορούµε να αντιπροσωπεύσουµε το 
πρότυπο εικόνας έτσι ώστε οι βασισµένες στα συµφραζόµενα πληροφορίες, οι 
χωρικές πληροφορίες, και τα σηµαντικά χαρακτηριστικά εικόνας να διατηρηθούν 
στο σχήµα αναπαράστασης;  

2. Επιλογή χαρακτηριστικών εικόνας-ποια είναι τα σηµαντικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα εικόνας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην διαδικασία 
εξόρυξης γνώσης έτσι ώστε  τα ανακαλυµµένα πρότυπα να µπορούν να είναι 
οπτικά χρήσιµα και απεικονίσιµα;  

3.   Απεικόνιση προτύπων εικόνας-πώς να παρουσιαστούν τα εξαγχθέντα πρότυπα 
στο χρήστη σε ένα οπτικά πλούσιο περιβάλλον;  

3.2 ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ. 

Από πολύ νωρίς ο χώρος της εξόρυξης γνώσης από εικόνες είχε εστιάσει στην ανάπτυξη 
ενός κατάλληλου πλαισίου για να µπορεί να επιτελέσει τους σκοπούς του. Η βάση δεδοµένων 
εικόνας που περιέχει τα ακατέργαστα στοιχεία εικόνας δεν µπορεί να είναι άµεσα χρησιµοποιή-
σιµη. Τα ακατέργαστα στοιχεία εικόνας πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για να παράγουν 
τις πληροφορίες αυτές οι οποίες θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις υψηλού επιπέδου 
λειτουργικές µονάδες του συστήµατος εξόρυξης γνώσης. Ένα σύστηµα εξόρυξης γνώσης από 
εικόνες είναι συχνά περίπλοκο επειδή υιοθετεί τις διάφορες προσεγγίσεις και τις τεχνικές που 
κυµαίνονται από την ανάκτηση εικόνας και σχέδια ευρετηρίασης έως την εξόρυξη δεδοµένων και 
την αναγνώριση προτύπων. Ένα καλό σύστηµα εξόρυξης γνώσης αναµένεται να παρέχει στους 
χρήστες µια αποτελεσµατική πρόσβαση στην αποθήκη των εικόνων καθώς και στην παραγωγή 
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γνώσης και προτύπων που υποβόσκουν πίσω από τις εικόνες. Ένα τέτοιο σύστηµα καλύπτει τις 
λειτουργίες: αποθήκευση εικόνας, επεξεργασία εικόνας, εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, 
ευρετηρίαση εικόνας και ανάκτηση, ανακάλυψη γνώσης και προτύπων.  

Μπορούµε να διακρίνουµε δύο είδη πλαισίων που χρησιµοποιούνται για να 
χαρακτηρίσουν τα συστήµατα εξόρυξης γνώσης από εικόνες: λειτουργικά-οδηγούµενα και 
πληροφοριακά-οδηγούµενα πλαίσια εξόρυξης γνώσης από εικόνες. Τα πρώτα εστιάζουν στις 
λειτουργίες των διαφορετικών συστατικών ενοτήτων για την οργάνωση του συστήµατος εξόρυξης 
γνώσης ενώ τα τελευταία σχεδιάζονται ως ιεραρχικές δοµές µε ιδιαίτερη έµφαση στις  ανάγκες 
πληροφοριών στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας.  

3.2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-Ο∆ΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. 

∆ιάφορα συστήµατα εξόρυξης γνώσης από εικόνες έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί για 
διαφορετικές εφαρµογές. Η πλειοψηφία από τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές συστηµάτων εξόρυξης 
γνώσης από εικόνες εµπίπτουν στην κατηγορία λειτουργικά-οδηγούµενα πλαίσια εξόρυξης 
γνώσης επειδή οργανώνονται σύµφωνα µε τη έννοια της λειτουργικής µονάδας (module). 
Παραδείγµατος χάριν, η Εικόνα 3.2 παρουσιάζει την αρχιτεκτονική συστηµάτων που προτείνεται 
από Datcu και Seidel (2000) για την εξόρυξης γνώσης από δορυφορικές εικόνες. Αυτό το σύστηµα 
αποτελείται από δύο ενότητες:  

(1) Μια λειτουργική µονάδα καταγραφής δεδοµένων, προεπεξεργασίας και αρχειοθέτη-
σης που είναι αρµόδια για την εξαγωγή των πληροφοριών από τις εικόνες, την 
αποθήκευση των ακατέργαστων εικόνων, και την ανάκτηση της εικόνας, και  

(2)  Ένα σύστηµα εξόρυξης γνώσης από εικόνες, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να 
αναζητήσουν εικόνες και να ανιχνεύσουν σχετικά γεγονότα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οµοίως, το MultiMediaMiner (Zaiane και λοιποί (1998)) το οποίο είναι ένα υψηλού 
επιπέδου σύστηµα πολυµέσων εξόρυξης γνώσης από βάσεις πολυµέσων, έχει τέσσερις 
σηµαντικές λειτουργικές µονάδες:  

(1)  Μηχανισµός ανάκτησης εικόνας για την εξαγωγή των εικόνων και των βίντεο από 
την αποθήκη πολυµέσων  

(2) Προεπεξεργαστής (Preprocessor) για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών γνωρι-
σµάτων και την αποθήκευση αυτών των στοιχείων στην βάση δεδοµένων  

(3) Πυρήνας αναζήτησης για το ταίριασµα ερωτήσεων που αφορούν χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα από την εικόνα και το βίντεο στην βάση δεδοµένων  

(4) Λειτουργικές µονάδες ανακαλύψεων (χαρακτηριστής (characterizer), ταξινοµητής 
και συσχετιστής (associator)) για την ανακάλυψη υποκείµενης γνώσης και 
προτύπων στις εικόνες.  

Το Diamond Eye (Burl (1999)) είναι ένα άλλο σύστηµα εξόρυξης γνώσης από εικόνες που 
επιτρέπει στους επιστήµονες να εντοπίσουν και να καταχωρήσουν τα αντικείµενα ενδιαφέροντος 
για µεγάλες συλλογές εικόνας. Αυτό το σύστηµα χρησιµοποιεί στοιχεία και τεχνικές από την 

Εικόνα 3.2  Αρχιτεκτονική ενός συστήµατος εξόρυξης γνώσης από δορυφορικές εικόνες.
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εξόρυξη γνώσης και εκµάθηση µηχανών για να επιτρέψουν σε επιστήµονες και αποµακρυσµένα 
συστήµατα να βρουν, να αναλύσουν, και να κατηγοριοποιήσουν χωρικά αντικείµενα, όπως τα 
ηφαίστεια και οι κρατήρες, καθώς και δυναµικά γεγονότα όπως οι εκρήξεις και η κίνηση 
δορυφόρων, σε µεγάλα επιστηµονικά σύνολα δεδοµένων και πραγµατικού χρόνου ροές από 
εικόνες κάτω από ποικίλους βαθµούς apriori γνώσης. Η αρχιτεκτονική του Diamond Eye είναι 
επίσης βασισµένο στη λειτουργία λειτουργικών µονάδων.  

3.2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ-Ο∆ΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. 

Ενώ το λειτουργικά-οδηγούµενο πλαίσιο εξυπηρετεί πολύ καλά το σκοπό της οργάνωσης 
και της διασάφησης των διαφορετικών ρόλων και διεργασιών που εκτελούνται στην εξόρυξη 
γνώσης από εικόνες, αποτυγχάνουν να υπογραµµίσουν τα διαφορετικό επίπεδα αναπαράστασης 
πληροφορίας που είναι απαραίτητα πριν οποιαδήποτε εξόρυξη γνώσης πραγµατοποιηθεί. Οι 
Zhang και λοιποί (2001) προτείνουν ένα πληροφοριακά-οδηγούµενο πλαίσιο που στοχεύει να 
δώσει έµφαση στο ρόλο της πληροφορίας στα διάφορα επίπεδα (Εικόνα 3.3). Το πλαίσιο διακρίνει 
τέσσερα επίπεδα πληροφοριών ως εξής.  

1.  Το χαµηλότερο επίπεδο είναι το επίπεδο εικονοστοιχείου. Αυτό το επίπεδο 
αποτελείται από τις ακατέργαστες πληροφορίες εικόνας όπως τα εικονοστοιχεία 
της εικόνας και τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά όπως το χρώµα, η σύσταση, και η 
µορφή.  

2.  Το επίπεδο αντικειµένου εξετάζει το αντικείµενο ή τις πληροφορίες περιοχών 
βασισµένο στα πρωταρχικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα στο επίπεδο εικονο-
στοιχείου. Αλγόριθµοι οµαδοποίησης, µαζί µε τη γνώση περιοχών µπορούν να 
βοηθήσουν στην κατεύθυνση της τµηµατοποίησης (segmentation) των εικόνων  
σε σηµαντικές περιοχές/αντικείµενα.  

3. Το σηµασιολογικό επίπεδο έννοιας τοποθετεί τα αντικείµενα/περιοχές που 
προσδιορίζονται στο επίπεδο αντικειµένου στα πλαίσια των σκηνών που 
απεικονίζονται. Τεχνικές υψηλού επιπέδου, συλλογισµοί ανακάλυψης γνώσης 
χρησιµοποιούνται για να παράγουν τις υψηλού επιπέδου σηµασιολογικές έννοιες 
και να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα πρότυπα.  

4.  Το επίπεδο των προτύπων και γνώσης ενσωµατώνει τα σχετικά µε την περιοχή 
αλφαριθµητικά στοιχεία και σηµασιολογικές σχέσεις που ανακαλύπτονται στις 
εικόνες. Η περαιτέρω εξόρυξη γνώσης από εικόνες επιτρέπει την ανακάλυψη 
χρήσιµων συσχετισµών µεταξύ των αλφαριθµητικά στοιχείων και των προτύπων 
της εικόνας. Τέτοιοι συσχετισµοί που ανακαλύπτονται είναι πολύ χρήσιµοι σε 
πολλές πραγµατικές εφαρµογές. 

Τα τέσσερα επίπεδα πληροφοριών µπορούν να γενικευτούν περαιτέρω σε δύο στρώµατα: 
το επίπεδο εικονοστοιχείου και το επίπεδο αντικειµένου διαµορφώνουν το χαµηλότερο στρώµα, 
ενώ το σηµασιολογικό επίπεδο και το επίπεδο γνώσης και προτύπων διαµορφώνουν το 
υψηλότερο στρώµα. Το χαµηλότερο στρώµα περιέχει την ακατέργαστη και εξαγόµενη πληροφορία 
από τις εικόνες και εξετάζει κυρίως την ανάλυση των εικόνων, την επεξεργασία, και την 
αναγνώριση. Το υψηλότερο στρώµα εξετάζει τις υψηλού επιπέδου διεργασίες των εικόνων όπως η 
σηµασιολογική παραγωγή έννοιας και η ανακάλυψη γνώσης από τις συλλογές εικόνων. Οι 
πληροφορίες στο υψηλότερο στρώµα είναι κανονικά πιο σηµασιολογικά σηµαντικές σε σχέση µε 
αυτές των χαµηλότερων στρωµάτων.  

Είναι σαφές ότι µε την πρόταση ενός πλαισίου βασισµένου στη ροή πληροφοριών, είµαστε 
σε θέση να εστιάσουµε στις κρίσιµες περιοχές για να εξασφαλίσουµε ότι όλα τα επίπεδα µπορούν 
να λειτουργήσουν µαζί χωρίς προβλήµατα. Επιπλέον, αυτό το πλαίσιο, τονίζει σε µας ότι είµαστε 
ακόµα πολύ µακριά από να είµαστε σε θέση να ανακαλύψουµε όλες τις χρήσιµες πληροφορίες 
περιοχών από τις εικόνες.  

3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ. 

Εκτός από την έρευνα των κατάλληλων πλαισίων για την εξόρυξη γνώσης από τις εικόνες, 
οι πρώτοι ερευνητές προσπάθησαν να χρησιµοποιήσουν υπάρχουσες τεχνικές εξόρυξης γνώσης 
για την απόκτηση πληροφοριών από τις εικόνες. Αυτές οι τεχνικές περιλαµβάνουν την αναγνώριση 
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αντικειµένου, την ταξινόµηση εικόνων, την συγκέντρωση σε συστάδες (clustering) και 
τµηµατοποίηση (segmentation), καθώς επίσης και τους κανόνες ενοποίησης. Οι ακόλουθες 
υποενότητες συζητούν αυτές τις τεχνικές και πώς έχουν εφαρµοστεί στην εξόρυξη γνώσης από 
εικόνες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.3  Πληροφοριακά-Οδηγούµενο σύστηµα εξόρυξης γνώσης από εικόνες.

3.3.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. 

Η αναγνώριση αντικειµένου είναι µια ενεργός ερευνητική περιοχή στον τοµέα της 
επεξεργασίας εικόνας. Χρησιµοποιώντας πρότυπα αντικειµένων που είναι γνωστά a priori, ένα 
σύστηµα αναγνώρισης αντικειµένου βρίσκει αντικείµενα στον πραγµατικό κόσµο από µια εικόνα. 
Αυτό είναι ένας από τους σηµαντικότερους στόχους στη εξόρυξη γνώσης από εικόνες. Η αυτόµατη 
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εκµάθηση και η σηµαντική εξαγωγή πληροφοριών µπορούν µόνο να πραγµατοποιηθούν όταν 
µερικά αντικείµενα έχουν προσδιοριστεί και έχουν αναγνωριστεί από τη µηχανή.  

Ένα σύστηµα αναγνώρισης αντικειµένου αποτελείται χαρακτηριστικά από τέσσερα µέρη, 
δηλαδή, µια πρότυπη βάση δεδοµένων, έναν ανιχνευτή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, έναν 
hypothesizer και έναν ελεγκτή υπόθεσης. Η πρότυπη βάση δεδοµένων περιέχει όλα τα πρότυπα 
που είναι γνωστά στο σύστηµα. Αυτά τα πρότυπα περιέχουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα που περιγράφουν τα αντικείµενα. Τα ανιχνευµένα πρωταρχικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα των εικόνων στο επίπεδο εικονοστοιχείου χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν τον 
µηχανισµό παραγωγής υποθέσεων (hypothesizer) για τον ορισµό των πιθανοτήτων ταυτοποίησης 
των αντικειµένων στην εικόνα. Ο ελεγκτής χρησιµοποιεί πρότυπα για να ελέγξει την υπόθεση και 
να καθορίσει την πιθανότητα των αντικειµένων. Το σύστηµα επιλέγει τελικά το αντικείµενο µε την 
υψηλότερη πιθανότητα ως σωστό αντικείµενο.  

Προκειµένου να βρεθεί ένα γνωστό αντικείµενο σε µια εικόνα ή ένα σύνολο εικόνων 
(Bonet, (2000)) σχεδιάζουµε ένα σύστηµα που να επεξεργάζεται µια εικόνα σε ένα σύνολο 
"χαρακτηριστικών χαρτών". Ο Burl  εφάρµοσε τεχνικές εκµάθησης για την παραγωγή συστηµάτων 
αναγνώρισης αυτόµατα. Η γνώση των περιοχών ενδιαφέροντος αποκτάται σιωπηρά µέσω ενός 
συνόλου επονοµαζόµενων παραδειγµάτων. Οι Gibson και λοιποί (Gibson (2001)) ανέπτυξαν έναν 
βέλτιστο FFT-βασισµένο mosaicing αλγόριθµο για να βρει τα κοινά πρότυπα στις εικόνες.  

3.3.2 ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ. 

Η εξόρυξη γνώσης από εικόνες απαιτεί οι εικόνες να αποκτώνται σύµφωνα µε κάποια 
κριτήρια. Οι προδιαγραφές απαίτησης µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρία επίπεδα αύξησης 
πολυπλοκότητας:  

1. Το επίπεδο 1 περιλαµβάνει την ανάκτηση εικόνας από τα πρωταρχικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως το χρώµα, σύσταση, µορφή ή την χωρική 
θέση των στοιχείων εικόνας, π.χ. "ανάκτηση εικόνων µε πολύ λεπτά κόκκινα 
αντικείµενα στην κορυφαία δεξιά γωνία ".  

2.  Το επίπεδο 2 περιλαµβάνει την ανάκτηση εικόνας από τα παραγόµενα ή λογικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως τα αντικείµενα συγκεκριµένου τύπου ή 
µεµονωµένα αντικείµενα ή πρόσωπα, π.χ. " ανάκτηση εικόνων της διάσκεψης 
στρογγυλής τραπέζης" και " ανάκτηση των εικόνων του Jimmy".  

3.  Το επίπεδο 3 περιλαµβάνει την ανάκτηση εικόνας από τις αφηρηµένες ιδιότητες, 
πράγµα το οποίο περιλαµβάνει ένα σηµαντικό ποσό από τον υψηλού επιπέδου 
συλλογισµό για την έννοια ή το σκοπό των αντικειµένων ή των σκηνών που 
απεικονίζονται, π.χ. "ανακτήστε τις εικόνες του αγώνα ποδοσφαίρου".  

Oι Kazman και Kominek (1993) πρότειναν τρία σχήµατα ερωτήσεων για την ανάκτηση 
εικόνας: ερώτηση από τις συνδυαζόµενες ιδιότητες, την ερώτηση από την περιγραφή, και την 
ερώτηση από το περιεχόµενο εικόνας. Η ερώτηση µε βάση τις συνδυαζόµενες ιδιότητες είναι 
ουσιαστικά πολύ παρόµοια µε την κανονική κείµενο-βασισµένη ερώτηση, εκτός από το ότι έχει 
επεκταθεί ώστε να µπορεί να χειριστεί τα στοιχεία εικόνας. Τα αποτελέσµατα της ερώτησης 
µπορούν να είναι η εικόνα της οποίας η συνδυαζόµενη ιδιότητα-ες ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
ερώτησης συν ενδεχοµένως άλλες σχετικές ιδιότητες. Η βασική ιδέα στην ερώτηση από την 
περιγραφή είναι ότι µε την αποθήκευση της περιγραφής µαζί µε κάθε εικόνα ο χρήστης µπορεί να 
εντοπίσει τις εικόνες ενδιαφέροντος. Η περιγραφή εικόνας καλείται συχνά ετικέτα ή λέξη κλειδί. 
Αυτή η περιγραφή παράγεται χαρακτηριστικά µε το χέρι και ορίζεται σε κάθε εικόνα στο στάδιο 
προεπεξεργασίας. Ιδανικά, η περιγραφή πρέπει να είστε χαρακτηριστική, συγκεκριµένη και σαφής. 
Στην πράξη, αυτή η προσέγγιση πάσχει από µειονεκτήµατα του "προβλήµατος λεξιλογίου" και της 
µη-εξελιξιµότητας.  

Με την εµφάνιση των µεγάλης κλίµακας αποθηκών εικόνας, τα προβλήµατα του λεξιλογίου 
και η µη-εξελιξιµότητα που αντιµετωπίζεται από τη χειρωνακτική προσέγγιση των σχολιασµών 
έγινε εντονότερη. Η ανάκτηση εικόνας βασισµένη στο περιεχόµενο γίνεται µια ανάγκη. Πολλές 
τεχνικές έχουν αναπτυχθεί σε αυτήν την κατεύθυνση, και πολλά συστήµατα ανάκτησης εικόνας 
έχουν δηµιουργηθεί. Εµπορικά, το σύστηµα QBIC της ΙΒΜ είναι πιθανώς το καλύτερο γνωστό από 
όλα τα συστήµατα ανάκτησης περιεχοµένου εικόνας. Προσφέρει την ανάκτηση από οποιοδήποτε 
συνδυασµό χρώµα, σύσταση ή µορφή, καθώς επίσης και λέξη κλειδί κειµένων. Χρησιµοποιεί το 
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R*-index δέντρων για να βελτιώσει την αποδοτικότητα αναζήτησης. Αποδοτικότερες τεχνικές 
ευρετηρίασης, µια βελτιωµένη ενδιάµεση διεπαφή µε τον χρήστη, και η δυνατότητα ψαξίµατος 
εικόνων κλίµακας του γκρίζου έχουν ενσωµατωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Το Virage είναι ένα 
άλλο γνωστό εµπορικό σύστηµα. Αυτό είναι διαθέσιµο ως µια σειρά από ανεξάρτητες λειτουργικές 
µονάδες, τις οποίες οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη συστηµάτων µπορούν να ενσωµατώσουν στα 
προγράµµατά τους. Το Excalibur, δυνάµει της τεχνολογίας αναγνώρισης που ενσωµατώνει, 
προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία ευρετηρίασης και ταυτοποίησης εικόνων. Υπάρχει επίσης ένας 
µεγάλος αριθµός πανεπιστηµιακών πρωτοτύπων και πειραµατικών συστηµάτων διαθέσιµα, από 
τα οποία τα πιο χαρακτηριστικά είναι το Photobook, το Chabot, το VisualSEEk, το MARS, το 
Surfimage, και το Synapse. Πολλά από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2. 

3.3.3 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΕΙΚΟΝΩΝ. 

Η ταξινόµηση εικόνας και η οµαδοποίηση (clustering) είναι η εποπτευόµενη και η χωρίς 
επίβλεψη ταξινόµηση εικόνων σε οµάδες αντίστοιχα. Στην εποπτευµένη ταξινόµηση, µας δίνεται 
µια συλλογή από προ-ταξινοµηµένες (labeled) εικόνες, και το πρόβληµα είναι να προσδώσουµε 
ετικέτα σε πρόσφατες, πλην όµως χωρίς ετικέτα (unlabeled) εικόνες. Χαρακτηριστικά, οι δεδοµένες 
(εκπαιδευτικές) labeled εικόνες χρησιµοποιούνται για την εκµάθηση και την περιγραφή της 
κατηγορίας που στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί για την ετικετοποίηση κάθε νέας εικόνα. Στην 
χωρίς επίβλεψη ταξινόµηση (ή clustering), το πρόβληµα είναι η οµαδοποίηση µιας δεδοµένης 
συλλογής unlabeled εικόνων σε σηµαντικές συστάδες σύµφωνα µε το περιεχόµενο εικόνας χωρίς 
apriori γνώση. Ο θεµελιώδης στόχος για την ταξινόµηση ή για την οµαδοποίηση µιας εικόνας στην 
εξόρυξη γνώσης από εικόνες είναι να αποκτηθούν οι πληροφορίες περιεχοµένου που οι χρήστες 
ενδιαφέρονται από την ετικέτα του γκρουπ που συσχετίζεται µε την εικόνα.  

Η έξυπνη ταξινόµηση της εικόνας από το περιεχόµενο είναι ένας σηµαντικός τρόπος να 
εξαχθούν οι πολύτιµες πληροφορίες από µια µεγάλη συλλογή από εικόνες. Η λειτουργική µονάδα 
ταξινόµησης στο σύστηµα εξόρυξης γνώσης από εικόνες αποκαλείται συνήθως ταξινοµητής. Οι 
Uehara και λοιποί (2001) αναγνώρισαν την πρόκληση που βρισκόταν στην οµαδοποίηση εικόνων 
σε σηµασιολογικά σηµαντικές κατηγορίες βασισµένες στα χαµηλού επιπέδου οπτικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Σήµερα, υπάρχουν δύο σηµαντικοί τύποι ταξινοµητών, οι 
παραµετρικοί ταξινοµητές και οι µη παραµετρικοί ταξινοµητές. Οι Bruzzone και Prieto (2001) 
ανέπτυξαν ποικίλους ταξινοµητές για την ετικετοποίηση των εικονοστοιχείων σε µια εικόνα 
πολυφασµατικών ανιχνευτών Landset. Ο ΜΜ-ταξινοµητής, µια λειτουργική µονάδα  ταξινόµησης 
ενσωµατωµένη στο σύστηµα MultiMedia (Zaiane (1998)], ταξινοµεί τα δεδοµένα πολυµέσων, 
συµπεριλαµβανοµένων των εικόνων, βασισµένος σε µερικές παρεχόµενες ετικέτες κατηγοριών. Οι 
Wang και λοιποί (1997) προτείνουν το IBCOW (Εικόνα-βασισµένος  ταξινοµητής µη αποδεκτών 
ιστοχώρων ως πρός το περιεχόµενο αυτών) για να ταξινοµήσουν εάν ένας ιστοχώρος είναι 
αποδεκτός η µή βασισµένος στο περιεχόµενο των εικόνων που αυτός περιέχει. Οι Uehara και 
λοιποί (2001) χρησιµοποιούν ένα δυαδικό Bayesian ταξινοµητή για να εφαρµόσουν µια ιεραρχική 
ταξινόµηση εικόνων από περιόδους διακοπών στις κατηγορίες εσωτερικές και υπαίθριες. Οι 
Vailaya και λοιποί (2001) παρουσιάζουν µια χωρίς επίβλεψη τεχνική επανεκπαίδευσης για έναν 
ταξινοµητή µέγιστης πιθανότητας (ML) για να επιτρέψουν την ενηµέρωση της υπάρχουσας 
στατιστικής παραµέτρου όποτε µια νέα εικόνα που δεν υπάρχει στο αντίστοιχο σύνολο κατάρτισης 
πρέπει να αναλυθεί.  

Η οµαδοποίηση των εικόνων σε συστάδες εκτελείται συνήθως στα αρχικά στάδια της 
διαδικασίας εξόρυξης γνώσης. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ή ιδιότητες που έχουν λάβει την 
µεγαλύτερη προσοχή στην οµαδοποίηση είναι το χρώµα, η σύσταση και η µορφή. Γενικά, 
οποιοιδήποτε από τα τρία, χωριστά ή σε συνδυασµό χαρακτηριστικά, θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν. Υπάρχει ένας πλούτος διαθέσιµων τεχνικών οµαδοποίησης: ιεραρχικοί 
αλγόριθµοι οµαδοποίησης, αλγόριθµοι διαµέρισης (partition), mixture-resolving και mode-seeking 
αλγόριθµοι, αλγόριθµοι κοντινότερου γείτονα, ασαφής (fuzzy) οµαδοποίηση και εξελικτικές 
προσεγγίσεις οµαδοποίησης. Μόλις γίνει η οµαδοποίηση των εικόνων, ένας εµπειρογνώµονας 
απαιτείται για να εξετάσει τις εικόνες κάθε συστάδας και για να ονοµάσει τις αφηρηµένες έννοιες 
που δεικνύει κάθε συστάδα.  

Oι Yu και Zhang (2000) παρουσιάζουν µια χωρίς επίβλεψη προσέγγιση οµαδοποίησης και 
ερώτησης (επίσης γνωστή σαν ACQ για την αυτόµατη οµαδοποίηση και ερώτηση) για µεγάλης 
κλίµακας βάσεις δεδοµένων εικόνας. Το ACQ δεν απαιτεί τον αριθµό συστάδων να είναι εκ των 
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προτέρων γνωστός και είναι αναίσθητο στο θόρυβο. Με έξυπνη εφαρµογή wavelet 
µετασχηµατισµών στον χώρο των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, αυτό το clustering  µπορεί 
αποτελεσµατικά να ανιχνεύσει οποιασδήποτε µορφής clustering των υψηλών διαστατικών 
διανυσµάτων των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Ο Kitamoto (2001) εφαρµόζει το clustering  
µεθόδων όπως οι Κ-means και ο Self-Organizing χάρτης (SOM) για την απεικόνιση της κατανοµής 
των προτύπων των σύννεφων ενός τυφώνα σε ένα δισδιάστατο χώρο. Τα οφέλη της ταξινόµησης 
και της οµαδοποίησης των εικόνων περιλαµβάνουν την καλύτερη αποθήκευση και διαχείριση των 
εικόνων, το βελτιστοποιηµένο σχήµα εικόνας-ευρετηρίασης για τη γρήγορη και αποδοτική 
ανάκτηση των εικόνων, που είναι σηµαντικά θέµατα στα συστήµατα εξόρυξης γνώσης από 
εικόνες.  

3.3.4 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. 

Η εξόρυξη γνώσης µε κανόνες συσχέτισης χρησιµοποιείται συχνά στην ανάσυρση 
δεδοµένων για την αποκάλυψη των ενδιαφέροντων τάσεων, των προτύπων και των κανόνων στα 
µεγάλα σύνολα δεδοµένων. Πρόσφατα, αυτή η τεχνική εφαρµόστηκε σε µεγάλες βάσεις 
δεδοµένων εικόνας (Megalooikonomou (1999), Ordonez, Omiecinski (1999), Zaiane (1998)). 
Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις. η πρώτη προσέγγιση είναι η εξόρυξη από µεγάλες συλλογές 
των εικόνων µόνο, και η δεύτερη προσέγγιση είναι η εξόρυξη από µια συνδυασµένη συλλογή 
εικόνων και των σχετικών αλφαριθµητικών (alphanumeric) στοιχείων. Ένα παράδειγµα του 
πρώτου είδους είναι η εύρεση εάν υπάρχει κάποιο πρότυπο για µια µεµονωµένη πόλη ή µεταξύ 
διαφορετικών πόλεων µε τη µελέτη µιας συλλογής δορυφορικών εικόνων από πόλεις των 
Ηνωµένων Πολιτειών. Ένα παράδειγµα της δεύτερης περίπτωσης µπορεί να περιλαµβάνει 
ιατρικές εικόνες και αρχεία ασθενών. Τα στοιχεία εικόνας και ιατρικά ιστορικά µπορούν να 
συνδυαστούν  για να βρουν ενδιαφέρουσες συσχετίσεις.  

Η εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδοµένων συναλλαγής είναι µια χαρακτηριστική 
περίπτωση της εξαγωγής κανόνων συσχετίσεων από µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ένας κανόνας συσχέτισης µπορεί να παραχθεί µε την εξέταση των στοιχείων 
συναλλαγής. Στις βάσεις δεδοµένων εικόνας, το µαρκάρισµα µε το χέρι όλων των εικόνων είναι 
σχεδόν αδύνατο, και µπορούµε µόνο να στηριχθούµε σε αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη ανάλυση του 
περιεχοµένου εικόνας, πριν πραγµατοποιηθεί η εξόρυξη γνώσης στις παραγόµενες περιγραφές. 
Οι παραγόµενες περιγραφές θα µπορούσαν να είναι χρώµα, σύσταση, µορφή, µέγεθος κ.λπ. Οι 
Ordonez και Omiecinski (1999) παρουσίασαν έναν αλγόριθµο εξόρυξης γνώσης χρησιµοποιώντας 
blobs. Ένα πρωτότυπο έχει αναπτυχθεί στο Simon Fraser University (Zaiane (1998)), του οποίου 
µία από τις λειτουργικές µονάδες καλείται ΜΜ-Associator. Χρησιµοποιεί την 3-διάστατη απεικόνιση 
για να απεικονίσει ρητά τις συσχετίσεις. Οι Megalooikonomou και λοιποί (1999), χρησιµοποιούν 
κανόνες συσχέτισης για να εξάγουν τις συσχετίσεις µεταξύ των δοµών και των λειτουργιών του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. Ένα σύστηµα εξόρυξης γνώσης το οποίο καλείται BRAin έχει αναπτυχθεί 
επίσης. Περισσότερα στοιχεία για τους αλγόριθµους συσχέτισης καθώς και το θεωρητικό 
υπόβαθρο αυτών δίνονται στο κεφάλαιο των αλγορίθµων µηχανικής µάθησης (κεφάλαιο 5). 

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε µια συνοπτική παρουσίαση των τάσεων και εξελίξεων στο χώρο 
της εξόρυξης γνώσης από εικόνες. ∆όθηκαν τα πλαίσια ανάπτυξης εφαρµογών εξόρυξης γνώσης 
από εικόνες και τα χαρακτηριστικά αυτών, ενώ επίσης αναφέρθηκαν ποικίλες τεχνικές εξόρυξης 
γνώσης από εικόνες. Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε και παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6 κάνει 
χρήση των τεχνικών ταξινόµησης εικόνων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θεωρητικά στοιχεία για τις 
οποίες δίνονται στο κεφάλαιο 5. 
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ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ GABOR-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Σε κάθε σύστηµα εξόρυξης γνώσης σηµαντικό µέρος αποτελεί η εξαγωγή παραµέτρων από 
το σύνολο των δεδοµένων της Βάσης. Για την εφαρµογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
διπλωµατικής και για την βαθµίδα εξαγωγής παραµέτρων από τις εικόνες χρησιµοποιήθηκαν τα 
φίλτρα Gabor και οι 2-∆ µετασχηµατισµοί Fourier. Στην συνέχεια δίνεται το µαθηµατικό υπόβαθρο 
της διαδικασίας, ενώ η ίδια η διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 όπου αναπτύσσεται η 
εφαρµογή. 

4.1    ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ GABOR ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ. 

Ο γενικός τύπος της σύνθετης συνάρτησης Gabor στον χώρο δίνεται από τον τύπο : 
 

 

όπου είναι µια ηµιτονοειδής µιγαδική συνάρτηση, επονοµαζόµενη φορέας, και 

 είναι µια 2-∆ Gaussian µορφής συνάρτηση, καλούµενη περιτύλιγµα. 
 

4.1.1   ΜΙΓΑ∆ΙΚΟΣ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙ∆ΗΣ ΦΟΡΕΑΣ. 

Η συνάρτηση του φορέα ορίζεται ως εξής : 

 

όπου και ορίζουν την χωρική συχνότητα και φάση της ηµιτονοειδούς 
συνάρτησης αντίστοιχα. 

Μπορούµε να φανταστούµε τον ηµιτονοειδή φορέα σαν δύο ξεχωριστές πραγµατικές 
συναρτήσεις τοποθετηµένες κατάλληλα στον πραγµατικό και µιγαδικό µέρος της µιγαδικής 
συνάρτησης (Εικόνα 4.1). 
 

 Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος αυτού του ηµιτονοειδούς είναι : 

 

Οι παράµετροι u , v  καθορίζουν την χωρική συχνότητα του ηµιτονοειδούς σε καρτεσιανές 
συντεταγµένες. Αυτή η χωρική συχνότητα µπορεί επίσης να εκφραστεί και σε πολικές 
συντεταγµένες ως η ένταση-πλάτος F  και η κατεύθυνση ω : 

0 0

0 0 
 

 

π.χ : 
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Χρησιµοποιώντας την πιο πάνω αντικατάσταση, το σύνθετο ηµιτονοειδές µπορεί να 
γραφεί ως : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.1  Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος ενός σύνθετου ηµιτονοειδούς. Οι 
εικόνες είναι 128x128 pixels.Οι παράµετροι είναι u =v =1/80 cycles/pixel, P=0 deg.0 0

 

4.1.2 TΟ GAUSSIAN ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ. 

Το Gaussian περιτύλιγµα µοιάζει όπως της Εικόνας 4.2 : 
 

 

όπου ( 0 0,x y ) είναι η κορυφή της συνάρτησης, a, b, είναι παράγοντες κλίµακας του 
Gaussian, και o δείκτης r αναφέρεται στην περιστροφή έτσι ώστε : 

 

 

Εικόνα 4.2  Το Gaussian περιτύλιγµα. Η εικόνα είναι 128x128 pixels. Oι αντίστοιχες 
παράµετροι είναι: ,0 0 0x y= = 1/ 50,a = 1/ 40b =  pixels, θ=-45 deg.
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4.2 Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ GABOR. 

Η σύνθετη συνάρτηση Gabor καθορίζεται από τις εξής 9 παραµέτρους : 

Κ : το µέγεθος-ένταση του Gaussian περιτυλίγµατος (envelop), 

( , )a b  : Η κλίµακα των δύο αξόνων του Gaussian περιτυλίγµατος (envelop), 

θ  : H γωνία περιστροφής του Gaussian περιτυλίγµατος (envelop), 

0 0( , )x y  : Η κορυφή του Gaussian περιτυλίγµατος (envelop), 

0 0( , )u v  : Οι  χωρικές συχνότητες του ηµιτονοειδούς φορέα εκφρασµένες στο καρτεσιανό 

σύστηµα. Μπορεί επίσης να εκφραστεί σε πολικές συντεταγµένες ( ,0 0 )F ω  

Ρ : Η φάση του ηµιτονοειδούς φορέα. 

Κάθε σύνθετη συνάρτηση Gabor  αποτελείται από δύο συναρτήσεις µε διαφορά φάσης 90 
µοιρών οι οποίες είναι τοποθετηµένες κατάλληλα στο πραγµατικό και φανταστικό µέρος µιας 
σύνθετης συνάρτησης. 

Έτσι έχουµε τη σύνθετη συνάρτηση Gabor στον χώρο (Εικόνα 4.3) : 
 

 

ή σε πολικές συντεταγµένες : 

Εικόνα 4.3 Το πραγµατικό και φανταστικό µέρος µιας σύνθετης συνάρτησης Gabor στον χώρο. Η 
εικόνα είναι 128x128 pixels. Oι αντίστοιχες παράµετροι είναι : 0 0 0x y= = , a  

pixels, θ=-45 deg, 

1/ 50,= 1/ 40b =

0F = 2 / 80  cycles/pixel, 0ω =45 deg, P=0 deg.
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O 2-∆ µετασχηµατισµός Fourier ενός φίλτρου Gabor φαίνεται στη Εικόνα 4.4. 

 

 

 

 

 

ή σε πολικές συντεταγµένες : 
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Ένταση : 
 
Φάση : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Εικόνα 4.4 O FFT µετασχηµατισµός ενός φίλτρου Gabor. Η µέγιστη απόκριση είναι στη χωρική 
συχνότητα του σύνθετου ηµιτονοειδούς: p pv u= = 1/80 cycles/pixel. Oι αντίστοιχες παράµετροι 

είναι : , a  pixels, θ=-45 deg, F0 0 0x y= = 1/ 50,= 1/ 40b = 0 = 2 / 80  cycles/pixel, 

4.2.1 ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝ. 

Η περιοχή των σηµείων, στον χώρο των συχνοτήτων, µε ένταση ίση µε το µισό της 
ανώτατης έντασης µπορεί να αποκτηθεί µε τον ακόλουθο τρόπο. Μιας και η ανώτατη τιµή 
αποκτιέται για και η ανώτερη τιµή είναι , θα πρέπει να βρούµε το σύνολο 

των σηµείων µε ένταση ίση µε . 
0 0( , ) ( , )u v u v= /K ab

( , )u v / 2K ab

 

ή  
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ή ισοδύναµα  

 

όπου  

Η εξίσωση 15 είναι µια έλλειψη κεντραρισµένη στο σηµείο περιστραµένη κατά 

γωνία θ ως προς τον άξονα u. Οι άξονες της έλλειψης έχουν µήκος 

0 0( , )u v

και 
αντίστοιχα. Θα χρησιµοποιήσουµε την ακόλουθη σύµβαση : a είναι το µήκος το άξονα 

που είναι πιο κοντά στο 0ω και b είναι το µήκος του άξονα που είναι κάθετος στον κύριο άξονα 
(Εικόνα 4.5). 

4.2.2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ. 

Η  συχνότητα και το εύρος των προσανατολισµών συνήθως µετρούνται σε σχέση µε τις 
αποκρίσεις της ηµίσειας έντασης. Υποθέτουµε ότι  είναι ή προτιµώµενη χωρική συχνότητα 

και ότι σε πολικές συντεταγµένες εκφράζονται από 
0 0,u v

0 0,F ω .Για την εύρεση του εύρους της 
συχνότητας ηµίσειας συχνότητας δοκιµάζουµε διαδοχικά ηµιτονοειδής εικόνες µε προσανατολισµό 

0ω και διαφορετικές χωρικές συχνότητες εντάσεως F. 

Στην συνέχεια αυξάνουµε την F σε σχέση µε την  έως ότου η απόκριση της έντασης να 

γίνει ίση µε την ηµίσεια ένταση στο 

0F

. Καλούµε αυτή την τιµή . Κατόπιν 

ελαττώνουµε την F σε σχέση µε την έως ότου η ένταση της απόκρισης να γίνει ίση µε την µισή 

της απόκρισης στο 

0F

. Καλούµε αυτή την τιµή .Το εύρος της συχνότητας της ηµίσειας 
έντασης ορίζεται ως εξής : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.5  Οι παράµετροι του φίλτρου Gabor όπως παριστάνονται στο προφίλ της 
ελλειπτικής ηµίσειας έντασης . Η πιο πάνω παράσταση είναι στο πεδίο των συχνοτήτων. 
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ή σε οκτάβες (η οκτάβα είναι µια ποσότητα η οποία δείχνει την αναλογία µε βάση το 2, πχ. 
Κ οκτάβες είναι ): 2 100%k x

 

Το εύρος του προσανατολισµού της ηµίσειας έντασης µπορεί να αποκτηθεί 
χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία αλλά χρησιµοποιώντας τον προσανατολισµό ω αντί για την 
συχνότητα της εντάσεως F. 

 

Στις συναρτήσεις Gabor µε 0θ ω≈ το εύρος της συχνότητας µπορεί να αποκτηθεί (Εικόνα 
15) ως εξής: 

 

Και το εύρος του προσανατολισµού µπορεί να προσεγγιστεί (Εικόνα 4.6) από: 
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44..33  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ GABOR. 

44..33..11       TO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ GAUSSIAN. 

Aν θεωρήσουµε I το ολοκλήρωµα : 

 

Τότε : 

 

 

 

Εικόνα 4.6  Το προφίλ ηµίσειας εντάσεως και η σχέση του µε τα εύρη των συχνοτήτων και  περιστροφών. 
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Χρησιµοποιώντας πολικές συντεταγµένες : 

 

 

 

 

 

 

 

και τελικά  

 

44..33..22      ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΤΗΣ GAUSSIAN. 

O µετασχηµατισµός Fourier της 1-∆ Gaussian είναι : 

 

Με όµοιο τρόπο ο µετασχηµατισµός Fourier της 2-∆ Gaussian είναι : 

 

Άρα γενικά  

 

ο µετασχηµατισµός Fourier µιας Ν-∆ιαστάσεων Gaussian είναι µια Ν-διαστάσεων 
Gaussian συνάρτηση. 
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44..33..33   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ GABOR. 

Εάν έχουµε ένα Gaussian περιτύλιγµα (envelop) και ένα ηµιτονοειδες σήµα φορέα : 

 

Ο µετασχηµατισµός Fourier της ακόλουθης Gabor συνάρτησης : 
 

 

µε C, K σταθερές είναι : 

 
 
Χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες του µετασχηµατισµού FFT έχουµε : 
 

 

 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι η σταθερά C αντιστοιχεί στην DC συνιστώσα της 

συνάρτησης Gabor, το οποίο σηµαίνει ότι θα πρέπει =0. Γι’ αυτό : 
 

 

τότε 

 

και 

 

Χρησιµοποιώντας τους ακόλουθους ορισµούς : 
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Μπορούµε να έχουµε : 
 

 
και 

 
 

 

Για να έχουµε την γενικευµένη 2-∆ Gabor συνάρτηση, θεωρούµε , όπου 
είναι ένας διαγώνιος πίνακας και V είναι πίνακας περιστροφής έτσι ώστε : 

 
 

 

 

Τότε η αποδεκτή συνάρτηση Gabor είναι : 
 

 

Ο µετασχηµατισµός Fourier αυτής είναι : 
 

 

4.3.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ GABOR. 

Σε πολλές εργασίες υπάρχει και µία άλλη εναλλακτική µορφή της συνάρτησης Gabor.Για 
παράδειγµα µε  : 
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Επίσης για η γωνία περιστροφής (θ=0) δεν έχει κανένα αποτέλεσµα, οπότε 
σε αυτή την περίπτωση έχουµε : 
 

 

 

Αν περιορίσουµε την ένταση της χωρικής συχνότητας του ηµιτονοειδούς φορέα  ώστε 
να ικανοποιεί την εξίσωση : 

 

Τότε η συνάρτηση Gabor είναι : 
 

 

Αν χρησιµοποιήσουµε : 
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Επίσης αν χρησιµοποιήσουµε την γωνιακή συχνότητα αντί , έχουµε : 
 

 

Η γενική µορφή της συνάρτησης Gabor (θεωρούµε ) σε αυτή την 
περίπτωση είναι : 

 

4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
Σε αυτό το κεφάλαιο δόθηκαν τα απαραίτητα θεωρητικά στοιχεία των συναρτήσεων 

Gabor, των ιδιοτήτων και των µετασχηµατισµών Fourier αυτών. Τα θεωρητικά αυτά στοιχεία θα 
µας βοηθήσουν στην κατανόηση της κατασκευής των φίλτρων Gabor, τα οποία και θα 
χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών απο εικόνες σύστασης-υφής. Η 
κατασκευή και υλοποίηση των φίλτρων Gabor περιγράφεται στο κεφάλαιο 6. 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Οι αλγόριθµοι που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο ανήκουν όλοι στην κατηγορία της 
εποπτευόµενης µηχανικής µάθησης και χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της εφαρµογής 
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής τη διπλωµατικής. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν για 
την επίλυση του προβλήµατος της ταξινόµησης των προτύπων σε κατηγορίες που καλούµαστε να 
δώσουµε απάντηση στο πρώτο µέρος της διαδικασίας εξόρυξης γνώσης από εικόνες. Σε αυτό το 
κεφάλαιο δίνονται τα βασικά θεωρητικά στοιχεία των τεσσάρων αυτών αλγορίθµων που 
σηµειωτέον είναι οι αντιπρόσωποι τεσσάρων διαφορετικών προσεγγίσεων στο θέµα της µηχανικής 
µάθησης. 

Μηχανική µάθηση είναι µια διαδικασία κατά την οποία ένας αλγόριθµος ο οποίος έχει σαν 
είσοδο ένα σύνολο διανυσµάτων που θεωρείται η εµπειρία του, µαθαίνει. Η έξοδος του 
αλγορίθµου είναι µια συνάρτηση, όχι απαραίτητα µε τη γνωστή µαθηµατική της µορφή. Το 
κεφάλαιο αυτό έχει σαν σκοπό να εισάγει έννοιες που είναι κοινές για κάθε αλγόριθµο µηχανικής 
µάθησης και έχουν σηµασία για τη µελέτη των αλγορίθµων αυτών.  

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να οριστεί τυπικά η έννοια της µηχανικής µάθησης. Ένα 
πρόγραµµα λέγεται ότι µαθαίνει από µια εµπειρία Ε που αποκτά κατά την εκτέλεση ενός συνόλου 
ενεργειών Τ και ένα µέτρο απόδοσης Ρ, αν η απόδοσή του Ρ βελτιώνεται από την εµπειρία Ε. Για 
να είναι ένα  πρόβληµα µηχανικής µάθησης καλά τοποθετηµένο πρέπει να οριστούν τρεις 
παράµετροι. Αυτές είναι το σύνολο της εµπειρίας το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την 
εκπαίδευση του προγράµµατος, τον τρόπο που θα µετράται η απόδοση και την ενέργεια που θα 
εκτελεί το πρόγραµµα, δηλαδή πως θα ταξινοµεί το κάθε γεγονός που του ζητείται να 
επεξεργαστεί. 

5.1 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ. 

Περίπου  νευρώνες αποτελούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Κάθε ένας απ’ αυτούς 
συνδέεται µε 10000 άλλους κατά µέσο όρο. Αν και η ταχύτητα ενός µέσου εγκεφάλου (1Mhz) είναι 
πολύ υποδεέστερη της ταχύτητας των σηµερινών υπολογιστών, µπορούµε να αναγνωρίσουµε 
οικεία όπως τη µητέρα µας πρόσωπα σε µόλις 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αυτό είναι κάτι που 
οι σηµερινοί υπολογιστές δεν µπορούν να κάνουν. Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο 
εγκέφαλος µας δεν αποτελείται από ένα µόνο «επεξεργαστή». Είναι στην ουσία ένα περίπλοκο 
δίκτυο παράλληλης επεξεργασίας των ερεθισµάτων που δέχεται.  

1110

Πολλοί επιστήµονες προσπαθούν να µοντελοποιήσουν και να εξοµοιώσουν τον 
ανθρώπινο εγκέφαλο µε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, προκειµένου να γίνει κατανοητή η εγκεφαλική 
λειτουργία. Η ανθρωπότητα δεν περιµένει την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας προκειµένου να 
εκµεταλλευτεί τα αποτελέσµατά της. Ήδη χρησιµοποιούνται µοντέλα που βασίζονται στα φυσικά 
νευρωνικά δίκτυα προκειµένου να αντιµετωπιστούν περίπλοκα προβλήµατα µε τεράστιο 
υπολογιστικό κόστος. Τέτοια τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν κατασκευαστεί και τρέχουν σε 
παράλληλους επεξεργαστές ενώ παράλληλα εξελίσσονται υπολογιστές ειδικά για να φιλοξενήσουν 
αυτά τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Η ιδιότητά τους να µπορούν να µπορούν εύκολα να 
εξοµοιώνουν ακόµα και εξαιρετικά περίπλοκες διακριτές, πραγµατικές ακόµα και διανυσµατικές 
συναρτήσεις έχουν καταστήσει τα νευρωνικά δίκτυα µια πάρα πολύ σηµαντική µέθοδος για την 
εκπαίδευση µηχανών. Η πιο συνηθισµένη χρήση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων είναι η 
εκµάθηση συναρτήσεων που έχουν σχέση µε την αναγνώρισης εικόνας και ήχου. Ο Pomerleau 
(1993) έδωσε µάλιστα ένα πρωτότυπο σύστηµα τεχνητού νευρωνικού δικτύου το ALVINN που 
έµαθε και οδήγησε ένα όχηµα για 90 χιλιόµετρα µε ταχύτητα ως και 70 µίλια ανά ώρα ανάµεσα σε 
κίνηση. Το σύστηµα αυτό είχε σαν είσοδο µια εικόνα που ήταν αποτέλεσµα των αισθητήρων που 
είχε το όχηµα στο µπροστά µέρος του και σαν έξοδο ένα διάνυσµα που ήταν στην ουσία µια 
εντολή κατεύθυνσης του οχήµατος. 

Οι ιδιότητες των νευρωνικών δικτύων µας επιτρέπουν να τα χρησιµοποιούµε στην 
περίπτωση που υπάρχει αρκετός θόρυβος στα δεδοµένα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα δεδοµένα 
αισθητήρων του περιβάλλοντος. Τα µικρόφωνα και οι κάµερες είναι δύο προφανή παραδείγµατα 
τέτοιων αισθητήρων. Επιπλέον τα νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις που 
 

  -63- 
 



ΕΞΟΡΥΞΗ  ΓΝΩΣΗΣ  ΑΠΟ  Ε ΙΚΟΝΕΣ   ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

έχουµε σύνθετα ή και πολλά χαρακτηριστικά, όπως διανύσµατα διακριτών και πραγµατικών 
χαρακτηριστικών ή ακόµα και διάνυσµα σαν χαρακτηριστικό. Τέλος ο ταξινοµητής που δίνουν µε 
το πέρας της εκπαίδευσης έχει την δυνατότητα να δίνει τιµή για την κλάση του στιγµιότυπου που 
θέλουµε να εκτιµηθεί µε µικρό υπολογιστικό κόστος. 

∆υστυχώς όµως υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα αν αποφασίσουµε να 
εκπαιδεύσουµε νευρωνικά δίκτυα. Το κυριότερο είναι πως εν γένει τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 
χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο από άλλες µεθόδους για την εκπαίδευσή τους. Τέλος ο 
ταξινοµητής που δίνουν συχνά είναι από δυσνόητος έως ακατανόητος για τον άνθρωπο. Θα 
πρέπει λοιπόν να µας ενδιαφέρει κυρίως η σωστή ταξινόµηση και όχι η αναγνωσιµότητα και 
κατανόηση αυτής. 

5.1.1. ΝΕΥΡΩΝΑΣ (ΡERCEPTRON).  

Μια σηµαντική µονάδα από την οποία αποτελούνται τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα καλείται 
νευρώνας (perceptron). Έχει σαν είσοδο ένα διάνυσµα πραγµατικών τιµών και σχηµατίζει ένα 
γραµµικό συνδυασµό αυτών των τιµών. Έπειτα παίρνει τιµή 1 αν ο συνδυασµός αυτός είναι 

µεγαλύτερος από κάποιο όριο και -1 σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν ( )1,..., no x x
 είναι ο νευρώνας 

που έχει σαν είσοδο το διάνυσµα ( )1,..., nx x
 τότε µπορούµε να γράψουµε : 

( ) 0 1 1 2 2
1

1 αν ... 0
,...,

1 σε κάθε άλλη περίπτωση
n n

n

w w x w x w x
o x x

+ + + + >⎧
= ⎨ −⎩  

όπου οι τιµές  καλούνται βάρη και ορίζουν την επιρροή που έχει κάθε είσοδος iw ix  στη 
διαµόρφωση του γραµµικού συνδυασµού. Για συντοµία γράφουµε τον νευρώνα σαν τον γραµµικό 

συνδυασµό της παραπάνω κλαδικής συνάρτησης ή ακόµα πιο απλά ( ) (sgno x w x= ⋅ )r r r

xr r

 όπου 
sgn η συνάρτηση πρόσηµου. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των νευρώνων είναι ότι χρησιµο-
ποιούνται συχνά και για την εκµάθηση λογικών συναρτήσεων. 

5.1.2 ΣΙΓΜΟΕΙ∆ΗΣ. 

Το βασικό µειονέκτηµα των perceptron είναι η κλαδική συνάρτηση που τα χαρακτηρίζει. 
∆εν είναι διαφορίσιµη και αυτό, όπως θα δούµε αργότερα, δεν εξυπηρετεί στην κατασκευή 
αλγορίθµων για τέτοια δίκτυα. Ένας διαφορετικός νευρώνας που όµως έχει διαφορίσιµη 

συνάρτηση είναι το sigmoid unit. Η συνάρτηση που τον χαρακτηρίζει είναι η  όπου ( )o wσ= ⋅

( ) 1
1 yy

e
σ −=

+ . Η σ καλείται συνάρτηση sigmoid ή σιγµοειδής ή συµβολική λογική  συνάρτηση. Η 
συνάρτηση αυτή δεν έχει µόνο το πλεονέκτηµα της διαφορισιµότητας αλλά και το ότι η παράγωγός 
της είναι εύκολα υπολογίσιµη: 

( ) ( ) ( )( )1
d y

y y
dy
σ

σ σ= −
 

Αντί για τον όρο  πολλές φορές παίρνουµε τον όρο 
ye− kye−

 όπου µια θετική σταθερά που 
εκφράζει την συµπεριφορά της συνάρτησης. Μια άλλη παραλλαγή θέλει να παίρνουµε σαν 
συνάρτηση sigmoid την συνάρτηση ta . nh

5.1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ. 

Όταν πρόκειται εκπαιδευτεί ένα νευρωνικό δίκτυο πρέπει πρώτα να µετατραπεί ένα 
πρόβληµα σε µια µορφή που εξυπηρετεί τα νευρωνικά  δίκτυα. Αν το στιγµιότυπο είναι ένα 
διάνυσµα πραγµατικών (εν γένει) αριθµών, τότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Όµως µια συχνή 
εφαρµογή των νευρωνικών δικτύων είναι η αναγνώριση ενός προσώπου µέσα σε µια φωτογραφία 
και η ταυτοποίησή του. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές πως δεν µπορούµε να 
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χρησιµοποιήσουµε τα στιγµιότυπα-φωτογραφίες αυτούσια. Χωρίζουµε την εικόνα σε 
εικονοστοιχεία ανάλογα µε την δυνατότητα ευκρίνειας αλλά κυρίως µε το πόσο θεωρούµε ότι η 
ευκρίνεια να επηρεάσει ή όχι το αποτέλεσµα. Ανάλογα µε το χρώµα του κάθε εικονοστοιχείου του 
αναθέτουµε µια τιµή. 

Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από τρία επίπεδα. Το πρώτο, οι µονάδες εισόδου, είναι 
οι αισθητήρες, οι µονάδες που «διαβάζουν» τις τιµές των χαρακτηριστικών του κάθε στιγµιότυπου. 
Οι τιµές που δώσαµε στα προαναφερθέντα εικονοστοιχεία είναι οι τιµές που διαβάζουν οι µονάδες 
εισόδου. Μια µονάδα εισόδου αντιστοιχεί σε κάθε εικονοστοιχείο. Το σύνολο των µονάδων 

εισόδου εκφράζεται από το διάνυσµα ( )1,..., nx x
. 

Το δεύτερο επίπεδο είναι οι λεγόµενες κρυµµένες µονάδες. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας του 
νευρωνικού δικτύου: ένα πλέγµα από νευρώνες. Συνήθως είναι παράλληλα τοποθετηµένοι, αλλά 
µπορεί να είναι τοποθετηµένοι σε περισσότερα επίπεδα. Συνήθως δεν χρησιµοποιούνται 
παραπάνω από τρία επίπεδα καθώς έχει παρατηρηθεί ότι µέχρι τρεις µονάδες αποδίδουν αρκετά 
ικανοποιητικά ενώ η χρήση παραπάνω επιπέδων αυξάνει κατά πολύ το χρόνο εκπαίδευσης χωρίς 
ωστόσο να συνοδεύεται από µια αντίστοιχη αύξηση της απόδοσης του δικτύου. Η εκπαίδευση 3 
κρυµµένων µονάδων σε ένα πείραµα διήρκεσε 5 λεπτά ενώ στο ίδιο πείραµα και στον ίδιο 
υπολογιστή η εκπαίδευση 30 κρυµµένων µονάδων διήρκεσε περίπου 1 ώρα, ενώ αυξήθηκε η 
απόδοση του συστήµατος κατά µόλις 1-2%. 

Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο αποτελούν οι µονάδες εξόδου. ∆εν είναι τίποτα παραπάνω 
από µονάδες που µεταφράζουν το αποτέλεσµα των υπολογισµών των κρυµµένων µονάδων σε 
µια εκµεταλλεύσιµη µορφή. Στο πείραµα του ALVINN που αναφέρθηκε στην εισαγωγή η έξοδος 
ήταν ένα διάνυσµα που εξέφραζε την ταχύτητα που θα έπρεπε να έχει το όχηµα καθώς και τη 
γωνία του τιµονιού. 

Τα επίπεδα του νευρωνικού δικτύου: εισόδου, κάθε επίπεδο κρυµµένων µονάδων 
ξεχωριστά και το επίπεδο εξόδου. Στην συνήθη µορφή νευρωνικού δικτύου κάθε ένα από αυτά τα 
επίπεδα σχηµατίζει µε κάθε γειτονικό του ένα πλήρες γράφηµα. Η φυσική σηµασία αυτών των 
ενώσεων είναι ότι κάθε µονάδα έχει σαν είσοδο – και προφανώς επηρεάζεται – από τις µονάδες 
του προηγούµενου επιπέδου της και µε τη σειρά της επηρεάζει όλες τις µονάδες του επόµενου 
επιπέδου. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου µια µονάδα κάποιου 
επιπέδου δεν επηρεάζει κάποια άλλη του επόµενου επιπέδου. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι δύο 
µονάδες δεν ενώνονται στο αντίστοιχο γράφηµα και προφανώς δεν επικοινωνούν µεταξύ τους. 

Πιο περίπλοκη είναι περίπτωση ενός επαναληπτικού νευρωνικού δικτύου. Έστω ότι 
πρόκειται να εκπαιδευτεί ένα δίκτυο στο οποίο κάποια µονάδα δεν επηρεάζεται µόνο από τις 
προηγούµενες µονάδες αλλά και από τιµές που είχαν κάποιες µονάδες του δικτύου σε κάποια 
προηγούµενη επανάληψη. Αν θεωρηθούν οι ακµές του γραφήµατος του νευρωνικού δικτύου ως 
διανύσµατα που δείχνουν την ροή της πληροφορίας µέσα σε ένα δίκτυο από τη στιγµή που 
ελήφθησαν κάποια δεδοµένα στις µονάδες εισόδου ως τη στιγµή όπου θα υπάρχει µια ταξινόµηση 
διαθέσιµη στις µονάδες εξόδου. Τότε ένα συνηθισµένο νευρωνικό δίκτυο δεν παρουσιάζει 
κύκλους. Όµως ένα επαναληπτικό νευρωνικό δίκτυο παρουσιάζει κύκλους. Αν το δίκτυο αυτό δεν 
χρησιµοποιεί παρά µόνο πεπερασµένου πλήθους τιµές προηγούµενων υπολογισµών µονάδων, 
τότε µπορεί να παρακαµφθεί αυτή την «ανωµαλία» και να αντιµετωπίσουµε το δίκτυο ως ένα πιο 
σύνθετο δίκτυο που αποτελείται από το προς εκπαίδευση νευρωνικό δίκτυο τόσες φορές όσες και 
επαναλήψεις που µεσολάβησαν από τον υπολογισµό της αρχαιότερης τιµής που χρειάζεται το 
δίκτυο µέχρι και τη στιγµή που θα την χρησιµοποιήσει. Αυτή η τεχνική επιτρέπει να εφαρµοστεί 
στο δίκτυο ο κυριότερος αλγόριθµος εκπαίδευσης των συνήθων νευρωνικών δικτύων που είναι ο 
Backpropagation.  

5.1.4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΝΕΥΡΩΝΩΝ. 

Η βάση της εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου ξεκινά την εκπαίδευση ενός perceptron. 
Ένας απλός τρόπος για την εκχώρηση στα βάρη των perceptron τυχαίες τιµές και στη συνέχεια µε 
την διαρκή εφαρµογή των στιγµιότυπων µεταβάλλονται οι εκτιµήσεις για τις τιµές των βαρών ώστε 
αυτά να δίνουν την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της πραγµατικής τιµής της συνάρτησης στόχου. 
Ο αλγόριθµος που εφαρµόζεται και αποτελεί βάση για την ενηµέρωση των βαρών είναι ο 

perceptron training rule και δίνεται από τον τύπο:  και t ( ) όπου i i i iw w w w t oη← +∆ ∆ = − ix
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είναι το πραγµατικό αποτέλεσµα (εφόσον τα στοιχεία στο σύνολο εκπαίδευσης, οι τιµές αυτές είναι 
γνωστές) και ο είναι η προσεγγιστική τιµή που δίνει στο συγκεκριµένο βήµα ο perceptron. Το η 
είναι µια θετική σταθερά που καλείται βαθµός µάθησης. Ο ρόλος αυτής της σταθεράς είναι να 
ελέγχει το ρυθµό που µεταβάλλονται τα βάρη. 

5.1.5 ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (GRADIENT DESCENT) ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΑΣ ∆ΕΛΤΑ (DELTA RULE). 

 Ο κανόνας που προαναφέρθηκε έχει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα: ενώ αποδίδει πολύ 
καλά σε δεδοµένα όπου ο χώρος υποθέσεων είναι γραµµικά διαχωρίσιµος, δεν συγκλίνει 
απαραίτητα όταν ο χώρος δεν είναι γραµµικά διαχωρίσιµος. Σε αυτή την περίπτωση 
χρησιµοποιείται ένας κανόνας, τον delta rule, ο οποίος χρησιµοποιεί την σταδιακή προσέγγιση 
(gradient descent). 

Κατ’ αρχάς το σφάλµα στην περίπτωση των νευρωνικών δικτύων ορίζεται ως ακολούθως. 
Το σφάλµα – αν και υπάρχουν εναλλακτικοί τύποι – ορίζεται συνήθως ως το µισό του αθροίσµατος 
των τετραγώνων της διαφοράς της πραγµατικής από την προσεγγιστική τιµή για το σύνολο των 
στιγµιότυπων του συνόλου εκπαίδευσης. ∆ίνεται από την έκφραση : 

( ) ( )21
2 d d

d D
E w t o

∈

≡ −∑r

. 

Η συνάρτηση του σφάλµατος είναι µια επιφάνεια στον n-διάστατο χώρο (όπου n το 
πλήθος των βαρών). Σκοπός ενός αλγορίθµου είναι προφανώς να βρει το ελάχιστο της 

συνάρτησης αυτής. Να βρει δηλαδή το διάνυσµα ( )1,..., nw w
 για το οποίο ο perceptron δίνει τιµές 

που απέχουν το ελάχιστο δυνατό από τις πραγµατικές τιµές. Ο κάθε αλγόριθµος ξεκινάει από ένα 
τυχαίο σηµείο της συνάρτησης και προσπαθεί να εντοπίσει το ελάχιστο αυτής. 

Ο αλγόριθµου προσπαθεί να κινηθεί πάνω στην επιφάνεια Ε (η επιφάνεια της συνάρτησης 
του σφάλµατος) οπότε το διάνυσµα της κίνησης είναι η παράγωγος της Ε στο συγκεκριµένο 
σηµείο. Ο γενικός τύπος αυτής είναι : 

( )
0 1

, ,...,
n

E E EE w
w w w

⎡ ⎤∂ ∂ ∂
∇ ≡ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦

r

 

και συγκεκριµένα δίνει το διάνυσµα που δίνει τη µεγαλύτερη αύξηση της Ε. Άρα ο κανόνας 
delta µπορεί να ξαναγράφει ως εξής:  

( ) όπου w w w w E wη← +∆ ∆ = − ∇
r r r r r

 

µε το η να έχει παρόµοια σηµασία µε αυτήν που είχε στον perceptron rule. 

Για κάθε συνιστώσα του διανύσµατος ( )E w∇
r

 χρησιµοποιείται η τροποποίηση  

 όπου i i i i
i

Ew w w w
w

η ∂
← +∆ ∆ −

∂   

και κατά συνέπεια 

( )21
2 d d

d Di i

E t o
w w ∈

∂ ∂
= −

∂ ∂ ∑
 

( ) ( ) ( )21 1 2
2 2d d d d d d

d D d Di i

t o t o t o
w w∈ ∈

∂ ∂
= − = − − ( )

∂ ∂∑ ∑ ( )d d d d
d D i

t o t w x
w∈

∂
= − −

∂∑ r r
⋅

 

και τελικά δίνεται ο τύπος  
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( )(d d id
d Di

E t o x
w ∈

)∂
= − −

∂ ∑
 

όπου ix  η τιµή της i µονάδας εισόδου του νευρώνα και idx  η τιµή αυτής της εισόδου για 
κάποιο d στιγµιότυπο του συνόλου εκπαίδευσης παίρνοντας σαν κανόνα τροποποίησης των 

βαρών των .  
( )i d d

d D
w t oη

∈

∆ = −∑ idx

Η τελευταία σχέση δίνει ένα πολύ πιο απλό τρόπο υπολογισµού του . ( )E w∇
r

Ένα µειονέκτηµα του παραπάνω υπολογισµού είναι πως απαιτεί τον υπολογισµό του 
σφάλµατος στο σύνολο των διαθέσιµων για εκπαίδευση στιγµιότυπων. Μπορεί να αποφευχθεί 
αυτό το πρόβληµα µε τον ορισµό ενός καινούργιου σφάλµατος, το σφάλµα σε κάποιο 
συγκεκριµένο στιγµιότυπο 

( ) ( )21
2d d dE w t o= −

r

 

Κατά συνέπεια ο αλγόριθµος επικεντρώνει την προσπάθεια του στην τροποποίηση των 
βαρών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το σφάλµα του συγκεκριµένου στιγµιότυπου. Ο έλεγχος του 
σφάλµατος για κάθε στιγµιότυπο βοηθάει στην αποφυγή του εγκλωβισµού της επαναληπτικής 
διαδικασίας του αλγορίθµου σε κάποιο τοπικό ελάχιστο. Η επιφάνεια Ε µπορεί να έχει 
περισσότερα τοπικά ελάχιστα. Αν χρησιµοποιήσουµε το σφάλµα σε όλο το σύνολο εκπαίδευσης 
είναι πιο πιθανό ο αλγόριθµος να «παγιδευτεί» σε ένα τέτοιο τοπικό ελάχιστο, να το αναγνωρίσει 
ως το αναζητούµενο ολικό ελάχιστο της συνάρτησης και να αναλωθεί στον ακριβή εντοπισµό του. 

Με τον έλεγχο του σφάλµατος  δεν απαλείφεται ο κίνδυνος αυτός απλά µειώνονται οι 
πιθανότητες να συµβεί κάτι τέτοιο και επιπλέον περιορίζεται το απαιτούµενο υπολογιστικό κόστος 
για κάθε τροποποίηση των βαρών. 

dE

5.1.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ BACKPROPAGATION. 

 Ο αλγόριθµος Backpropagation χρησιµοποιεί τον κανόνα gradient descent αλλά µε 
κάποιες τροποποιήσεις. Στην προηγούµενη παράγραφο δόθηκαν οι κανόνες εκπαίδευσης ενός 
µόνο νευρώνα. Ο αλγόριθµος Backpropagation όµως εκπαιδεύει ένα ολόκληρο δίκτυο και όχι ένα 
νευρώνα µόνο. Αυτό δηµιουργεί την ανάγκη να ξαναοριστεί το σφάλµα σαν : 

( ) ( )21
2 kd kd

d D k outputs
E w t o

∈ ∈

≡ −∑ ∑r
 

Παρόλο που η επιφάνεια Ε του σφάλµατος που µόλις ορίστηκε έχει πολλά τοπικά 
ελάχιστα και ο αλγόριθµος Backpropagation δεν συγκλίνει απαραίτητα στο ολικό ελάχιστο, έχει 
παρατηρηθεί πως αποδίδει πάρα πολύ καλά στην πράξη. 

Πριν αναλυθεί ο αλγόριθµος Backpropagation κρίνεται απαραίτητο να εισαχθούν κάποιοι 
συµβολισµοί: 

jix  η i-οστή µονάδα εισόδου του j νευρώνα 

jiw  το βάρος που σχετίζεται µε την προαναφερθείσα µονάδα εισόδου 

jnet   ji jii
w x∑

jo  η προσεγγιστική τιµή της µονάδας j 

jt  η πραγµατική τιµή της µονάδας j  
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σ  η συνάρτηση sigmoid 

outputs το σύνολο των µονάδων εξόδου του δικτύου 

( )Downstream j
το σύνολο των νευρώνων που επηρεάζονται άµεσα από τον νευρώνα j 

Ο κανόνα τροποποίησης των βαρών στον οποίο δόθηκε νωρίτερα είναι  

d
ji

ji

Ew
w

η ∂
∆ = −

∂  

Η τροποποίηση επηρεάζεται από την τιµή jiw
 µέσω του δικτύου, µέσω της τιµής jnet

. 

Άρα ο όρος 

d

ji

E
w
∂
∂  µπορεί να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τον κανόνα παραγώγησης της αλυσίδας σαν 

: 

jd d

ji j ji

netE E
w net w

∂∂ ∂
=

∂ ∂ ∂
d

ji
j

E x
net
∂

=
∂ . 

Το πρόβληµά του υπολογισµού της τροποποίησης των βαρών έχει αναχθεί στην εύρεση 

της τιµής 

d

j

E
net
∂
∂  το όποιο χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις. 

5.1.7 ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ. 

Στην περίπτωση των εσωτερικών µονάδων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η µονάδα 

jiw  επηρεάζεται αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και αυτή κάποιες µονάδες του δικτύου. Ο νευρώνας 

jiw  επηρεάζει λοιπόν µόνο τους νευρώνες που ανήκουν στο σύνολο ( )Downstream j . Άρα  

( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
1

jd d k k k
k k

k Downstream j k Downstream j k Downstream jj k j j

j
k kj k kj j j

k Downstream j k Downstream jj

oE E net net net
net net net net o net

o
w w o o

net

δ δ

δ δ

∈ ∈ ∈

∈ ∈

j j

∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= = − = −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂
= − = − −

∂

∑ ∑ ∑

∑ ∑

∂

 

ή καλύτερα ( )1  και κατά συνέπεια j j j k kj ji j
k Downstream

o o w w xδ δ
∈

= − ∆ =∑ jiηδ . 

5.1.8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ. 

  Μια µονάδα εξόδου δεν µπορεί να επηρεάσει τις υπόλοιπες µονάδες του δικτύου. 

Μπορεί όµως να επηρεάσει την τελική τιµή του δικτύου µε την τιµή jnet
.  

Άρα  

jd d

j j

oE E
net o net j

∂∂ ∂
=

∂ ∂ ∂  

επίσης  
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( )21
2

d
k k

k outputsj j

E t o
net o ∈

∂ ∂
= −

∂ ∂ ∑
 

 Όµως το άθροισµα θα είναι 0 για όλες τις τιµές του k εκτός k = j. Γι’ αυτό θα υπολογιστεί 

το 

d

j

E
net
∂
∂  µόνο για k=j:  

( ) ( ) ( ) ( )21 1 2
2 2

j jd
j j j j j j

j j j

t oE t o t o t o
net o o

∂ −∂ ∂
= − = − = − −

∂ ∂ ∂  

Επιπλέον η παράγωγος j

j

o
net
∂

∂
 δεν είναι τίποτα άλλο από την παράγωγο της σιγµοειδής 

συνάρτησης  και δίνεται από την έκφραση : 

( ) ( )1jj
j j

j j

neto
o o

net net
σ∂∂

= =
∂ ∂

− . 

Άρα τελικά ισχύει η σχέση : 

( ) (1d
j j j j

j

E t o o o
net

)∂
= − − −

∂
 

και κατά συνέπεια  

d
ji

ji

Ew
w

η ∂
∆ = −

∂
( ) ( )1j j j j jt o o o xη= − − i . 

5.2 ∆ΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. 

Μια από τις πιο δηµοφιλής µεθόδους εκµάθησης µηχανών είναι τα δέντρα αποφάσεων. 
Έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως και αυτό οφείλεται κυρίως στην ιδιότητα τους να εξάγουν ένα 
ταξινοµητή του οποίου η φυσική σηµασία γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον άνθρωπο. Μάλιστα, ο 
ταξινοµητής στον οποίο καταλήγουν τα δέντρα αποφάσεων µπορεί εύκολα να εκφραστεί σαν ένα 
σύνολο κανόνων που, όπως και στις µεθόδους εκµάθησης κανόνων, και είναι η µορφή ταξινοµητή 
πιο κοντά στην ανθρώπινη γλώσσα. 

Ένας άλλος λόγος για την χρήση των µεθόδων αυτών είναι όταν η συνάρτηση στόχος 
ξέρουµε ότι είναι διάζευξη συζεύξεων καθώς τα δέντρα αποφάσεων αποτελούν τέτοιες εκφράσεις. 
Τέλος ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα των µεθόδων δέντρων αποφάσεων είναι ότι δεν 
επηρεάζονται από λάθη στις τιµές των στιγµιότυπων αλλά ούτε και από την έλλειψη των τιµών 
τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για την κατασκευή των δέντρων αποφάσεων ασχολούµαστε 
µε το σύνολο εκπαίδευσης και τα υποσύνολά του αντί να µας απασχολεί ξεχωριστά το κάθε 
στιγµιότυπο. Αυτό σηµαίνει πως ένα λάθος σε µια τιµή ή η απουσία κάποιας τιµής δεν επηρεάζει 
ουσιαστικά την ανάπτυξη του δέντρου. 

5.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. 

Σκοπός των µεθόδων αυτών είναι η κατασκευή ενός δέντρου αποφάσεων το οποίο θα 
µπορεί να χρησιµεύσει σαν ταξινοµητής για την απόφαση της κλάσης που ανήκει κάποιο 
στιγµιότυπο. 

Η βασική ιδέα για την υλοποίηση αυτών των δέντρων είναι η κατασκευή ενός δέντρου 
ξεκινώντας από την ρίζα και συνεχίζοντας προς τα φύλλα όπου κάθε µονοπάτι του γραφήµατος θα 
καταλήγει σε µια απόφαση της κλάσης στη οποία ανήκει το στιγµιότυπο το οποίο µελετάται. 
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Βασικός αντιπρόσωπος αυτής της ιδέας είναι ο αλγόριθµος ID3 [Quinlan, 1986] ο οποίος αποτελεί 
και τη βάση των περισσότερων αλγορίθµων πάνω στα δέντρα αποφάσεων. 

Κάθε κόµβος και προφανώς και η ρίζα του δέντρου θέτουν ένα ερώτηµα: «Το 
χαρακτηριστικό Α τι τιµή παίρνει;» Μια εύλογη απορία είναι λοιπόν πιο χαρακτηριστικό θα 
χρησιµοποιηθεί σε κάθε κόµβο. Ο τρόπος επιλογής του χαρακτηριστικού συχνά είναι η µόνη 
διαφορά µεταξύ των αλγορίθµων. Το κυριότερο µέτρο της απόδοσης ενός χαρακτηριστικού είναι η 
εντροπία του. Οι αλγόριθµοι δέντρων αποφάσεων χειρίζονται σύνολα µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά. Έτσι, αφού στο σύνολο όλων των στιγµιότυπων που χρησιµοποιούνται για την 
εκπαίδευση περιέχονται και θετικά και αρνητικά (αν η κλάσεις στις οποίες χωρίζονται τα 
στιγµιότυπα είναι δύο), η φυσική σηµασία της εντροπίας είναι αυτή ακριβώς η παρουσία και των 
δύο κλάσεων χωρίς κάποιο προφανή διαχωρισµό. Η τιµή της εντροπίας εκφράζει το κατά πόσο 
είναι διαταραγµένο το σύνολο εκπαίδευσης. Η µείωση της εντροπίας εκφράζει την µείωση της 
διατάραξης, δηλαδή κάποια µορφή τάξης αρχίζει να  επικρατεί στο σύνολο. Έτσι σκοπός των 
µεθόδων των δέντρων αποφάσεων είναι η µείωση της εντροπίας καθώς ακολουθούµε ένα 
µονοπάτι από τη ρίζα ως τα φύλλα ενός δέντρου. 

5.2.2 ΟΡΙΣΜOΣ ΕΝΤΡΟΠIΑΣ. 

Έστω το σύνολο S των στιγµιότυπων πάνω στα οποία θα γίνει η εκπαίδευση. Η εντροπία 
ορίζεται σαν το αντίθετο της πιθανότητας εµφάνισης ενός θετικού στιγµιότυπου επί τον δυαδικό 
λογάριθµο της πιθανότητας αυτής µείον την πιθανότητα να εµφανιστεί ένα αρνητικό στιγµιότυπο 
επί τον δυαδικό λογάριθµο αυτής της πιθανότητας. Ο ορισµός της εντροπίας περιγράφεται από 
την έκφραση ( ) 2 2log logEntropy S p p p p⊕ ⊕≡ − − . 

Προφανώς ο ορισµός αυτός αναφέρεται στην περίπτωση δύο κλάσεων κατάταξης των 
στιγµιότυπων. Εύκολα όµως επεκτείνεται ο ορισµός και για την περίπτωση ενός συνόλου όπου οι 
κλάσεις δεν είναι µόνο δύο. Έτσι ο ορισµός γίνεται:  

( ) 2
1

log
c

i i
i

Entropy S p p
=

≡ −∑  

 όπου το c είναι το πλήθος του συνόλου των κλάσεων κατάταξης των στιγµιότυπων. 

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα µέτρα επιλογής του κατάλληλου χαρακτηριστικού 
για κάποιον κόµβο. Τα περισσότερα από αυτά λαµβάνουν υπ’ όψη τους την εντροπία του συνόλου 
εκπαίδευσης, αλλά αναλόγως και την εφαρµογή για την οποία κατασκευάστηκαν, επηρεάζονται και 
από άλλα χαρακτηριστικά του προβλήµατος. Ένα πολύ διαδεδοµένο είναι και το µέτρο επιλογής 
που χρησιµοποιεί και ο ID3, το κέρδος (Gain) από τη µείωση της εντροπίας που αποκτάµε 
εκχωρώντας το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό στον κόµβο του δέντρου που αναπτύσσουµε. Το 
κέρδος για ένα χαρακτηριστικό Α ενός συνόλου S δίνεται από τον τύπο : 

( ) ( )
( )

( ), u
u

u Values A

S
Gain S A Entropy S Entropy S

S∈

≡ − ∑  όπου ( ){ }|uS s S A s u= ∈ = . 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, σκοπός των αλγορίθµων είναι η µείωση της εντροπίας. Γι’ 
αυτό το λόγο θεωρείται ως καλύτερη επιλογή, η επιλογή ενός χαρακτηριστικού το οποίο θα µειώνει 
όσο το δυνατόν περισσότερο την εντροπία. 

Αν υποτεθεί ότι ένα χαρακτηριστικό Α χωρίζει το σύνολο εκπαίδευσης σε πάρα πολλά 
υποσύνολα µε πολύ µικρή εντροπία το καθένα. Αν χρησιµοποιούταν το κέρδος σαν µέτρο, το 
χαρακτηριστικό αυτό θα εκχωρούταν στην ρίζα και θα είχαµε ένα πάρα πολύ πλατύ δέντρο. Ένα 
τέτοιο δέντρο θα µπορούσε εύκολα να καταχωρήσει και µε µεγάλη ακρίβεια οποιοδήποτε 
στιγµιότυπο του συνόλου εκπαίδευσης. Θα αποτύγχανε όµως σε ένα άλλο σύνολο πέραν του 
συνόλου εκπαίδευσης λόγω του κορεσµού (overfitting), καθώς το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την κατάταξη του συνόλου εκπαίδευσης, όµως δεν µπορεί 
απαραίτητα να γενικευθεί και να καταχωρήσει ένα οποιοδήποτε στιγµιότυπο. Καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα πως θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψη µας και το κατά πόσο ένα χαρακτηριστικό 
χωρίζει σε πολλά υποσύνολα το αρχικό. Έτσι ορίστηκε ένα καινούργιο µέγεθος, ο χωρισµός 
πληροφορίας που ορίζεται από τη σχέση 
 

  -70- 
 



ΕΞΟΡΥΞΗ  ΓΝΩΣΗΣ  ΑΠΟ  Ε ΙΚΟΝΕΣ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

( ) 2
1

, lo
c

i i

i

S S
SplitInformation S A

S S=

≡ −∑ g
 

Πρόκειται για ένα µέγεθος που εκφράζει το πόσο πολύ χωρίζεται ένα σύνολο από ένα 
χαρακτηριστικό. Προφανώς και δεν µπορεί από µόνο του να εκφράσει το συνολικό κέρδος που 
µας δίνει ένα χαρακτηριστικό σε αντίθεση µε κάποιο άλλο. Έτσι έχουµε το λόγο πληροφορίας που 

δίνεται από τον τύπο ( ) ( )
( )

,
,

,
Gain S A

GainRatio S A
SplitInformation S A

≡  [Quinlan, 1986] που 

συνδυάζει το κέρδος που προαναφέραµε µε το χωρισµό της πληροφορίας. 

Υπάρχει όµως η περίπτωση κάποιο χαρακτηριστικό να είναι πολύ πιο σηµαντικό από τα 
υπόλοιπα. Για παράδειγµα το κόστος σε χρόνο για την εύρεση µιας τιµής ενός χαρακτηριστικού 
όπως το πώς µπορούν να πιαστούν από ένα µηχανικό βραχίονα. Οι Tan και Schlimmer (1990) 
που ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο πρόβληµα πρότειναν για µέτρο την τιµή : 

( )
( )

2 ,Gain S A
Cost A

 για κάποιο χαρακτηριστικό Α. 

Ο Numez (1988) ασχολήθηκε µε την εκµάθηση κανόνων ιατρική πρόγνωσης. Προφανώς 
κάποιες εξετάσεις είναι πιο ακριβές από κάποιες άλλες. Έτσι δηµιουργείται η ανάγκη να βρίσκονται 
πιο κοντά στη ρίζα της εξετάσεις µε χαµηλό κόστος, προσπαθώντας να επιτευχθεί το ελάχιστο 
κόστος για τον εντοπισµό της ασθένειας. Έτσι ο Numez πρότεινε το µέτρο : 

( )

( )( )
,2 1

1

Gain S A

w
Cost A

−

+
 

όπου [ ]0,1w∈  το σχετικό κόστος σε αντίθεση µε το κέρδος πληροφορίας. 

5.2.3 ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ (BIAS) ΣΤΑ 
∆ΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. 

 Οι περισσότεροι αλγόριθµοι ψάχνουν ανάµεσα σε όλα τα δέντρα αποφάσεων 
προσπαθώντας να βρουν την καλύτερη υπόθεση, σύµφωνα µε τα κριτήριά τους, προκειµένου να 
βγάλουν και τον κατάλληλο ταξινοµητή. Το καλύτερο δέντρο όµως µπορεί να µην είναι µοναδικό. Η 
επιλογή γίνεται σύµφωνα µε µια πρόταση, γνωστή ως «το ξυράφι του Occam», κατά την οποία η 
απλούστερη υπόθεση που ταιριάζει στα δεδοµένα είναι και η καλύτερη. Έτσι ένα απλό φράγµα για 
τους αλγορίθµους δέντρων αποφάσεων είναι η προτίµηση των µικρότερων δέντρων. Ο ID3 
συγκεκριµένα, επειδή χρησιµοποιεί το µέτρο του κέρδους για να κατασκευάσει το δέντρο του 
εισάγει ένα επιπλέον φράγµα. Προτιµάει µεν τα µικρότερα δέντρα από τα µεγάλα, αλλά επιπλέον 
προτιµάει τα δέντρα που βάζουν πιο κοντά στη ρίζα τα χαρακτηριστικά που δίνουν το µεγαλύτερο 
κέρδος, από τα δέντρα που έχουν µακριά από τη ρίζα αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Γιατί όµως ένα απλό δέντρο να είναι καλύτερο από ένα πιο σύνθετο; Αν θεωρηθεί ότι ο 
αλγόριθµος που χρησιµοποιείται αναζητά ένα δέντρο µε 200 κόµβους, είναι στατιστικά πιο εύκολο 
να υπάρχει ένα τέτοιο δέντρο που να ταιριάζει µε τις απαιτήσεις του προβλήµατος, απ’ ότι να 
υπάρχει ένα δέντρο µε λίγους κόµβους που όµως να ταιριάζει µε τις απαιτήσεις του προβλήµατος. 
Έτσι η αναζήτηση ενός µικρού δέντρου που να ικανοποιεί – ταξινοµεί σωστά – τα στιγµιότυπα του 
συνόλου εκπαίδευσης αποµακρύνει τον κίνδυνο το δέντρο να βρεθεί τυχαία και όχι επειδή ο 
αλγόριθµος όντως συγκλίνει σε έναν επιθυµητό ταξινοµητή.  

Επιπλέον ένα µεγάλο δέντρο µπορεί να κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο που να µην 
µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί σε στιγµιότυπα εκτός αυτών που χρησιµοποιήθηκαν για την 
εκπαίδευση του ταξινοµητή. Είναι πολύ πιο πιθανό να ταξινοµήσει σωστά δεδοµένα εκτός 
συνόλου εκπαίδευσης αν το δέντρο είναι µικρό. Ένα µικρό δέντρο έχει πολύ λιγότερες απαιτήσεις 
από ένα πιο µεγάλο, δεδοµένου ότι ζητάει από λιγότερα χαρακτηριστικά να πάρουν µια 
συγκεκριµένη τιµή, παρά ένα µεγάλο. Είναι λοιπόν πιο δύσκολο να υπάρχει το φαινόµενο του 
κορεσµού (data overfitting).  
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Ο πιο γνωστός αλλά σχετικά παλιός αλγόριθµος δέντρων αποφάσεων είναι ο ID3, ενώ πιο 
γνωστός διαδεδοµένος απόγονός του είναι ο C4.5, (Quinlan (1993)). 

5.3 ΜΗΧΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ (SUPPORT VECTOR 
MACHINES).  

Τα Support Vector Machines είναι µια σχετικά καινούργια τεχνική που βρίσκει εφαρµογή 
συχνά στην κατηγοριοποίηση κειµένου, λόγω του µικρού χρόνου που απαιτείται για την 
εκπαίδευσή τους. Σκοπός των αλγορίθµων που βασίζονται στα Support Vector Machines είναι ο 
προσδιορισµός ενός υπερεπιπέδου που θα διαχωρίζει τα στιγµιότυπα ενός δυαδικού 
προβλήµατος ανάλογα µε την κλάση που αυτά ανήκουν. 

5.3.1 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 

Η πιο απλή περίπτωση είναι αυτή ενός χώρου στιγµιότυπων που είναι γραµµικά 
διαχωρίσιµος. Έστω ότι τα στιγµιότυπα αναπαρίστανται από ένα σύνολο : 

{ },i ix y
 

όπου , 1,...,i k= { }1,1iy ∈ −
 και 

n
ix ∈ℜ   

µε n την διάσταση των χαρακτηριστικών του κάθε στιγµιότυπου,  

k το πλήθος των χαρακτηριστικών του προβλήµατος και  

iy  η κλάση στην οποία ανήκει το εκάστοτε στιγµιότυπο.  

Με x συµβολίζεται το σηµείο που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο µε χαρακτηριστικά 
[ ]1 2, ,..., nx x x=Tx

 στο υπερεπίπεδο. Τα σηµεία αυτά ικανοποιούν την εξίσωση  όπου 
: 

0w b+ =x

w είναι το κανονικό υπερεπίπεδο 

και 

b
w  και 

w
 συµβολίζουν την ευκλείδεια νόρµα.  

Τέλος, µε  συµβολίζεται το : d+

( )inf / w ,  και =1 , w  το υπερεπίπεδο διαχωρισµούid d X yι ι= − ∈x x
 

και µε d  το : −

( )inf / w ,  και =-1 , w  το υπερεπίπεδο διαχωρισµούid d X yι ι= − ∈x x
. 

Οι αλγόριθµοι που βασίζονται στα Support Vector Machines προσπαθούν να 
προσδιορίσουν ένα υπερεπίπεδο που να µεγιστοποιεί την µεγαλύτερη απόσταση (margin). 

Έστω ότι τα δεδοµένα εκπαίδευσης ικανοποιούν τις παρακάτω ανισότητες: 

1 για 1
1 για 1

i i

i i

w b y
w b y
+ ≥ =
+ ≤ − = −

x
x  

Και οι δύο ανισότητες µπορούν να συµπτυχθούν στην ( ) 1 0i iy x w b+ − ≥
 που ισχύει 

{ }1,2,...,i k∀ ∈
. 

 

  -72- 
 



ΕΞΟΡΥΞΗ  ΓΝΩΣΗΣ  ΑΠΟ  Ε ΙΚΟΝΕΣ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Αν τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν τα θετικά στιγµιότυπα βρίσκονται στο υπερεπίπεδο 

 µε εξίσωση , όπου το w το κανονικό υπερεπίπεδο, τότε η κάθετη απόσταση από 

την αρχή είναι 

1H 1iw b+ =x

1b
w
−

. Ανάλογα, τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν τα αρνητικά στιγµιότυπα 

ανήκουν στο υπερεπίπεδο  µε εξίσωση 2H 1iw b+ = −x  µε τους ίδιους συµβολισµούς όπως 

νωρίτερα, µόνο που η κάθετη απόσταση από την αρχή είναι 

1b
w

− −

. Εφόσον λοιπόν 
1d d
w+ −= =

, το margin γίνεται 

2
w . 

Προφανώς τα επίπεδα  και  είναι παράλληλα µεταξύ τους. Οπότε η µέγιστη τιµή 

του margin δίνεται για την τιµή που ελαχιστοποιείται το 

1H 2H
2w

. Τα σηµεία του συνόλου εκπαίδευσης 

για τα οποία ισχύει η ανισότητα ( ) 1 0i iy x w b+ − ≥
 µε { }1,2,...,i k∀ ∈

 και αν αφαιρεθούν, τότε 

αλλάζει η τιµή για την οποία ελαχιστοποιείται το 
2w

 καλούνται διανύσµατα υποστήριξης 
(Support Vectors). 

Για να λυθεί το πρόβληµα γίνεται χρήση των πολλαπλασιαστών Lagrange. Η χρήση τους 
θα επιτρέψει των µετασχηµατισµό των παραπάνω ανισοτήτων σε πιο απλές, από άποψη 
υπολογισµού, σχέσεις. Επιπλέον, µπορεί να γίνει πιο απλά η αναπαράσταση των στιγµιότυπων 
υπό µορφή κουκκίδων ανάµεσα στα διανύσµατα και την εξίσωση του υπερεπιπέδου, γεγονός που 
επιτρέπει την επέκταση του προβλήµατος και για περιπτώσεις που τα στιγµιότυπα δεν είναι 
γραµµικά διαχωρίσιµα. 

Έστω θετικοί πολλαπλασιαστές του Lagrange  µε ia 1,...,i k= . Εφόσον οι παραπάνω 

ανισότητες µπορούν να γραφούν µε τη µορφή , πολλαπλασιαζόµενοι µε τους 
πολλαπλασιαστές Lagrange και αν αφαιρεθεί η αντικειµενική συνάρτηση σχηµατίζεται η 
Lagrangian. Για την περίπτωση που παραπάνω ανισότητες ισχύουν σαν ισότητες, οι 
πολλαπλασιαστές δεν περιορίζονται. Έτσι η Lagrangian γίνεται : 

0ic ≥

( )2

1 1

1
2

k k

p i i i
i i

iL w a y x w b
= =

≡ − + + a∑ ∑
 

Για την ελαχιστοποίηση του pL
 ως προς w και b πρέπει να ισχύει 

( ),
0pL w b

w
∂

=
∂  και 

( ),
0pL w b

b
∂

=
∂ . Κατά συνέπεια : 

1

k

i i i
i

w a y
=

= ∑ x
 και 1

0
k

i i
i

a y
=

=∑
 

Με αντικατάσταση των παραπάνω εκφράσεων στην Lagrangian προκύπτει ένα δυϊκό 
πρόβληµα µεγιστοποίησης της έκφρασης : 

( )
1 1 1

k k k

d i i j i
i i j

L a a a a y y x x
= = =

= −∑ ∑∑ j i j
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δεδοµένου ότι  και . Με την παραδοχή ότι b=0 το υπερεπίπεδο διαχωρισµού 

περνάει από την αρχή των αξόνων και επίσης ο περιορισµός 

0ia ≥ 1
0

k

i i
i

a y
=

=∑

1

0
k

i i
i

a y
=

=∑
 δεν εµφανίζεται. 

Τέλος υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής Lagrange για κάθε στιγµιότυπο για τους οποίους 

ισχύει  για κάθε στιγµιότυπο που αντιστοιχεί σε ένα διάνυσµα υποστήριξης και  για 
όλα τα άλλα. Άρα αν sv το σύνολο όλων διανυσµάτων υποστήριξης (δηλαδή τα σηµεία για τα 

οποία ισχύει ), τότε . Άρα  και κατά 
συνέπεια : 

0ia > 0ia =

0ia > ( ) 1 i iy x w b i sv+ = ∀ ∈ 1

k

i i i i i i
i i sv

w a y a y
= ∈

= =∑ ∑x x

1i j j i j
j sv

y a y b
∈

⎛ ⎞
+ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ x x 1i j j i j

j sv
y a y y

∈

⇒ = ib−∑ x x
 

Έτσι το 
2w

, που ζητείται να ελαχιστοποιηθεί γίνεται : 

2
i i i j j j i i j j i j

i sv j sv i sv j sv

w w w a y x a y x a y a y x x
∈ ∈ ∈ ∈

= = =∑ ∑ ∑ ∑T T

 

και τέλος, αφού 

2
i

i sv

w a
∈

=∑
, η απόσταση των υπερεπιπέδων από το κανονικό είναι 

1
2

i
i sv

w a
∈

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑

. 

5.3.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ KARUCH KUHN TUCKER. 

Οι συνθήκες Karuch Kuhn Tucker (ή για συντοµία ΚΚΤ) που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη 
βελτιστοποίηση µε περιορισµούς για το πρόβληµα που µελετάται δίνονται από τις σχέσεις : 

1

k
p

i j j j
jv

L
w a y x

w =

∂
= −

∂ ∑ i  µε { }1,2,...,∈i n , 

1

k
p

i i
i

L
a y

b =

∂
= −

∂ ∑ , ( ) 1 0i iy w b+ − ≥x  µε { }1,2,...,i n∈ 0ia ≥,  και 

( )( )1 0i iy w bια + − =x  { }1,2,...,i k∀ ∈ . 

Οι συνθήκες ΚΚΤ πληρούνται σε ικανοποιούνται για κάθε λύση του οποιουδήποτε 
προβλήµατος βελτιστοποίησης µε περιορισµούς ή χωρίς, µε δεδοµένο ότι η τοµή του συνόλου  
των εφικτών κατευθύνσεων και των φθινόντων κατευθύνσεων συµπίπτουν µε την τοµή του 
συνόλου της εφικτής περιοχής για γραµµικούς περιορισµούς µε το σύνολο των φθινόντων 
κατευθύνσεων. Επιπλέον το πρόβληµα µας είναι κυρτό και για κυρτά προβλήµατα οι ΚΚΤ 
συνθήκες είναι απαραίτητες για να είναι τα w, b, α λύση. Η επίλυση του προβλήµατος των SVM  
είναι ισοδύναµη µε το να βρω µια λύση στο πρόβληµα  ΚΚΤ . Αυτό το γεγονός έχει σαν 
αποτέλεσµα την προσέγγιση της λύσης µέσα από διάφορους δρόµους. 

5.3.3 ΜΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. 

Στις προηγούµενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου δόθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο 
για τις µεθόδους που στηρίζονται στα Support Vectors που εφαρµόζονται σε χώρους όπου τα 
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στιγµιότυπα, ανάλογα µε την κλάση τους, είναι γραµµικά διαχωρίσιµα. Στην περίπτωση όµως που 
τα στιγµιότυπα δεν µπορούν να διαχωριστούν από ένα υπερεπίπεδο δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν προηγουµένως. 

Οι ανισότητες που αποτελούν τους αρχικούς περιορισµούς για την διαχωρίσιµη 
περίπτωση θα εφαρµοστούν και στην συγκεκριµένη περίπτωση µε µια µικρή τροποποίηση. Οι 
περιορισµοί γίνονται  

1  για 1
1  για 1

0

i i i

i i

i

w b y
w b yi

ξ
ξ

ξ

+ ≥ − =
+ ≥ − + = −

≥

x
x

 

Για να καταχωρηθεί ένα στιγµιότυπο λάθος θα πρέπει τα iξ  να ξεπερνούν τη µονάδα και 

κατά συνέπεια η έκφραση 1

k

i
i
ξ

=
∑

 αποτελεί άνω φράγµα για το σφάλµα της µεθόδους. Για να 
αποδοθεί µια τιµή για το κόστος του σφάλµατος ζητείται να ελαχιστοποιηθεί η τιµή 

2

12

kk

i
i

w
C ξ

=

⎛ ⎞+ ⎜ ⎟
⎝
∑

⎠  αντί της 

2

2
w

 που ελαχιστοποιήθηκε προηγουµένως. Η C είναι µια 
παράµετρος που επιλέγεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της, 
τόσο µεγαλύτερο είναι το σφάλµα. Με αυτήν την µορφή το πρόβληµα είναι ένα πρόβληµα κυρτού 
προγραµµατισµού. Για k=1 ή 2, τότε το πρόβληµα είναι και τετραγωνικό πρόβληµα. Μάλιστα, αν 

k=1, τότε κανένα από τα iξ  αλλά και οι πολλαπλασιαστές Lagrange τους δεν εµφανίζεται στο 
δυϊκό πρόβληµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, το οποίο τώρα γίνεται 

( )
1 1 1

1
2

k k k

d i i j i
i i j

L a a a a y y x x
= = =

= −∑ ∑∑ j i j

 υπό τους περιορισµούς 0 ia C≤ ≤  και .  1
0

k

i i
i

a y
=

=∑

Το πρόβληµα αυτό έχει λύση  όπου το 1
w

sN

i i i
i

a y x
=

=∑
sN  είναι το σύνολο πλήθος των 

διανυσµάτων υποστήριξης. Αυτό σηµαίνει πως η µοναδική διαφορά από το βέλτιστό υπερεπίπεδο 

είναι ότι τα  έχουν σαν άνω φράγµα το C.  ia

Η πρωτεύουσα Lagrangian είναι : 

( ){ }2

1 1 1

1 1
2

k k k

p i i i i i i
i i i

L w C a y x w b iξ ξ µ ξ
= = =

≡ + − + − + +∑ ∑ ∑
i όπου µ  που έχουν ως 

στόχο να ενισχύσουν την θετικότητα των iξ .  

Οι συνθήκες ΚΚΤ γίνονται : 

1

0
k

p
i j j ji

jv

L
w a y x

w =

∂
= − =

∂ ∑
 µε { }1,2,...,i n∈

, 

1
0

k
p

i i
i

L
a y

b =

∂
= − =

∂ ∑
, 

0p
i i

i

L
C a µ

ξ
∂

= − − =
∂ , ( ) 1 0i i iy w b ξ+ − + ≥x

 µε { }1,2,...,i n∈
, 

0iξ ≥ , , 0ia ≥ 0iµ ≥ , ( )( )1 0i i iy w bια ξ+ − + =x
 µε { }1,2,...,i k∀ ∈

 και 0i iµ ξ =  

Από τις δύο τελευταίες σχέσεις µπορούν να προσδιορίσουν το b. Επίσης, η εξίσωση : 
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0p
i i

i

L
C a µ

ξ
∂

= − − =
∂  

 σε συνδυασµό µε την 0i iµ ξ =  δίνουν ότι 0iξ =  αν 0 ia C≤ ≤ . 

5.3.4 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ SUPPORT VECTORS. 

Μέχρι τώρα µελετήθηκαν περιπτώσεις όπου η συνάρτηση απόφασης είναι γραµµική. Έχει 
αποδειχθεί ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας παλιός τρόπος για την µετατροπή του προβλήµατος 
έτσι ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν οι προαναφερθέντες. 

Παρατηρείται ότι το γινόµενο  είναι η µοναδική έκφραση στην οποία εµφανίζονται τα 
στιγµιότυπα του εκάστοτε προβλήµατος µηχανικής µάθησης στις εξισώσεις : 

( )
1 1 1

1
2

k k k

d i i j i j i j
i i j

L a a a a y y x x
= = =

= −∑ ∑∑ 0 ia C,  και . 
1

0
k

i i
i

a y
=

=∑≤ ≤

Ας υποτεθεί ότι τα δεδοµένα απεικονίζονται σε ένα Ευκλείδειο χώρο H µε τη χρήση µιας 
απεικόνισης : n HΦ ℜ → . Άρα το γινόµενο i j⋅x x  απεικονίζεται στο γινόµενο . 

Μάλιστα αν υπάρχει ένας πυρήνας Κ τέτοιος ώστε 

( )i jΦ ⋅x x

( ) ( ) ( ),i j i jK = Φ ⋅Φx x x x , τότε θα 

χρησιµοποιούνταν µόνο αυτός ο πυρήνας στον αλγόριθµο και δεν θα υπήρχε καν η ανάγκη να 
είναι γνωστή η απεικόνιση Φ. 

Αν ο χώρος Η είναι απειροδιάστατος, τότε είναι δύσκολο να γίνουν οι πράξεις µε την 
απεικόνιση Φ, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο αυτές να γίνουν µόνο µε την χρήση αυτού του πυρήνα Κ 
στον αλγόριθµο. Έτσι κατασκευάζεται µια µηχανή διανυσµάτων (Support Vector Machine) 
υποστήριξης που ανήκει σε ένα απειροδιάστατο χώρο. Έτσι ισχύουν όλες οι παραδοχές που 
έχουν γίνει στις προηγούµενες παραγράφους εφόσον και πάλι γίνεται γραµµικός διαχωρισµός των 
στιγµιότυπων, µόνο που τώρα η διεργασία αυτή γίνεται σε ένα διαφορετικό χώρο. 

Για µια τέτοια µηχανή είναι απαραίτητο ένα υπερεπίπεδο w τέτοιο ώστε να ανήκει στο 
χώρο Η. Όµως στη φάση ελέγχου µια Support Vector Machine χρησιµοποιείται µε τον υπολογισµό 
του εσωτερικού γινοµένου ενός στιγµιότυπου x µε το w, ή για την ακρίβεια µε τον υπολογισµό του 

πρόσηµου της έκφρασης ( ) ( ) ( )
1

sN

i i i
i

f x a y b+
=

= Φ ⋅Φ∑ s x ( )
1

,
sN

i i i
i

a y K b
=

 = +∑ s x  όπου  είναι 

η Support Vector Machine. Έστω L είναι ο χώρος στιγµιότυπων. Επιπλέον, εξαιτίας του γεγονότος 
ότι 

is

H∈w , δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει διάνυσµα του L το οποίο να απεικονίζεται µέσω της 
Φ στο w. Η εύρεση ενός πυρήνα ο οποίος θα µπορεί να αντικαταστήσει την απεικόνιση Φ στον 
αλγόριθµο δεν είναι πάντα απλή. 

Έστω ότι ο χώρος στιγµιότυπων είναι ο ℜ  και ένας πυρήνας Κ τέτοιος ώστε 

. Στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι εύκολο να βρεθεί ένας χώρος Η και 

µια απεικόνιση Φ από τον  στον Η, τέτοια ώστε 

( ) ( 2
,i j i jK = ⋅x x x x )

2ℜ ( ) ( ) ( )2

i j i j⋅ = Φ ⋅Φx x x x . Έστω  

και 

3H = ℜ

( ) 2
1 1 2 2[ , 2 , ]2x x x xΦ = Tx . Τα στιγµιότυπα θα µπορούσαν να ανήκουν στον κύβο 

[ ] [ ] 21,1 1,1− × − ∈ℜ . 

Η απεικόνιση Φ µπορεί να είναι πολύ µεγάλης διάστασης, αλλά είναι απλά µια επιφάνεια 
που η εγγενής διάσταση είναι ίδια µε αυτή του χώρου L. 

5.3.5 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ MERCER. 

Βασική προϋπόθεση για την επιλογή του πυρήνα είναι να υπάρχει ζεύγος {Η,Φ}. 
Απάντηση στην προϋπόθεση αυτή δίνει η συνθήκη του Mercer. Σύµφωνα µε την συνθήκη του 
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i
Mercer, υπάρχει µια απεικόνιση Φ και επέκταση  αν και µόνον αν 

για ένα , τέτοιο ώστε  πεπερασµένο, ισχύει 

( ) ( ) ( )
1

,
k

i
i

K x y x y
=

= Φ ⋅Φ∑

( )g x ( )( )2
g x dx∫ ( ) ( ) ( ), 0K x y g x g y dxdy ≥∫ . 

Η επαλήθευση της συνθήκης Mercer δεν είναι πάντα απλή διαδικασία. 

Ωστόσο αποδεικνύεται ότι κάθε ( ) ( ),
p

i j i jK = ⋅x x x x  µε p θετικό ικανοποιεί την 

συνθήκη Mercer. Για να ισχύει η συνθήκη πρέπει .  ( ) ( ) ( )
1

, 0
n

p

i

x y g x g y dxdy
=

≥∑∫
Ο όρος : 

( )
1

,
pn

i
x y

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑   

συνεισφέρει έναν όρο της µορφής : 

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

1 2 1 2

! ... ...
! !... ! ...

n nr rr r r r
n n

n n

p x x x y y y g x g y dxdy
r r r p r r r− − − ∫  

στην αριστερή πλευρά της ανισότητας ( ) ( ) ( ),K x y g x g y dxdy ≥ 0∫ . Μια απλή συνέπεια των 

παραπάνω είναι ότι οποιοσδήποτε πυρήνας µπορεί να εκφραστεί ως ( ) ( )
0

, p

p
K x y Cp

+∞

=

= ⋅∑ x y , 

όπου Cp είναι θετικοί πραγµατικοί συντελεστές η σειρά συγκλίνει οµοιόµορφα και ο Κ ικανοποιεί τη 
συνθήκη του Mercer. 

Η επαναληπτική κλίση της συνάρτησης που µας δίνει ένα κόµβο του δέντρου, είναι αυτή 
που στο τέλος δίνει όλο το δέντρο και όχι µόνο τη ρίζα του όπως καλείται ο εκάστοτε κόµβος που 
αναπτύσσεται από τον αλγόριθµο. 

5.4 ΣYΝΟΛΑ ΚΑΝOΝΩΝ. 

Όπως αναφέρεται και στην ενότητα για τα δέντρα αποφάσεων, η πιο κατανοητή µορφή 
ταξινοµητή για τον παρατηρητή που µπορούν να εξάγουν οι αλγόριθµοι µηχανικής µάθησης είναι 
τα σύνολα κανόνων. Η εκπαίδευση µιας µηχανής που καταλήγει σε λογικούς κανόνες µπορεί να 
γίνει και µε την κατασκευή δέντρων αποφάσεων.  

5.4.1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. 

Βασική διαφορά αυτών των αλγορίθµων από τους υπόλοιπους αλγορίθµους µηχανικής 
µάθησης είναι πως δεν προσπαθούν να κατασκευάσουν έναν ταξινοµητή που να µπορεί να 
επαληθεύσει ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης, αλλά ένα όσο πιο µεγάλο µέρος αυτού. Η λογική 
τους είναι να κατασκευάσουν έναν κανόνα που να µπορεί να επαληθεύει ένα µεγάλο σύνολο 
στιγµιότυπων του συνόλου εκπαίδευσης. Αναζητείται λοιπόν, ένας κανόνας που θα έχει µεγάλη 
ακρίβεια αλλά όχι απαραίτητα µεγάλη κάλυψη. ∆ηλαδή θα πρέπει να µπορεί να έχει πολύ µεγάλη 
ακρίβεια πάνω στα στιγµιότυπα που περιγράφονται από χαρακτηριστικά που ο κανόνας αυτός 
προβλέπει, αλλά δεν είναι απαραίτητο να µπορεί να έχει εφαρµογή σε άλλα στιγµιότυπα. Στη 
συνέχεια αφαιρεί από το σύνολο εκπαίδευσης τα στιγµιότυπα τα οποία καλύπτει ο κανόνας που 
µόλις κατασκευάστηκε και επαναλαµβάνει τη διαδικασία ωσότου κατασκευάσει κανόνες που να 
καλύπτουν και το υπόλοιπο σύνολο εκπαίδευσης.  

Μια πιο εξελιγµένη µορφή των αλγορίθµων ακολουθιακής κάλυψης είναι να οργανωθεί η 
αναζήτηση στο χώρο υποθέσεων µε µια δοµή όπως αυτή της κατασκευής δέντρων αποφάσεων 
και συγκεκριµένα όπως αυτή που κατασκευάζεται από τον αλγόριθµο ID3. Ο αλγόριθµος 
κατασκευάζει ένα δέντρο µε τη διαφορά πως δεν αναπτύσσει όλους τους κόµβους του κάθε 
επιπέδου αλλά µόνο αυτόν που κρίνει ότι θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Ή ακόµα καλύτερα 



ΕΞΟΡΥΞΗ  ΓΝΩΣΗΣ  ΑΠΟ  Ε ΙΚΟΝΕΣ   ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

  -78- 
 

αντί να αναπτύσσει µόνο ένα κόµβο θα αναπτύσσει τους k πιο «υποσχόµενους» κόµβους του 
κάθε επιπέδου. Η τεχνική αυτή καλείται k-beam search. 

Οι αλγόριθµοι που εξάγουν άµεσα κανόνες για την ταξινόµηση στιγµιότυπων, µαθαίνουν 
έναν – έναν τους κανόνες σε αντίθεση µε τους αλγόριθµους δέντρων αποφάσεων, οι οποίοι 
µαθαίνουν πολλούς κανόνες ταυτόχρονα. Γι’ αυτό το λόγο οι τελευταίοι καλούνται και αλγόριθµοι 
ταυτόχρονης κάλυψης. Το ερώτηµα που εγείρεται είναι πιο είδος προτιµάται σε κάθε περίπτωση. 
Οι αλγόριθµοι ακολουθιακής κάλυψης κάνουν αρκετά περισσότερους υπολογισµούς από αυτούς 
της ταυτόχρονης κάλυψης. Για την του καταλληλότερου αλγορίθµου πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 
το πλήθος των δεδοµένων του συνόλου εκπαίδευσης. Αν αυτά είναι αρκετά τότε µπορεί κανείς να 
χρησιµοποιήσει αλγορίθµους ακολουθιακής κάλυψης. Αντιθέτως, αν υπάρχουν λίγα δεδοµένα ο 
«διαµοιρασµός» των αποφάσεων µπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσµατικός. Επιπλέον, θα 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη αν έχει νόηµα η επανεξέταση του ίδιου χαρακτηριστικού για διαφορε-
τικούς κανόνες όπως γίνεται στους αλγόριθµους ταυτόχρονης κάλυψης σε αντίθεση µε αυτούς της 
ακολουθιακής. 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν 4 χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αλγορίθµων µη 
εποπτευόµενης µηχανικής µάθησης. Οι αλγόριθµοι των οποίων τα βασικά θεωρητικά στοιχεία 
δόθηκαν εδώ, θα χρησιµοποιηθούν στο επόµενο κεφάλαιο για την αποτίµηση των εξαχθέντων 
χαρακτηριστικών της εφαρµογής εξαγωγής χαρακτηριστικών και για την ταξινόµηση των 
προτύπων στην εφαρµογή εξόρυξης γνώσης από εικόνες σύστασης-υφής. Η χρησιµοποίηση των 
αλγορίθµων αυτών έγινε εφικτή µέσω της εφαρµογής WEKA στοιχεία για την οποία δίνονται 
επίσης στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΟΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Σε αυτή το κεφάλαιο γίνεται µια διεξοδική ανάλυση της εφαρµογής που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Παρουσιάζονται τόσο οι χρησιµοποιούµενες βάσεις 
δεδοµένων όσο και τα πειραµατικά αποτελέσµατα της διαδικασίας εξόρυξης γνώσης και της 
διαδικασίας ανάκτησης εικόνων. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα αφορούν τους αλγόριθµους που 
περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο και διατέθηκαν από την εφαρµογή WEKA. Γίνεται 
επίσης µια αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εξαγωγής των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων 
και της βαρύτητας αυτών. 

6.1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΣYΣΤΑΣΗΣ-ΥΦHΣ (TEXTURES). 

Στην παρούσα εργασία περιορίσαµε την διαδικασία εξόρυξης και ανάκτησης γνώσης στην 
κατηγορία των εικόνων τύπου σύστασης-υφής (textures). Αυτό έγινε για δύο κυρίως λόγους, 
πρώτον γιατί για την κατηγορία αυτή των εικόνων υπάρχουν αρκετές Βάσεις διαθέσιµες και καλά 
τεκµηριωµένες ως προς τις διαδικασίες απόκτησης των εικόνων και δεύτερον γιατί τα 
χαρακτηριστικά των εικόνων σύστασης-υφής µπορούν να µοντελοποιηθούν επαρκώς µε την 
χρήση διαδικασιών όπως τα φίλτρα Gabor, στατιστικών παραµέτρων (moments) κ.α. 

Πριν προχωρήσουµε όµως περισσότερο είναι χρήσιµο να δώσουµε τον ορισµό του όρου 
textures : 

Το λεξικό του Webster δίνει τον ακόλουθο ορισµό της σύστασης-υφής: "Η χαρακτηριστική  
δοµή των αναµειγµένων ή συνδυασµένων νηµάτων, των σκελών, ή των οµοίων, οι οποίοι 
αποτελούν ένα ύφασµα [...]. Η χαρακτηριστική φυσική δοµή που δίνεται σε ένα υλικό, ένα 
αντικείµενο,  κ.λ.π., από το µέγεθος, τη µορφή, τον προσανατολισµό, και τα ποσοστά των µερών 
του [...]". Οι περισσότερες φυσικές επιφάνειες και τα φυσικά εµφανιζόµενα σχέδια συνιστούν 
εικόνες σύστασης-υφής (textures).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικόνα 6.1  Τυπικά ∆είγµατα Εικόνων Σύστασης-Υφής.

Ένα σύστηµα αναγνώρισης σύστασης εποµένως θα είναι ένα φυσικό µέρος πολλών συστηµάτων 
όρασης υπολογιστών. Στην κατάτµηση σύστασης, το πρόβληµα είναι να προσδιοριστούν 
αυτόµατα οι διαφορετικές περιοχές µε τις οµοιογενείς συστάσεις,  όπως στην Εικόνα 6.1. 

6.1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝAΛΥΣΗΣ ΣYΣΤΑΣΗΣ. 

Ένα ευρύ φάσµα επιτυχών εφαρµογών συστηµάτων αναγνώρισης σύστασης υπάρχει.  

Ιατρική απεικόνιση: Οι εικόνες στην ιατρική προκύπτουν από τις µη-παρεισφρητικές τεχνικές 
όπως η φωτογραφία, ακτίνες X, υπέρηχος, τοµογραφία, κ.λπ. Επιπλέον, µερικές ιατρικές εικόνες 
προκύπτουν επίσης  από παρεισφρητικές τεχνικές όπως η µικροσκοπική φωτογραφία των 
βιοψιών. Σε αρκετούς από αυτούς τους τύπους  εικόνας, οι ιδιότητες της υφής είναι σηµαντικές για 
τη διάγνωση. Ο καρκίνος χαρακτηρίζεται συχνά από χαρακτηριστικές συστάσεις µε τις 
διαφορετικές ιατρικές τεχνικές απεικόνισης. Ο καρκίνος του µαστού είναι από τις πιο συχνά 
εµφανιζόµενες κατηγορίες καρκίνου µεταξύ των γυναικών. Η έγκαιρη ανίχνευση είναι ο 
αποτελεσµατικότερος τρόπος για να µειωθεί η θνησιµότητα, και η µαστογραφική διαλογή είναι η 
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καλύτερη µέθοδος για την έγκαιρη  ανίχνευση. Οι τεχνικές σύστασης έχουν εφαρµοστεί επιτυχώς 
στην ανίχνευση ύποπτων περιοχών στις µαστογραφίες. Ένα άλλο παράδειγµα εικόνων όπου ο 
καρκίνος χαρακτηρίζεται από τη σύσταση είναι οι εικόνες ηλεκτρονικών µικροσκοπίων από λεπτές 
φέτες κυττάρων συκωτιού. Επίσης για αυτό το είδος εικόνων, οι τεχνικές σύστασης έχουν 
εφαρµοστεί επιτυχώς για την ανίχνευση καρκίνου.  

Τηλεπισκόπιση: Η τηλεπισκόπιση είναι η µέτρηση των ιδιοτήτων ενός αντικειµένου µακριά από 
το αντικείµενο. Οι τεχνικές τηλεπισκόπισης περιλαµβάνουν τη δορυφορική φωτογραφία, 
δορυφορικές πολυφασµατικές µετρήσεις, σεισµικές έρευνες, έρευνες µε sonar, κ.λπ. ∆ιάφορες 
µέθοδοι αναγνώριση σύστασης στην τηλεπισκόπιση έχουν παρουσιαστεί. Οι εφαρµογές 
περιλαµβάνουν την ταξινόµηση περιοχών, την ταξινόµηση σύννεφων, τη χαρτογράφηση 
πυθµένων θάλασσας, και τη αναγνώριση σεισµικών σχεδίων.  

Βιοµηχανική επιθεώρηση: Στις βιοµηχανικές διαδικασίες, η ανίχνευση των ατελειών στα 
κατασκευασµένα προϊόντα ή στην πρώτη ύλη µπορεί να είναι κρίσιµης σπουδαιότητας. Η 
χειρωνακτική οπτική επιθεώρηση είναι συχνά µια κουραστική και επίπονη διαδικασία, κατά 
συνέπεια η αυτοµατοποίηση είναι µεγάλου ενδιαφέροντος. Σε πολλές περιπτώσεις, η ποιότητα 
µιας επιφάνειας χαρακτηρίζεται καλά από τη σύστασή της. Ως εκ τούτου, η ανάλυση σύστασης 
διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην επιθεώρηση. Πολυάριθµες προσεγγίσεις στην 
επιθεώρηση από τις τεχνικές σύστασης έχουν προταθεί. ∆ύο παραδείγµατα είναι η ποιοτική 
επιθεώρηση χρωµατισµένων µεταλλικών επιφανειών και η ανίχνευση ατελειών στην ξυλεία.  

Κατάτµηση εγγράφων: Όταν αντιµετωπίζονται από µια ικανοποιητική απόσταση, οι περιοχές 
κειµένων των τυπωµένων εγγράφων µπορούν να θεωρηθούν ως σύσταση. Για µια συγκεκριµένη 
γλώσσα, µια γραµµατοσειρά, κ.λ.π., το κείµενο εµφανίζεται ως µια οµοιογενής σύσταση.  Με την 
χρήση της ανάλυσης σύστασης, µπορεί να καταστεί δυνατή ο διαχωρισµός του κειµένου από τις 
περιοχές των γραφικών. Τέτοια κατάτµηση είναι σηµαντική για την επιτυχή οπτική  αναγνώριση 
χαρακτήρων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί παραδείγµατος χάριν για την ψηφιοποίηση εγγράφων.  

Βασισµένη στο περιεχόµενο αναζήτηση εικόνας: Η εντόπιση µιας εικόνας µε ένα συγκεκριµένο 
περιεχόµενο δεν είναι  απλή. Χωρίς εργαλεία αναζήτησης, αυτό απαιτεί το χειρωνακτικό 
µαρκάρισµα ή την διαλογή µε επισκόπηση. Ως εκ τούτου, ένας εξελισσόµενος ερευνητικός τοµέας 
στην όραση υπολογιστών είναι η αναζήτηση εικόνας. Μερικοί τύποι περιεχοµένου, π.χ., η τρίχα, τα 
φύλλα, ο ουρανός, και η χλόη, έχουν τη σύσταση ως  σηµαντικό χαρακτηριστικό. Εφαρµογές που 
περιλαµβάνουν την αναγνώριση σύστασης ως βασικό χαρακτηριστικό για αυτή την κατηγορία 
προβληµάτων έχουν αναπτυχθεί. 

Μορφή-Σχήµα από τη σύσταση:  Η ανάλυση σύστασης έχει βρει επίσης εφαρµογή στη 
δηµιουργία τρισδιάστατων µορφών από τις δισδιάστατες εικόνες. Με την ανάλυση πώς το σχέδιο 
σύστασης αλλάζει, η µορφή ενός αντικειµένου µπορεί σε γενικές γραµµές να αναδηµιουργηθεί από 
το texture.  

Αυθαίρετες-διαστατικές συστάσεις:  Το χαρακτηριστικό πλαίσιο σύστασης είναι δισδιάστατο 
αλλά είναι επίσης δυνατό να επεκταθεί η έννοια της σύστασης σε µια αυθαίρετη διαστατικότητα. 
Παραδείγµατος χάριν, τα συστήµατα λεκτικής αναγνώρισης που χρησιµοποιούν τη 
βραχυπρόθεσµη φασµατική ανάλυση  µπορούν από αυτή την άποψη να θεωρηθούν ως εργαλεία 
ανάλυσης σύστασης.  

Στην εργασία αυτή δηµιουργήσαµε ένα σύστηµα εξαγωγής χαρακτηριστικών από εικόνες 
σύστασης υφής για την στελέχωση µιας βαθµίδας εξόρυξης γνώσης η οποία θα κατηγοριοποιεί 
επιλεχθείσες περιοχές από εικόνες σε κατηγορίες textures και στην συνέχεια µε βάση την 
αποθηκευµένη γνώση στην Βάση ∆εδοµένων θα ανακαλεί εικόνες textures µε παραπλήσια 
χαρακτηριστικά. Η περιγραφή της διαδικασίας εξαγωγής των παραµέτρων, δηµιουργίας της 
βαθµίδας ταξινόµησης των εικόνων σύστασης-υφής καθώς και της βαθµίδας ανάκτησης 
παρουσιάζονται στις επόµενες ενότητες. 

6.2 ∆ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. 
Η εποπτική απεικόνιση του συστήµατος εξόρυξης γνώσης από εικόνες σύστασης-υφής 

φαίνεται στην Εικόνα 6.2.  
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∆εδοµένα 

Γνώση 

Επιλογή 

Εξαγωγή Χαρακτηριστικών

Προεπεξεργασία Ερµηνεία 

Εικόνα 6.2  Εποπτική απεικόνιση της ∆ιαδικασίας δηµιουργίας της εφαρµογής.

Εξόρυξη-Ανάκτηση Γνώσης

Στις επόµενες ενότητες θα αναλυθούν διεξοδικά οι διεργασίες οι οποίες λαµβάνουν χώρα 
σε κάθε βαθµίδα. Οι διεργασίες αυτές πραγµατοποιούνται ώστε να γίνει δυνατή η ανάδειξη της 
υποβόσκουσας δυναµικής των χαρακτηριστικών των εικόνων σύστασης υφής µε την παράλληλη 
µείωση της διαστατικότητας των δεδοµένων. 

6.2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί στην ενότητα 6.1 από το σύνολο των εικόνων που θα 
µπορούσαµε να διαλέξουµε για την δηµιουργία του συστήµατος εξόρυξης και ανάκτησης γνώσης 
περιοριστήκαµε στις εικόνες σύστασης υφής. Από τις αναφορές σχετικών εργασιών εντοπίσαµε 
δύο από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες βάσεις εικόνων σύστασης-υφής. Θα πρέπει να τονιστεί 
ότι η πληροφορία του χρώµατος στην παρούσα εργασία δεν λαµβάνεται υπόψη µίας και οι εν 
λόγω Βάσεις αποτελούνται από εικόνες κλίµακας του γκρίζου.  

Οι χρησιµοποιούµενες Βάσεις εικόνων σύστασης-υφής είναι : 

• η Βάση Ponce: (The Ponce Group Computer Vision and Robotics Beckman 
Institute, University of Illinois at Urbana-Champaign) και 

• η Βάση Brodatz : (Digital Photo Album of Textures) 

6.2.1.1 ΒΑΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΥΦΗΣ PONCE.  

Η βάση αυτή αποτελείται από 25 κατηγορίες εικόνων σύστασης-υφής, κάθε µία από τις 
οποίες περιέχει 40 εικόνες του ίδιου texture µε διαφοροποιήσεις ως προς τον προσανατολισµό. Η 
φωτεινότητα παραµένει σχετικά σταθερή για όλη την βάση. Οι εικόνες είναι σε φορµά RAW και η 
φυσική ανάλυση αυτών είναι 640x480 εικονοστοιχεία.  

Η βάση παρέχεται για ερευνητικούς σκοπούς στην διεύθυνση: http://www-
cvr.ai.uiuc.edu/ponce_grp/data.

Οι κατηγορίες των εικόνων σύστασης-υφής της Βάσης Ponce παρουσιάζονται στις 
Εικόνες 6.3, 6.4, 6.5. 
 
 

http://www.beckman.uiuc.edu/
http://www.beckman.uiuc.edu/
http://www.uiuc.edu/
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Εικόνα 6.3  Βάση Εικόνων Ponce (1/3).
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Εικόνα 6.4  Βάση Εικόνων Ponce (2/3).
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6.2.1.2 ΒΑΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΥΦΗΣ BRODATZ.  

Η Βάση δεδοµένων Βrodatz αποτελείται από 116 εικόνες σύστασης υφής οι οποίες έχουν 
προέλθει από την ψηφιοποίηση ενός φωτογραφικού άλµπουµ µε ανάλυση 512x512 σε φορµά 
RAW. Η διαδικασία ψηφιοποίησησης αυτών δεν είναι γνωστές ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η 
βάση αυτή χρησιµοποιείται σε αρκετές εργασίες για λόγους κοινού µέτρου σύγκρισης. Οι 
κατηγορίες των εικόνων σύστασης-υφής της βάσης Brodatz παρουσιάζονται στις Εικόνες 6.6, 6.7. 

Από τις εικόνες αυτές µόνο οι 110 ήταν διαθέσιµες στην διεύθυνση: 
http://www.ux.his.no/~tranden/brodatz.html. 

 

Εικόνα 6.5  Βάση Εικόνων Ponce. (3/3)

Εικόνα 6.6  Βάση Εικόνων Brodatz (1/2). 
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 Εικόνα 6.7  Βάση Εικόνων Brodatz 

6.2.2 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. 

Μετά την επιλογή των Βάσεων ∆εδοµένων και µε βάση  το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά 
των εικόνων σύστασης υφής είναι επαναλαµβανόµενα καθορίσαµε ένα παράθυρο σάρωσης των 
εικόνων µεγέθους 128x128 εικονοστοιχείων το οποίο είναι αρκετά µεγάλο ώστε να διατηρεί την 
δυναµική των χαρακτηριστικών των εικόνων. Με αυτό τον τρόπο πετύχαµε την τεχνητή αύξηση 
των δειγµάτων των Βάσεων ∆εδοµένων µίας και από κάθε εικόνα της βάσης δηµιουργούµε 
πολλαπλάσιες υποεικόνες µεγέθους 128x128 οι οποίες όλες περιγράφουν την ίδια κατηγορία. Ο 
παραπάνω αριθµός µπορεί να αυξηθεί επιπροσθέτως δηµιουργώντας επικαλυπτόµενα παράθυρα 
σάρωσης τα οποία προβλέπει η εφαρµογή που αναπτύξαµε. Επειδή ο αριθµός αυτός των 
υποεικόνων είναι αρκετά µεγάλος στην εξαγωγή των παραµέτρων περιοριστήκαµε σε µη 
επικαλυπτόµενα παράθυρα σάρωσης µεγέθους 128x128 εικονοστοιχείων. 

Οι χρησιµοποιούµενες Βάσεις εικόνων περιέχουν γενικά οµοιόµορφα φωτισµένες εικόνες. 
Ωστόσο κατά την διάρκεια της εξαγωγής των χαρακτηριστικών µε την χρήση των παραθύρων 
παρατηρήσαµε ότι η ισοστάθµιση του ιστογράµµατος στο προς εξαγωγή παράθυρο προσφέρει 
αύξηση της αντίθεσης και της διακριτότητας. Η ισοστάθµιση ιστογράµµατος όπως περιγράφεται 
και στο κεφάλαιο 1 ανακατανέµει τις τιµές των εικονοστοιχείων ώστε η κατανοµή αυτών να 
προσεγγίζει την οµοιόµορφη κατανοµή (Εικόνα 6.8).  

Η ισοστάθµιση ιστογράµµατος είναι η µόνη προεπεξεργασία που το παράθυρο της 
διαδικασίας εξαγωγής παραµέτρων υφίσταται πριν εξαχθούν οι τιµές των φίλτρων Gabor.  

6.2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. 

Η εφαρµογή εξαγωγής χαρακτηριστικών από εικόνες σύστασης-υφής έχει αναπτυχθεί στο 
προγραµµατιστικό περιβάλλον της MATLAB 7.0 και ενσωµατώνει τις διαδικασίες της 
προεπεξεργασίας των παραθύρων καθώς επίσης και της εξαγωγής των χαρακτηριστικών µε βάση 
τα τοπικά φίλτρα Gabor. H εφαρµογή και οι βασικές λειτουργίες αυτής φαίνονται στην Εικόνα 6.9. 
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Εικόνα 6.8  Ισοστάθµιση Ιστογράµµατος στο Παράθυρο εξαγωγής χαρακτηριστικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Εικόνα 6.9  Εφαρµογή Εξαγωγής Χαρακτηριστικών. 

Στην Εικόνα 6.9, διακρίνονται το 128x128 πλαίσιο σάρωσης, η µεγέθυνση του 
παραθύρου, το τοπικό ιστόγραµµα του παραθύρου, και ο χάρτης της κλίµακας του γκρίζου για την 
υπό επεξεργασία εικόνα, ενώ επίσης φαίνονται και τα στοιχεία επιλογών των Βάσεων ∆εδοµένων 
και της επικάλυψης του παραθύρου. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε βήµα επικάλυψης παραθύρου 0 εικονοστοιχεία. 
Στην εφαρµογή υπάρχει η δυνατότητα επιλογής βηµάτων µεταξύ 0, 8, 16, και 64 εικονοστοιχείων.  

 Έτσι για την Βάση Ponce έχουµε : 
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40 εικόνες ανά κατηγορία εικόνας σύστασης-υφής x 15 παράθυρα (µεγέθους 128x128) =600 
υποεικόνες. Επειδή έχουµε 25 κατηγορίες είναι  600x25= 15000 εικόνες µεγέθους 128x128 οι 
οποίες και αποτελούν την συνολική Βάση γνώσης για το σύστηµα. 

Για την Βάση Brodatz έχουµε : 

110 εικόνες x 16 παράθυρα ανά εικόνα = 1760 υποεικόνες. 

Σε κάθε ένα παράθυρο και µετά την διαδικασία της προεπεξεργασίας γίνεται η εξαγωγή 
των χαρακτηριστικών µε την βοήθεια των φίλτρων Gabor. Το µαθηµατικό υπόβαθρο της 
διαδικασίας έχει δοθεί στο Κεφάλαιο 4, ενώ στη επόµενη ενότητα περιγράφεται η διαδικασία 
υλοποίησης. 

6.2.3 ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. 

Για κάθε ένα παράθυρο από την εφαρµογή της εξαγωγής παραµέτρων εξάγονται τα 
χαρακτηριστικά µε την βοήθεια ενός συνόλου φίλτρων (Gabor Filter Bank) των οποίων η 
κατασκευή περιγράφεται στις επόµενες ενότητες. 

6.2.3.1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ GABOR ΚΑΙ WAVELETS. 

Μία δισδιάστατη συνάρτηση Gabor g(x,y) και ο µετασχηµατισµός Fourier G(u,v) µπορούν να 
γραφτούν ως εξής : 
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= . Οι συναρτήσεις Gabor σχηµατίζουν ένα πλήρη αλλά µη 

ορθογώνιο σύνολο βάσης. Μπορούµε να επεκτείνουµε ένα σήµα χρησιµοποιώντας το σύνολο 
της βάσης δηµιουργώντας έτσι µία τοπική περιγραφή στο πεδίο της συχνότητας. Αν τώρα 
θεωρήσουµε ένα σύνολο από self-similar συναρτήσεων οι οποίες είναι γνωστές ως Gabor 
Wavelets και g(x,y) είναι η µητρική των Wavelets Gabor, τότε το επιθυµητό self-similar dictionary 
µπορεί να αποκτηθεί µε καθυστερήσεις και περιστροφές της g(x,y)  µε την βοήθεια της 
συνάρτησης : 
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όπου Kn /πϑ = και Κ είναι ο συνολικός αριθµός των περιστροφών. Ο παράγοντας κλίµακας 

 στην (3) χρησιµοποιείται για την διασφάλιση ότι η ενέργεια είναι ανεξάρτητη του m. ma −

6.2.3.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟY GABOR FILTER DICTIONARY. 
 
 Το γεγονός ότι τα Gabor wavelets είναι µη ορθογώνια  συνεπάγεται ότι υπάρχει 
πλεονάζουσα πληροφορία στις φιλτραρισµένες εικόνες και γι αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί 
µια στρατηγική ελάττωσης του πλεονασµού. Αν και δεικνύουν αντίστοιχα τις χαµηλές και 
υψηλές κεντρικές συχνότητες ενδιαφέροντος και Κ και S είναι αντίστοιχα ο αριθµός των 
περιστροφών και ο αριθµός των αλλαγών κλίµακας τότε κατά τον σχεδιασµό των φίλτρων 
θέλουµε η ηµίσεια υψηλή τιµή του πλάτους στο πεδίο των συχνοτήτων να ακουµπά η µία την 
άλλη όπως στην παρακάτω Εικόνα 6.10. 

lU hU
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Έτσι για τις παραµέτρους του φίλτρου έχουµε : 
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όπου και hUW = 1,....2,1 −= Sm .Για να αποφύγουµε την ευαισθησία της απόκρισης του 
φίλτρου στις απόλυτες τιµές φωτεινότητας, τα πραγµατικά στοιχεία (µονά) του 2D Gabor φίλτρου 
τροποποιούνται ώστε να έχουν µέση τιµή µηδέν µε την προσθήκη µιας σταθερής ποσότητας.(Το 
ίδιο µπορεί να γίνει θέτοντας G(0,0) στην (2) ίση µε το µηδέν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 6.10  Οι παράµετροι των φίλτρων είναι Κ=6, S=4, U =0.05, U =0.4 l h

6.2.3.3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟY GABOR FILTER DICTIONARY. 

Καταρχήν καθορίζουµε ότι το µέγεθος του καθενός φίλτρου θα είναι 128x128 
εικονοστοιχεία και ότι θα είναι κεντραρισµένο ως προς το κεντρικό του στοιχείο. Αυτό σηµαίνει ότι 
αν δηµιουργήσουµε έναν πίνακα 128x128 στοιχείων το στοιχείο (64, 64) θα είναι το κεντρικό 
στοιχείο του φίλτρου. Στην συνέχεια καθορίζουµε τις συχνότητες ενδιαφέροντος που θέλουµε να 
αποκρίνεται το φίλτρο δηλαδή τις  και . Από την σχετική βιβλιογραφία προκύπτει ότι τα 
χαρακτηριστικά των textures των χρησιµοποιούµενων Βάσεων περιορίζονται εντός των 
χρησιµοποιούµενων τιµών συχνοτήτων.  

lU hU

Οι τιµές των x, και y βρίσκονται από την διακριτοποίηση του διαστήµατος -63,5 έως +63,5 
µε βήµα 1, µιας και το µέγεθος του φίλτρου είναι 128x128. Εφαρµόζουµε τους µετασχηµατισµούς 
της εξίσωσης (3) και βρίσκουµε τις τιµές των '' ,x y . Στην συνέχεια από την εξίσωση (1) βρίσκουµε 
τις τιµές (πραγµατικές και φανταστικές) του φίλτρου. 

Για την αποφυγή της ευαισθησίας της απόκρισης του φίλτρου στις απόλυτες τιµές φωτεινότητας, 
τα πραγµατικά στοιχεία του 2D Gabor φίλτρου τροποποιούνται ώστε να έχουν µέση τιµή µηδέν µε 
την προσθήκη µιας σταθερής ποσότητας 

Συνολικά έχουµε αριθµό περιστροφών 6 επί αριθµό µετατοπίσεων 4, δηλαδή 24 φίλτρα.  
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Στις πιο κάτω εικόνες παραθέτουµε τις πραγµατικές και φανταστικές τιµές των φίλτρων για 
την πρώτη µετατόπιση και όλες τις περιστροφές.  
 

Εικόνα 6.11  Το πραγµατικό µέρος της απόκρισης των φίλτρων για µία µετατόπιση και έξι περιστροφές. 
(Οι πρώτες έξι φωτογραφίες). Οι επόµενες έξι εικόνες αφορούν το φανταστικό µέρος.
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6.2.3.4     ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. 

∆οθέντος µίας εικόνας I(x,y) ο µετασχηµατισµός Wavelet µπορεί να οριστεί ως εξής : 
 

         (5) 
 
 

όπου το * δείχνει το µιγαδικό συζυγές της παράστασης. Θεωρώντας τώρα ότι οι τοπικές 
περιοχές της σύστασης είναι χωρικά οµοιογενής µπορούµε να αναπαραστήσουµε τις περιοχές 
µε την χρήση των mnµ και mnσ : 
 
           (6)
  
 

Μπορούµε τώρα να κατασκευάσουµε ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών του οποίου τα 
στοιχεία είναι οι τιµές των mnµ και mnσ . 
 Το τελικό χαρακτηριστικό διάνυσµα θα είναι της µορφής : 

]................[ 01010000

_

nnnnf σµσµσµ=   (7) 
 
Για Κ=6, S=4 το διάνυσµα έχει διάσταση 24.   

6.2.3.5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ. 

Aς θεωρήσουµε δύο πρότυπα εικόνων I, j αντίστοιχα και τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά διανύσµατα. Η απόσταση µεταξύ των δύο διανυσµάτων τον χώρο των 
χαρακτηριστικών µπορεί να οριστεί από την : 
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)( mna µ και )( mna σ είναι οι τυπικές αποκλίσεις των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων σε ολόκληρη 
την βάση από τις εικόνες, και χρησιµοποιούνται για την κανονικοποίηση των µεµονωµένων 
στοιχείων των χαρακτηριστικών διανυσµάτων. 

6.2.4 ΕΞΟΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ. 
Για λόγους παρουσίασης της απόδοσης του συστήµατος δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή 

στην MATLAB 7.0 στην οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει περιοχές σε εικόνες και το σύστηµα 
να αποφασίσει σε ποια από τις 25 κατηγορίες της Βάσης Ponce την κατατάσσει. Στην συνέχεια 
υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ανάκτηση  από την Βάση 9 εικόνων που ταιριάζουν από άποψη 
χαρακτηριστικών πιο πολύ µε την επιλεχθείσα περιοχή, δηλαδή το χαρακτηριστικό διάνυσµα της 
επιλεχθείσας περιοχής είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά διανύσµατα των εικόνων ολόκληρης 
της Βάσης, σύµφωνα µε την εξίσωση (8). 

 
Το περιβάλλον της εφαρµογής απεικονίζεται στην Εικόνα 6.12. 

6.2.5 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 
Στην συνέχεια για τις δύο τροποποιηµένες Βάσεις µε εικόνες που έχουµε και µε την 

βοήθεια της εφαρµογής WEKA πραγµατοποιήσαµε ένα πλήθος πειραµάτων που θα αναλυθούν 
πιο κάτω. Πριν όµως από την περιγραφή των πειραµάτων θα πρέπει να δώσουµε λίγα στοιχεία 
για τη εφαρµογή WEKA. 
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 Εικόνα 6.12  Εφαρµογή Εξόρυξης-Ανάκτησης Γνώσης απο Εικόνες. 

6.2.5.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ WEKA. 

Η εφαρµογή WEKA είναι ένα εργαλείο εξόρυξης γνώσης το οποίο είναι υλοποιηµένο σε 
JAVA, απο το Πανεπιστήµιο Waikato της Νέας Ζηλανδίας. Η αρχική εικόνα του προγράµµατος 
φαίνεται στην διπλανή εικόνα.  

Το WEKA περιέχει διάφορους αλγόριθµους µηχανικής µάθησης που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στο πεδίο της εξόρυξης γνώσης. Οι αλγόριθµοι αυτοί µπορούν είτε να κληθούν 
απ’ ευθείας είτε να κληθούν µέσα από πρόγραµµα σε JAVA. Επίσης περιέχει εργαλεία για 
προεπεξεργασία δεδοµένων, ταξινόµηση, ολοκλήρωση, κανόνων συσχέτισης καθώς και γραφική 
παράσταση αυτών. Είναι το ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη νέων µηχανισµών µάθησης και η 
ανάπτυξη αυτού είναι τύπου ανοικτού κώδικα κάτω από το πλαίσιο GNU.   
 

Στην παρούσα διπλωµατική το WEKA χρησιµοποιήθηκε για τα 
εξής δύο προβλήµατα: το πρώτο πρόβληµα ήταν η ταξινόµηση των 
προτύπων σε κατηγορίες µε την εφαρµογή των 4 προαναφερθέντων 
αλγορίθµων, και το δεύτερο πρόβληµα ήταν η µέτρηση της 
συνεισφοράς κάθε παραµέτρου του χαρακτηριστικού διανύσµατος 
στην συνολική απόδοση του συστήµατος. 

Στο πρόβληµα της ταξινόµησης για κάθε µία βάση ∆εδοµένων 
µετρήσαµε την ικανότητα διαχωρισµού των προτύπων σε κατηγορίες, 
το οποίο σχετίζεται µε το πόσο η προγενέστερη εξαγωγή των 
παραµέτρων δύναται να παράγει διανύσµατα διαστατικότητας και 
δυναµικής τέτοιας ώστε κάθε κατηγορία να περιγράφεται ικανο-
ποιητικά. Στο δεύτερο πρόβληµα µετρήσαµε την συνεισφορά των 
παραµέτρων και το πόσο µια πιθανή αναδιάταξη των παραµέτρων ή 
ελάττωση της διάστασης θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της 
απόδοσης σε συνδυασµό µε µείωση του υπολογιστικού φόρτου. 

 
Μερικές εικόνες από το γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.14. 
 
 Εικόνα 6.13  Εφαρµογή WEKA. 
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Εικόνα 6.14  WEKA Interface για επεξεργασία δεδοµένων, ταξινόµηση, δηµιουργία συστάδων, 
κανόνων συσχέτισης, απεικόνιση δεδοµένων και κατασκευή Νευρωνικών ∆ικτύων.

6.2.5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ. 

Μετά από την εξαγωγή των χαρακτηριστικών για κάθε µία βάση δεδοµένων και για όλες 
τις υποεικόνες έγινε µία ανάλυση της βαρύτητας κάθε µίας παραµέτρου, από τις 48 που έχει το 
χαρακτηριστικό διάνυσµα, και της συνεισφοράς αυτής στην τελική απόδοση του συστήµατος. 

 

  -93- 
 



ΕΞΟΡΥΞΗ  ΓΝΩΣΗΣ  ΑΠΟ  Ε ΙΚΟΝΕΣ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Πιο συγκεκριµένα για την βάση δεδοµένων Brodatz και για το σύνολο των 1760 υποεικόνων 
µετρήσαµε την απόδοση του συστήµατος στην ανάκτηση συναφών εικόνων ως εξής: 
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 Εικόνα 6.15  Ποσοστά Επιτυχούς Ανάκτησης για την Βάση Brodatz. 

Για κάθε µία υποεικόνα πήραµε ένα διάνυσµα 48 αριθµών σύµφωνα µε τον τύπο (7) από 
την εφαρµογή του φίλτρου πάνω στην υποεικόνα. Στην συνέχεια µε την χρήση του προγράµµατος 
WEKA και του αλγορίθµου SMO υπολογίσαµε την απόδοση η οποία είναι της τάξης του 74,1% για 
την ταξινόµηση και 73,38% για την ανάκτηση. Πιο αναλυτικά επειδή για κάθε µία εικόνα σύστασης-
υφής έχουµε 16 υποεικόνες του ίδιου texture κατά την διαδικασία της ανάκτησης περιµένουµε, 
δοθέντος µιας υποεικόνας, τις 16 υποεικόνες που αντιστοιχούν στην ίδια εικόνα σύστασης-υφής 
(texture) να βρίσκονται µέσα στις 16 πρώτες υποεικόνες που µας επιστρέφει η διαδικασία 
ανάκτησης. Αν αυξήσουµε τον αριθµό των εικόνων που επιστρέφει το σύστηµα στις 20, τότε η 
συνολική απόδοση ανάκτησης προσεγγίζει το 88%.  

Ενώ η κατανοµή των ποσοστών επιτυχίας από 0-100% είναι : 

Ποσοστό Επιτυχούς Ανάκτησης 73,38% 
Μέγιστο 100,00% 
Ελάχιστο 13,67% 

  
Ποσοστό Επιτυχίας Αριθµός Εικόνων (Ανά 16) 

10 0,00 
20 3,00 
30 4,00 
40 7,00 
50 9,00 
60 11,00 
70 9,00 
80 12,00 
90 14,00 

100 41,00 
  

Σύνολο Εικόνων 110 
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Η ίδια κατανοµή σε γράφηµα φαίνεται πιο κάτω εικόνα : 
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Εικόνα 6.16  Κατανοµή επιτυχούς ανάκτησης των 16 υποεικόνων στα διαστήµατα από 0-100% 
για την βάση Brodatz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην συνέχεια µε το πρόγραµµα WEKA βρήκαµε την σειρά βαρύτητας των 48 
παραµέτρων που καθορίζουν το χαρακτηριστικό διάνυσµα. Έτσι το χαρακτηριστικό διάνυσµα 
που χρησιµοποιούµε απαρτίζεται από : 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΝΥΣΜΑ 
Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

1 µ1 µ14 
2 µ2 µ21 
3 µ3 µ9 
4 µ4 µ20 
5 µ5 µ3 
6 µ6 µ24 
7 µ7 σ21 
8 µ8 µ23 
9 µ9 µ17 
10 µ10 µ18 
11 µ11 µ10 
12 µ12 σ3 
13 µ13 µ5 
14 µ14 σ20 
15 µ15 σ22 
16 µ16 µ11 
17 µ17 σ16 
18 µ18 σ19 
19 µ19 σ9 
20 µ20 σ7 
21 µ21 µ7 
22 µ22 σ13 
23 µ23 σ24 
24 µ24 σ18 
25 σ1 σ10 
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26 σ2 µ13 
27 σ3 µ4 
28 σ4 σ12 
29 σ5 σ23 
30 σ6 σ11 
31 σ7 σ2 
32 σ8 µ19 
33 σ9 σ5 
34 σ10 µ6 
35 σ11 µ12 
36 σ12 µ22 
37 σ13 σ15 
38 σ14 µ6 
39 σ15 µ1 
40 σ16 µ15 
41 σ17 σ14 
42 σ18 µ8 
43 σ19 σ8 
44 σ20 σ17 
45 σ21 µ2 
46 σ22 µ16 
47 σ23 σ4 
48 σ24 σ1 

Η τελική σειρά των παραµέτρων γίνεται µε βάση τον βαθµό σπουδαιότητας ξεκινώντας 
από αυτές µε την µεγαλύτερη και καταλήγοντας σε αυτές µε την µικρότερη. Στην συνέχεια 
πραγµατοποιήσαµε όλα τα πειράµατα ανάκτησης χρησιµοποιώντας τις πρώτες 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 48 παραµέτρους.  

Η επίδραση στην απόδοση φαίνονται στην πιο κάτω γραφική παράσταση : 
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Εικόνα 6.17  Επίδραση του αριθµού των παραµέτρων στην απόδοση της ανάκτησης. 
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Εικόνα 6.18  Κατανοµή επιτυχούς ανάκτησης των 600 υποεικόνων στα διαστήµατα από 0-100% 
για την Βάση Ponce.

Και πιο αναλυτικά η συνολική απόδοση του συστήµατος επί συνόλου 15000 υποεικόνων 
από την βάση Ponce : 

Ποσοστό Επιτυχούς Ανάκτησης 49,05% 
Μέγιστο 100,00% 
Ελάχιστο 21,00% 

  
Ποσοστό Επιτυχίας Αριθµός Εικόνων (Ανά 600) 

10 0 
20 26 
30 229 
40 256 
50 178 
60 119 
70 87 
80 46 
90 31 

100 28 
  

Σύνολο Εικόνων 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Πιο αναλυτικά για κάθε  µία κατηγορία της Βάσης Ponce τα ποσοστά ανάκτησης 
φαίνονται στην Εικόνα 6.19. 

6.2.5.3 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

∆ιατηρώντας το ίδιο χαρακτηριστικό διάνυσµα για την περιγραφή των χαρακτηριστικών 
σύστασης-υφής των υποεικόνων εφαρµόσαµε αλγόριθµους ταξινόµησης προτύπων µε την 
βοήθεια του προγράµµατος WEKA και πήραµε για την κάθε µια Βάση τα αποτελέσµατα που 
φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες. Η διαδικασία της ταξινόµησης χρησιµοποιείται από το σύστηµά 
µας για τον προσδιορισµό της κλάσης µιας εικόνας σύστασης-υφής (texture). 
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Βάση Textures Ponce (15000) Αποτέλεσµα 

  

C4.5 61,15% 

SMO 64,4% 

RIPPER 58,97% 

BACKPROPAGATION 78,8% 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Βάση Textures Brodatz (1760) Αποτέλεσµα 

  

C4.5 66,25% 

SMO 74,1% 

RIPPER 69,97% 

BACKPROPAGATION 87,9% 
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Εικόνα 6.19 Ποσοστά Eπιτυχούς ανάκτησης για κάθε µία κατηγορία της Βάσης Ponce.

H συγκριτική γραφική παράσταση για τις δύο βάσεις και µε τους 4 αλγόριθµους που 
χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση της ταξινόµησης των προτύπων φαίνεται στην 
Eικόνα 6.20. 

6.2.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η παρουσίαση των εφαρµογών εξαγωγής χαρακτηριστικών από 
εικόνες σύστασης-υφής µε την χρήση πολλαπλών φίλτρων Gabor και της ολοκληρωµένης 
εφαρµογής εξόρυξης και ανάκτησης γνώσης. ∆όθηκαν οι πειραµατικές µετρήσεις στα 
χρησιµοποιούµενα σετ εικόνων και µετρήθηκε η απόδοση του συστήµατος. 
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 Εικόνα 6.20  Ποσοστά επιτυχούς ταξινόµησης για τις Βάσεις Ponce, Brodatz.

Στο επόµενο κεφάλαιο δίνονται µερικές παρατηρήσεις για τις εφαρµογές που 
αναπτύχθηκαν ενώ επίσης αναφέρονται και πιθανές ερευνητικές επεκτάσεις της εργασίας. 
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ΣΧΟΛΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Κατά την εξαγωγή των παραµέτρων από τις εικόνες σύστασης-υφής χρησιµοποιήσαµε τα 
φίλτρα Gabor τα οποία όπως προκύπτει από τα θεωρητικά στοιχεία που παραθέσαµε έχουν έναν 
αριθµό από παραµέτρους οι οποίες, όπως καταγράφεται και στην σχετική βιβλιογραφία, επιδρούν 
σηµαντικά στην ικανότητα τους να παραστήσουν επαρκώς ή όχι τις περιοχές στις οποίες 
εφαρµόζονται. 
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Πιο αναλυτικά στις εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν τα φίλτρα Gabor υπάρχουν οι εξής 
παράµετροι : , ο αριθµός των περιστροφών και των µετατοπίσεων, καθώς επίσης το 
µέγεθος του φίλτρου, και η µορφή του φίλτρου, δηλαδή αν είναι τετράγωνο ή όχι.  

,hU U

Καταρχήν το µέγεθος του φίλτρου στην παρούσα εργασία είχε το ίδιο µέγεθος µε την 
εικόνα στην οποία εφαρµόστηκε, ενώ επιλέχθηκε να είναι τετράγωνο. Θα µπορούσαµε να 
εφαρµόσουµε διαφορετικά µεγέθη από τετράγωνα φίλτρα για να δούµε την επιρροή τους στην 
τελική απόδοση του συστήµατος. Μιας και η εφαρµογή του φίλτρου γίνεται τοπικά σε κάθε ένα 
εικονοστοιχείο και η τελική τιµή είναι ένα άθροισµα από τιµές γκρίζας κλίµακας οι οποίες 
διαµορφώνουν την γειτονιά ενδιαφέροντος, επί τους συντελεστές του φίλτρου, οι οποίοι 
διαµορφώνουν έναν πίνακα ή αλλιώς έναν πυρήνα συνέλιξης περιµένουµε το µέγεθος του φίλτρου 
να επιδρά δραστικά τόσο στον υπολογιστικό φόρτο, όσο και στην αποτελεσµατική ή όχι απόδοση 
των τοπικών χαρακτηριστικών. Στην παρούσα εφαρµογή δεν πειραµατιστήκαµε µε άλλα µεγέθη 
φίλτρων ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι από σχετικές εργασίες προκύπτει ότι όσο το µέγεθος 
των φίλτρων αυξάνει τόσο η τιµή της συνέλιξης επηρεάζεται, όπως είναι λογικό από µεγαλύτερη 
γειτονιά εικονοστοιχείων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περιοχές µη οµοιογενείς να έχουν µεγάλη 
επίδραση στην τελική τιµή. Το παραπάνω αναµένεται να ισχύει στις εικόνες σύστασης-υφής. Από 
άλλες εργασίες διαπιστώσαµε ότι το µέγεθος των φίλτρων σπάνια ξεπερνά το µισό της υπό 
εξέτασης περιοχής, δηλαδή θα έπρεπε το µέγεθος του φίλτρου να περιοριστεί στο µισό, δηλαδή 
64x64. Ως προς την άλλη παράµετρο η οποία είναι η τοπολογία του φίλτρου, οι περισσότερες 
εργασίες προτιµούν τη τετράγωνη µορφή των φίλτρων, ενώ η επιλογή άλλης µορφής έχει να κάνει 
µε πολύ πιο εξειδικευµένες εφαρµογές. Το προηγούµενο ωστόσο αποτελεί µια καλή µελλοντική 
ερευνητική κατεύθυνση για το πώς µπορούµε να επιλέξουµε την βέλτιστη µορφή του φίλτρου, η 
οποία όχι µόνο θα µειώσει τον υπολογιστικό φόρτο αλλά θα έχει και συνεισφορά στην αύξηση της 
απόδοσης του συστήµατος τόσο στην εξόρυξη όσο και στην ανάκτηση των εικόνων. 

Στα φίλτρα Gabor ο αριθµός των µετατοπίσεων καθορίζει το εύρος συχνοτήτων 
ενδιαφέροντος, ενώ ο αριθµός των περιστροφών χρησιµοποιείται για την εξαγωγή των 
κατευθυντικών χαρακτηριστικών. Ο συνολικός αριθµός των φίλτρων είναι ο αριθµός των 
µετατοπίσεων επί τον αριθµό των περιστροφών. Από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι µεγαλύτερος 
αριθµός φίλτρων δεν συνεπάγεται καλύτερη απόδοση, ωστόσο όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός 
των φίλτρων τόσο πιο υπολογιστικά απαιτητική γίνεται η εφαρµογή. Ο προσδιορισµός του 
βέλτιστου αριθµού των φίλτρων είναι επίσης µια καλή ερευνητική κατεύθυνση. Αυτό που απλά θα 
πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι ο µεγάλος αριθµός φίλτρων µπορεί να οδηγήσει σε πλεονάζουσα 
πληροφορία η οποία δεν συνεισφέρει θετικά στην αύξηση της απόδοσης του συστήµατος. 

Τα φίλτρα µε και είναι κεντραρισµένα στο πεδίο των συχνοτήτων σε αποστάσεις 

και αντίστοιχα. Το άνω όριο είναι =0,5 ενώ το κάτω όριο =0. Στην πραγµατικότητα 
είναι πολύ σπάνιο να έχουµε εικόνες µε µόνο άνω ή κάτω όριο συχνοτήτων. Επίσης διαφορετικές 
κεντρικές συχνότητες δεν έχουν καµία σηµαντική επίδραση στην απόδοση. Από την βιβλιογραφία 
προκύπτει ότι ο καλύτερος συνδυασµός συχνοτήτων είναι =0,4 και =0,04 και γι’ αυτό και 
στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε αυτές τις τιµές. 

lU hU

lU hU hU lU

hU lU

 Για την απόκτηση των χαρακτηριστικών από τα φίλτρα Gabor οι εικόνες θα πρέπει να 
υποστούν την συνέλιξη µε όλα τα φίλτρα, στην περίπτωσή µας 24. Πιο ειδικά η συνέλιξη απαιτεί 
αρκετό υπολογιστικό χρόνο λόγω του µεγάλου αριθµού των υπολογισµών που απαιτούνται σε 
κάθε εικονοστοιχείο. Για την επίτευξη µεγαλύτερης  ταχύτητας σε µεγάλες εικόνες οι υπολογισµοί 
στο χώρο των εικόνων µπορεί να µεταφερθεί στον χώρο των συχνοτήτων, αυτό συνεπάγεται την 
εφαρµογή του FFT και του IFFT τόσο στην εικόνα όσο και στα φίλτρα Gabor.Στην υλοποίηση µας 
ακολουθήσαµε την πιο πάνω τεχνική, και θα πρέπει να τονίσουµε ότι η πολυπλοκότητα αυτών των 
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µετασχηµατισµών είναι , όπου S*S είναι το µέγεθος της εικόνας. Για κάθε φίλτρο 
όσο µεγαλύτερο είναι σε µέγεθος τόσο περισσότερο υπολογιστικό φορτίο προσθέτουµε στο 
σύστηµα, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάµε και το κόστος σε χώρο αποθήκευσης των 
χαρακτηριστικών διανυσµάτων και των συντελεστών των φίλτρων. 

2
2( log )O S S

Συνεπώς οι πιθανές βελτιώσεις της παρούσας εργασίας για το µέρος της εξαγωγής των 
παραµέτρων εντοπίζονται κυρίως στο µέγεθος και την τοπολογία των φίλτρων καθώς επίσης και 
στον αριθµό των µετατοπίσεων και των περιστροφών αυτών. Όσον αφορά τους αλγόριθµους µε 
τους οποίους γίνεται η ταξινόµηση θα πρέπει να αναφέρουµε ότι χρησιµοποιήσαµε την όσο τον 
δυνατόν πιο απλή και προεπιλεγµένη τοπολογία χωρίς να επεκταθούµε περισσότερο. Οι αλλαγές 
στην απόδοση του συστήµατος δεν αναµένεται να είναι µεγάλες ωστόσο είναι και αυτό ένα πεδίο 
το οποίο χρήζει προσοχής.  

Εν κατακλείδι υλοποιήσαµε ένα σύστηµα εξόρυξης και ανάκτησης γνώσης από εικόνες 
σύστασης-υφής το οποίο παρουσιάζει αξιόλογη συµπεριφορά και απόδοση. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν µια πρώτη βαθµίδα σε ένα πολυπλοκότερο σύστηµα εξόρυξης γνώσης το 
οποίο αφού περιορίσει τον χώρο ενδιαφέροντος θα προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα για 
εικόνες τύπου σύστασης-υφής. 
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