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είναι η µελέτη της οπτικής ροής, η οποία δείχνει αρκετά ελπιδοφόρος τρόπος 
για βελτίωση της ακρίβειας στον εντοπισµό και την παρακολούθηση των 
σηµάτων αν χρησιµοποιηθεί σωστά. 

• Μία ακόµη βελτίωση που είναι απαραίτητη στο σύστηµα που αναπτύξαµε 
είναι η απόρριψη των εσφαλµένα ανιχνευµένων περιοχών που προαναφέραµε.  
Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε παράλληλη χρήση στατιστικών µεγεθών της 
εικόνας, πληροφορίας για την κίνηση και σύγκριση µεταξύ διαδοχικών καρέ.  
Αν γίνει µία προσεκτική ανάλυση των παραπάνω παραµέτρων ίσως να είναι 
εφικτή η αξιόπιστη απόρριψη των εσφαλµένα ανιχνευµένων περιοχών χωρίς 
το ρίσκο της απώλειας χρήσιµης πληροφορίας. 

• Τέλος, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός σταδίου ταξινόµησης των ΣΟΚ που 
να είναι γρήγορο, αξιόπιστο και ανεξάρτητο από τις συνθήκες.  Πολλές 
προσεγγίσεις υπάρχουν για την επίλυση αυτού του προβλήµατος στην 
βιβλιογραφία, καθεµία µε τα δικά της πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.  Η 
χρησιµοποίηση διαφόρων αποστάσεων που χαρακτηρίζουν µία εικόνα έχει 
προταθεί.  ∆ύο από αυτές είναι η Hausdorff και η Chamfer, οι οποίες έχουν 
χρησιµοποιηθεί σε ανάλογες εφαρµογές.  Άλλες προσεγγίσεις είναι η 
χρησιµοποίηση δέντρων αποφάσεων που αποσυνθέτουν το σήµα στα δοµικά 
του χαρακτηριστικά και προχωράνε βήµα - βήµα στην απόρριψη των 
αταίριαστων περιπτώσεων έως ότου γίνει ταξινόµηση, αλλά και η 
χρησιµοποίηση των νευρωνικών δικτύων.  Τέλος, θα µπορούσαµε να 
εκµεταλλευτούµε όλα τα καρέ στα οποία εµφανίζεται το ΣΟΚ, εξετάζοντας αν 
λαµβάνουµε την ίδια ταξινόµηση για έναν προκαθορισµένο αριθµό εικόνων 
(συνεχόµενων ή µη) ώστε να κάνουµε στη συνέχεια την τελική ταξινόµηση.  
Κάποια λύση που αποτελεί πανάκεια δεν υπάρχει.  Ο πειραµατισµός είναι η 
καλύτερη µέθοδος επιλογής ταξινοµητή. 

 
Καταλήγοντας, οφείλουµε να συµπεράνουµε ότι η εργασία αυτή µπορεί να κριθεί σε 
γενικές γραµµές ως επιτυχηµένη, αφού το θέµα της αναγνώρισης ΣΟΚ εξετάστηκε 
από πολλές σκοπιές, αναλύθηκε σε αρκετό βάθος και ως αποτέλεσµα προτάθηκε ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα, το οποίο επιτυγχάνει τον σκοπό του τουλάχιστον κατά το 
ήµισυ (ανίχνευση και παρακολούθηση σηµάτων).  Όσο για το στάδιο της 
ταξινόµησης, αν και δεν κρίνεται επαρκές, έγιναν οι απαραίτητες προτάσεις για την 
βελτίωσή του, πράγµα που ελπίζουµε να βοηθήσει µελλοντικές µελέτες πάνω στο 
θέµα. 
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• ∆είχνει ελπιδοφόρο στην ταξινόµηση σηµάτων σε καλές συνθήκες 
βιντεοσκόπησης, αλλά αποτυγχάνει παταγωδώς στην ταξινόµηση σε 
βραδινές βιντεοσκοπήσεις, ή και βιντεοσκοπήσεις υπό βροχή.    

• Χρειάζεται βελτίωση όσον αφορά την απόρριψη εσφαλµένα ανιχνευµένων 
περιοχών από το στάδιο ανίχνευσης συµµετρικών σχηµάτων. 

 
Σίγουρα το σύστηµα αναγνώρισης ΣΟΚ που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της 
εργασίας απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί αξιόπιστο, αλλά δεδοµένων των 
δυσκολιών που παρουσιάζει το πρόβληµα, µπορεί να χαρακτηριστεί σίγουρα 
εξελίξιµο.  Ας συνοψίσουµε κάποια από τα βασικά προβλήµατα που έχει να 
αντιµετωπίσει κάποιος που ασχολείται µε το θέµα της αναγνώρισης ΣΟΚ: 
 

• Οι φυσικές σκηνές τις οποίες πρέπει να επεξεργαστεί ένα σύστηµα 
αναγνώρισης ΣΟΚ παρουσιάζουν απρόβλεπτες ανωµαλίες, όπως συνεχείς 
αλλαγές των συνθηκών φωτισµού, µερική ή ολική απόκρυψη των σηµάτων 
από φυσικά εµπόδια, διαταραγµένη σταθερότητα του πλάνου (λακκούβες) κ.α. 

• Πολλά ΣΟΚ έχουν υποστεί φθορές είτε λόγω του χρόνου και των καιρικών 
συνθηκών (ξεθωριασµένο χρώµα), είτε από την ανθρώπινη παρέµβαση 
(γκραφίτι, διαφηµιστικά αυτοκόλλητα).  Επίσης πολλά σήµατα βρίσκονται 
τοποθετηµένα όχι στην αναµενόµενη κάθετη γωνία µε το έδαφος, αλλά 
παρουσιάζουν κλίση µικρών ή και µεγαλύτερων γωνιών 

• Οι καιρικές συνθήκες και η ώρα της ηµέρας που λαµβάνονται τα πλάνα έχει 
σηµαίνοντα ρόλο στην ανίχνευση και την ταξινόµηση, καθώς αλλάζει την 
προσέγγιση που πρέπει να γίνει για τις παραπάνω λειτουργίες. 

• Η ταξινόµηση είναι ένα πολύ σηµαντικό και καθόλου τετριµµένο πρόβληµα.  
Αυτό συµβαίνει τόσο εξαιτίας των λόγων που προαναφέρθηκαν και έχουν να 
κάνουν µε την εµφάνιση των σηµάτων στο βίντεο, όσο και λόγω του µεγάλου 
αριθµού ΣΟΚ που υπάρχουν και των σηµαντικών διαφορών που 
παρουσιάζουν αυτά από χώρα σε χώρα.  Έτσι η ανάπτυξη ενός οικουµενικού 
συστήµατος αναγνώρισης που θα είναι σε θέση να λειτουργήσει σε κάθε χώρα 
είναι πρακτικά πολύ δύσκολο. 

• Η ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί µεταξύ της αξιοπιστίας και της 
ταχύτητας του συστήµατος δεν επιτρέπει εκπτώσεις ούτε στον ένα ούτε στον 
άλλο τοµέα.  Άλλωστε ο στόχος δεν είναι ούτε ένα γρήγορο σύστηµα που θα 
αναγνωρίζει µόνο ένα µικρό ποσοστό ΣΟΚ στον δρόµο, ούτε ένα αξιόπιστο 
σύστηµα που αναγνωρίζει όλα τα σήµατα που συναντά, αλλά αργεί πολύ να 
ολοκληρώσει την αναγνώριση.  Έτσι, χρονοβόρες λύσεις όπως νευρωνικά 
δίκτυα ή και γενετικοί αλγόριθµοι είναι µεν καλές µέθοδοι αναγνώρισης 
προτύπων ως προς την απόδοσή τους, αλλά δεν ενδείκνυνται για χρήση σε 
προβλήµατα τέτοιου είδους.   

 
Για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα αυτά που προαναφέραµε, αλλά και κάποια 
ακόµη που έχουν αναφερθεί σε προηγούµενα σηµεία της εργασίας, µπορούµε να 
κάνουµε µερικές προτάσεις για µελλοντικές προσεγγίσεις στο θέµα: 
 

• Όσον αφορά τον χρωµατικό διαχωρισµό και την ανίχνευση και 
παρακολούθηση των σηµάτων, η µέθοδος που χρησιµοποιήσαµε δείχνει να 
είναι αρκετά ικανοποιητική τόσο ως προς τα αποτελέσµατα όσο και προς την 
ταχύτητα.  Αν επιθυµούµε περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων, θα 
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και κάποια µέθοδο που να ενσωµατώνει 
πληροφορία για την κίνηση του οχήµατος στο σύστηµα.  Μία τέτοια µέθοδος 
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Εικόνα 7.10: Γραφική παράσταση αθροιστικής αναλογίας ταξινοµήσεων – θέσης 
σωστής ταξινόµησης από χρήση των ταξινοµητών σε αντίξοες συνθήκες. 

 
Παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα είναι απογοητευτικά στην περίπτωση αυτή. 
Σίγουρα οι λόγοι που προαναφέρθηκαν εξηγούν εν µέρει την αποτυχία των 
ταξινοµητών, αλλά τα ποσοστά της τάξης του 5% ή και λιγότερο που επιτυγχάνονται 
είναι σαφώς απαράδεκτα για µία τέτοια εφαρµογή.  Είναι δε συγκρίσιµα µε τα 
ποσοστά που επιτυγχάνονται µε τελείως τυχαία ταξινόµηση, πράγµα που καθιστά 
τελείως άχρηστους τους ταξινοµητές για εφαρµογή στο πρόβληµά µας.  Ακόµη και αν 
δεν χρησιµοποιηθούν τα παραδείγµατα που δεν περιλαµβάνονται στην βάση 
προτύπων ΣΟΚ, τα ποσοστά δεν υπερβαίνουν και κατά πολύ το 5%, οπότε δεν 
µπορούµε να βρούµε κάτι ευοίωνο για την χρήση των ταξινοµητών Τ1 και Τ2 για 
αντίξοες συνθήκες βιντεοσκόπησης.  Ίσως µία λύση να είναι µία επεξεργασία των 
εικόνων των υποψηφίων ΣΟΚ πριν συγκριθούν µε τα πρότυπα, ή και η 
χρησιµοποίηση δυαδικών εικόνων. 

7.6 Συµπεράσµατα 
 
Έχοντας φτάσει στο τέλος της εργασίας αυτής, είµαστε σε θέση να συνοψίσουµε τα 
συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από την µελέτη του προβλήµατος της 
αναγνώρισης ΣΟΚ και την ανάπτυξη του συστήµατος που περιγράψαµε.  Αρχικά 
αξίζει να αναφέρουµε κάποια πράγµατα σε σχέση µε την αξιολόγηση της ποιότητας 
του συστήµατος που υλοποιήσαµε.  Το σύστηµά µας λοιπόν, συγκεντρώνει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 

• Παρουσιάζεται αξιόπιστο στην ανίχνευση των σηµάτων οδικής 
κυκλοφορίας, τόσο σε ευνοϊκές  όσο και σε αντίξοες συνθήκες. 

• Κατορθώνει να παρακολουθήσει τα σήµατα στην διαδοχή των 
βιντεοσκοπηµένων εικόνων µε αρκετά σθεναρό τρόπο. 

• Είναι αρκετά ταχύ σε όλα του τα στάδια, δηµιουργώντας υποσχέσεις ως προς 
την χρήση του σε πραγµατικό χρόνο. 
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χαµηλά ποσοστά στα ορθογώνια µπλε σήµατα, πράγµα που σε µεγάλο βαθµό 
οφείλεται στις πολλές οµοιότητες µεταξύ των σηµάτων της κατηγορίας (βλέπε και το 
αντίστοιχο κοµµάτι του προηγούµενου κεφαλαίου).  

Για να κλείσουµε την ενότητα αυτή, θα παραθέσουµε µερικά παραδείγµατα σωστών 
ταξινοµήσεων µε κάθε ταξινοµητή, στην εικόνα 7.9. 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
 
Εικόνα 7.9: Παραδείγµατα (α) µπλε και (β) κόκκινων σηµάτων που έχουν 
ταξινοµηθεί σωστά από τον Τ1 και  (γ) µπλε και (δ) κόκκινων σηµάτων που 
έχουν ταξινοµηθεί σωστά από τον Τ2. 
 

7.5.2 Ταξινόµηση σηµάτων εντοπισµένων στην δεύτερη και την τρίτη 
βιντεοσκόπηση  
 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 
εφαρµογή των δύο ταξινοµητών σε 355 στιγµιότυπα σηµάτων που συλλέχθηκαν από 
την δεύτερη (νυχτερινή) βιντεοσκόπηση και σε 240 σήµατα που συλλέχθηκαν από 
την τρίτη (υπό βροχή).  Τα πειραµατικά δεδοµένα δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά, γι’  αυτό 
και δεν θα δώσουµε µεγάλη έκταση σε αυτή την ενότητα.  Η ποιότητα των σηµάτων 
που έχουν ανιχνευθεί δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την απόδοση της 
ταξινόµησης, αφού υπάρχουν πολλά µερικώς εντοπισµένα σήµατα, άλλα που δεν 
είναι κάθετα στην κάµερα και αρκετά που είναι στραµµένα υπό γωνία ως προς το 
επίπεδο του δρόµου.  Τέλος, υπήρχαν και περίπου 20 µε 25 περιπτώσεις σηµάτων που 
δεν υπήρχαν στην βάση των ταξινοµητών.  Οι καµπύλες των αθροιστικών αναλογιών 
ταξινόµησης για τις δύο βιντεοσκοπήσεις δίνεται στην εικόνα 7.10. 
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κάτω από την καµπύλη του συσσωρευτικού αθροίσµατος, τόσο καλύτερη είναι η 
συµπεριφορά του ταξινοµητή.   
 
Ας εξετάσουµε τώρα την σύµπτωση απόψεων µεταξύ των δύο ταξινοµητών.  ∆ηλαδή 
το κατά πόσον οι σωστές ταξινοµήσεις γίνονται ως επί το πλείστον στα ίδια 
παραδείγµατα, ή υπάρχει µία «εξειδίκευση» σε κάποιο είδος σηµάτων.  Η σύγκριση 
των σωστών ταξινοµήσεων των Τ1 και Τ2 δείχνει ότι µάλλον µία συνδυαστική χρήση 
τους θα ήταν ιδανική, αφού µόνο το 61% των σωστών επιλογών τους είναι κοινές, 
δηλαδή µόλις οι 195 από τις 317.  Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι αν µπορούσαµε 
να επιλέξουµε µε ιδανικό τρόπο ένα κριτήριο που να επιλέγει πάντα την σωστή 
ταξινόµηση από τις δύο, θα µπορούσαµε να ανεβάσουµε το ποσοστό επιτυχών 
ταξινοµήσεων στα επίπεδα του 36% επιτυγχάνοντας έτσι βελτίωση δέκα ποσοστιαίων 
µονάδων.       
 

Άλλη µία παράµετρος που θα πρέπει να εξετάσουµε είναι οι κατηγορίες που 
ταξινοµούνται σωστά από κάθε ταξινοµητή.  Όπως έχουµε προαναφέρει, κάθε 
χρωµατική κατηγορία ΣΟΚ χωρίζεται σε δύο µεγάλες σχηµατικές υποκατηγορίες.  Τα 
κόκκινα σχήµατα χωρίζονται σε κυκλικά (εδώ κατατάσσεται και το STOP για την 
ταξινόµηση) και τριγωνικά.  Τα µπλε χωρίζονται σε κυκλικά και ορθογώνια 
παραλληλόγραµµα.  Στον πίνακα 7-1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία βρίσκεται η 
σωστή κατηγορία των σηµάτων ανάλογα µε το είδος τους από τους δύο ταξινοµητές 
(µόνο για την περίπτωση που η ορθή ταξινόµηση βρίσκεται µέσα στις 5 πρώτες 
θέσεις).  Μέσα στις παρενθέσεις δίνεται το ποσοστό επί του συνολικού αριθµού 
σηµάτων της συγκεκριµένης κατηγορίας (στρογγυλοποιηµένο).  Τα κυκλικά κόκκινα 
σήµατα που είχαµε συλλέξει ήταν  495, τα τριγωνικά κόκκινα 407, τα κυκλικά µπλε 
165 και τα ορθογώνια µπλε 173.  
 
Ταξινοµητής 

/ Θέση 
Κυκλικά 

Κόκκινα ΣΟΚ 
Τριγωνικά 

Κόκκινα ΣΟΚ 
Κυκλικά  
Μπλε ΣΟΚ 

Ορθογώνια 
Μπλε ΣΟΚ 

Τ1 / 1η 143 (29%) 82 (20%) 63 (38%) 30 (17%) 
Τ1 / 2η  49 (10%)      28 (7%)      42 (25%) 14 (8%) 
Τ1 / 3η  42 (8%)      11 (3%)     17 (10%)     12 (7%) 
Τ1 / 4η  46 (9%)  20 (5%)    9  (5%)  13 (8%) 
Τ1 / 5η  14 (3%)        12 (3%)        10 (6%)        23 (13%)    

           
Τ2 / 1η  92 (19%)       75 (18%) 124 (75%) 26 (15%) 
Τ2 / 2η  59 (12%)     31 (8%)     13 (8%)     11 (6%)        
Τ2 / 3η  29 (6%)        24 (6%)        7  (4%)         7 (4%)        
Τ2 / 4η  38 (8%)      17 (4%)        7  (4%)         3 (2%)        
Τ2 / 5η 26 (5%)        11 (3%)        3 (2%)         12 (7%)        

 
Πίνακας 7-1: Ποσοστά σωστών ταξινοµήσεων ανα κατηγορία. 
 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα δεν µπορούµε παρά να επισηµάνουµε το 
µεγάλο ποσοστό σωστών ταξινοµήσεων του ταξινοµητή Τ2 στην περίπτωση των 
κυκλικών µπλε σηµάτων.  Πιο συγκεκριµένα, βλέπουµε ότι ένα ποσοστό της τάξης 
του 93% έχει ταξινοµηθεί µέσα στην πρώτη πεντάδα, πράγµα που κάνει τον 
ταξινοµητή αυτό προτιµότερο για χρήση σε αυτή την κατηγορία.  Ο Τ1 παρόλο που 
πετυχαίνει επίσης τα καλύτερα ποσοστά του στην κατηγορία αυτή, δεν φτάνει παρά 
στο 84% και µε µόνο τις µισές περιπτώσεις να έχουν ταξινοµηθεί στην πρώτη θέση.  
Ένα ακόµη συµπέρασµα που µπορούµε να παραθέσουµε είναι φυσικά τα πολύ 
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να χρησιµοποιήσουµε µία γραφική παράσταση που να δείχνει το ποσοστό των ορθών 
ταξινοµήσεων συναρτήσει της θέσης στην οποία ταξινοµήθηκαν.  ∆ηλαδή στον 
άξονα y θα απεικονίζεται το ποσοστό των ορθών ταξινοµήσεων και στον άξονα x η 
θέση στην οποία τις τοποθέτησε ο ταξινοµητής.  Στην εικόνα 7.7 παρουσιάζουµε 
ακριβώς αυτές τις γραφικές παραστάσεις για τους Τ1 και Τ2. 
 

 
(α) 

 
(β) 

    
Εικόνα 7.7: Γραφική παράσταση ποσοστού ταξινοµήσεων – θέσης σωστής 
ταξινόµησης (α) για τον ταξινοµητή Τ1 και (β) για τον ταξινοµητή Τ2. 

 
Στην απεικόνιση αυτή και οι δύο ταξινοµητές φαίνονται πολύ παραπλήσιοι και η 
διαφοροποίησή τους είναι δυσδιάκριτη.  Γι αυτό τον λόγο θα κάνουµε την κοινή 
γραφική παράσταση του συσσωρευτικού αθροίσµατος των παραπάνω µεγεθών, ώστε 
να έχουµε ένα πιο καθαρό µέτρο σύγκρισης των δύο µεθόδων.  Η εικόνα 7.8 που 
ακολουθεί παρουσιάζει το συσσωρευτικό άθροισµα. 
 

 
 
Εικόνα 7.8: Γραφική παράσταση αθροιστικής αναλογίας ταξινοµήσεων – θέσης 
σωστής ταξινόµησης για τους δύο ταξινοµητές. 
 

Από την γραφική παράσταση της εικόνας 7.8 µπορούµε να δούµε ότι ο ταξινοµητής 
Τ1 είναι ελαφρά καλύτερος του Τ2, αφού όπως είναι φανερό, στις 5 πρώτες επιλογές 
του ταξινοµητή βρίσκεται κατά 55% περίπου η σωστή επιλογή, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τον Τ2 είναι σχεδόν 50%.  Γενικά, όσο πιο µεγάλο είναι το εµβαδόν 
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προηγούµενο σηµείο της εργασίας δεν είναι και τόσο εύκολο όσο ακούγεται και δεν 
υπάρχει µέθοδος που να έχει σίγουρα αποτελέσµατα.  Μεγάλη σηµασία έχει η 
αυστηρότητα που θέλουµε να επιβάλλουµε στην διαδικασία.  Χρησιµοποιώντας έτσι 
κατάλληλα κατώφλια για τα στατιστικά µεγέθη των πλαισίων που ανιχνεύθηκαν 
(ροπές, εντροπία κτλ), µπορούµε είτε να εξαιρέσουµε µόνο τις περιοχές που είναι 
απόλυτα σαφές ότι δεν περιέχουν ΣΟΚ, είτε να είµαστε πιο αυστηροί και να 
δεχόµαστε µόνο αυτές που είναι πολύ πιθανό να περιέχουν κάποιο ΣΟΚ.  Αυτή η 
επιλογή δεν είναι εύκολη και απαιτεί στατιστική µελέτη του προβλήµατος και των 
χαρακτηριστικών τιµών που παίρνουν τα ελεγχόµενα µεγέθη για να καταλήξουµε σε 
κάποια απόφαση.   
 
Εµείς χρησιµοποιήσαµε ενδιάµεσα κατώφλια, που παρατηρήθηκε ότι δουλεύουν 
αρκετά χαλαρά όσον αφορά την απόρριψη των περιοχών (µέση τιµή της τρίτης 
κεντρικής ροπής του κατάλληλου χρωµατικού χάρτη µεγαλύτερη από 300).  Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα να συµπεριλαµβάνονται στην τελική επιλογή αρκετές περιοχές 
που δεν περιείχαν ΣΟΚ, πράγµα που αντιµετωπίστηκε εν µέρει µε τον περιορισµό του 
µεγίστου αριθµού των περιοχών που γίνονται αποδεκτές ως υποψήφιες στις τέσσερις 
για κάθε χρώµα.  Μία τέτοια επιλογή είναι αρκετά ρεαλιστική , αφού υποδηλώνει ότι 
σε κάθε καρέ θεωρούµε ότι µπορεί να βρίσκονται έως και 4 σήµατα από κάθε χρώµα.  
Με αυτές τις επιλογές µαζέψαµε από τις τρεις βιντεοσκοπήσεις περιοχές µε υποψήφια 
ΣΟΚ ακτίνων 20, 25 και 30 εικονοστοιχείων.  Στην συνέχεια κρατήσαµε µόνο αυτές 
που όντως περιείχαν σήµατα, για να δοκιµάσουµε το επόµενο στάδιο του 
συστήµατος. 
     

7.5 Στάδιο ταξινόµησης υποψηφίων ΣΟΚ 
 
Σε αυτό το σηµείο έχουµε στην διάθεσή µας τα υποψήφια ΣΟΚ που έχουν εντοπιστεί 
στα καρέ της βιντεοσκόπησης και τις αντίστοιχες ταυτοποιήσεις τους ως προς το 
σχήµα.  Το µόνο που µένει είναι να χρησιµοποιήσουµε τους ταξινοµητές που 
παρουσιάσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ώστε να προσδιορίσουµε πόσο καλά 
δουλεύουν.  Με την διαδικασία που αναφέραµε παραπάνω έχουµε συλλέξει 1240 
στιγµιότυπα σηµάτων διαφόρων ειδών από την πρώτη βιντεοσκόπηση, 350 από την 
δεύτερη και 365 από την τρίτη.  Στην συνέχεια θα αναλύσουµε τα αποτελέσµατα που 
εξήχθησαν από την ταξινόµηση αυτών των παραδειγµάτων µε τους ταξινοµητές Τ1 
και Τ2 και θα δώσουµε παραδείγµατα ορθών και λανθασµένων ταξινοµήσεων. 
 

7.5.1 Ταξινόµηση σηµάτων εντοπισµένων στην πρώτη βιντεοσκόπηση  
 
Από την πρώτη βιντεοσκόπηση συλλέχθηκαν 1240 στιγµιότυπα ΣΟΚ, όχι όλα 
ιδανικά εντοπισµένα.  ∆ηλαδή, τα σήµατα δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις 
κεντραρισµένα στο πλαίσιο, πράγµα που σε τέτοιες εφαρµογές δεν είναι και πολύ 
σπάνιο.  Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις έχουµε κρύψιµο µέρους του σήµατος, 
ξεθωριασµένα σήµατα, σήµατα στραµµένα υπό γωνία κτλ.  Αυτές είναι περιπτώσεις 
που παρουσιάζονται συχνά στην αναγνώριση σηµάτων και έτσι δεν κάναµε επιλογή 
πριν να τα χρησιµοποιήσουµε για την ταξινόµηση.  
Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά του Τ1 και του Τ2 ταξινοµητή είναι ελάχιστη.  
Συγκεκριµένα ο Τ1 παρουσιάζει ποσοστό ορθών ταξινοµήσεων ίσο µε 25.65% και ο 
Τ2 ίσο µε 25.56%.  Η κύρια διαφορά µεταξύ των δύο έγκειται στο πόσο κοντά την 
πρώτη τους επιλογή βρίσκεται η ορθή ταξινόµηση.  Για να το δούµε αυτό θα πρέπει 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(στ) 

 
(ζ) 

 
(η) 

 
Εικόνα 7.6: Παρακολούθηση σήµατος σε ακολουθία από καρέ βιντεοσκόπησης υπό 
βροχόπτωση.  

 
 
Έχοντας ολοκληρώσει το στάδιο της ανίχνευσης των ΣΟΚ πρέπει να γίνει µία πρώτη 
απόρριψη των υποψηφίων περιοχών που δεν περιέχουν σήµατα, αλλά απλά 
ανιχνεύονται λόγω της συµµετρικότητας τους.  Αυτό όπως αναφέραµε και σε 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(στ) 

 
(ζ) 

 
(η) 

 
Εικόνα 7.5: Παρακολούθηση σήµατος σε ακολουθία από καρέ βιντεοσκόπησης σε 
βραδινές ώρες.  
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(στ) 

 
(ζ) 

 
(η) 

 
Εικόνα 7.4: Παρακολούθηση σήµατος σε ακολουθία από καρέ βιντεοσκόπησης υπό 
ηλιόλουστες συνθήκες.  
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7.4 Λειτουργία παρακολούθησης των ΣΟΚ 
 
Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε την ανίχνευση των ΣΟΚ σε ξεχωριστά καρέ των 
βιντεοσκοπήσεων.  Η διαδικασία ανίχνευσης όµως, όπως είδαµε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο, δεν είναι µία στατική διαδικασία, αλλά εξαρτάται και από τα 
αποτελέσµατα που έχουν εξαχθεί σε προηγούµενα καρέ.  Στην ενότητα αυτή θα 
δούµε πώς επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των σηµάτων στην διαδοχή των 
βιντεοσκοπηµένων εικόνων, στις τρεις διαφορετικές βιντεοσκοπήσεις που είχαµε 
στην διάθεσή µας.  Θυµίζουµε ότι η ανίχνευση αρχίζει στο πρώτο καρέ µε µία ακτίνα 
αρκετά µικρή (π.χ. 10 εικονοστοιχείων) και άπαξ και ανιχνευθεί ΣΟΚ µε το 
αντίστοιχο µέγεθος τότε η περιοχή που το περικλείει εξετάζεται στο επόµενο καρέ για 
την ύπαρξη συµµετρικού σχήµατος, µε ακτίνα που υπολογίζεται µε ελαχιστοποίηση 
του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος των σηµείων του κατάλληλου χάρτη από την 
εξίσωση του κύκλου.  Στην εικόνα 7.4 παρουσιάζεται αυτή ακριβώς η διαδικασία για 
την περίπτωση της πρώτης βιντεοσκόπησης, δηλαδή αυτής που έγινε πρωινές ώρες µε 
ηλιόλουστο καιρό.  Έχουµε πάρει την πρώτη επιλογή του συστήµατος ανίχνευσης για 
κόκκινα συµµετρικά σχήµατα.  Παρατηρούµε ότι στο καρέ 7.4δ χάνουµε προς το 
παρόν το σήµα, αλλά στο επόµενο το ξαναβρίσκουµε και έτσι έχουµε ένα πολύ καλό 
ποσοστό ανίχνευσης στην ακολουθία των 8 καρέ.  Αν είχαν συµπεριληφθεί και η 
δεύτερη και τρίτη επιλογή του συστήµατος ανίχνευσης, θα είχαµε και 100% επιτυχία.  
Σηµειώνουµε ότι το σήµα είναι πολύ µικρό σε διαστάσεις, έχει ακτίνα σχεδόν 9 
εικονοστοιχεία στο πρώτο καρέ και 11 στο 8ο.   
 
Στην εικόνα 7.5 παρουσιάζεται η παρακολούθηση ενός σήµατος υποχρεωτικής 
πορείας αριστερά από το σύστηµά µας. Στο πρώτο καρέ το σήµα ανιχνεύεται µε 
ακτίνα 12 εικονοστοιχείων και στο όγδοο έχει ακτίνα 17 εικονοστοιχείων.  Σε κανένα 
καρέ δεν έχει χαθεί το σήµα, πράγµα που διευκολύνει και την ταξινόµησή του, αφού 
σε όσα περισσότερα καρέ έχουµε εντοπίσει ένα σήµα, τόσο περισσότερα στιγµιότυπά 
του µπορούµε να εξετάσουµε για να επικυρώσουµε την ταξινόµησή του.  
 
Στην εικόνα 7.6 βλέπουµε την παρακολούθηση ενός σήµατος ορίου ταχύτητας από το 
σύστηµά µας και από την ακτίνα των 14 εικονοστοιχείων που έχει στο πρώτο καρέ 
έως την ακτίνα των 17 εικονοστοιχείων που έχει στο όγδοο.  Εδώ η παρακολούθηση 
παρεκκλίνει από το ιδανικό σε δύο περιπτώσεις, πράγµα που οφείλεται εν µέρει και 
στις σταγόνες της βροχής που παραµορφώνουν την εικόνα τοπικά.  
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7.3.3 Βιντεοσκόπηση υπό βροχόπτωση 
 
Στο τρίτο βίντεο που είχαµε στη διάθεσή µας οι λήψεις έγιναν σε συνθήκες 
βροχόπτωσης.  Ο εντοπισµός των ΣΟΚ ήταν και εδώ επιτυχής στις περισσότερες 
περιπτώσεις, αλλά είναι φυσικό να χάνει σε ακρίβεια, καθώς εκτός της µειωµένης 
φωτεινότητας υπήρχε και παραµόρφωση λόγω των σταγόνων που έπεφταν στο 
παρµπρίζ του αυτοκινήτου.  Κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραθέτουµε 
στην εικόνα 7.3. 
 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
 
Εικόνα 7.3: Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανίχνευσης ΣΟΚ στην Τρίτη 
βιντεοσκόπηση (ηµερήσιες λήψεις υπό βροχόπτωση). 

 
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις βλέπουµε αποτελέσµατα µε την χρήση του 
περιορισµένου οπτικού πεδίου και στις δύο επόµενες µε χρήση όλης της εικόνας.  
Παρατηρούµε στην 7.3α την εσφαλµένα ανιχνευµένη περιοχή και στο 7.3γ την 
αποτυχία του αλγορίθµου στην ανίχνευση του µακρινού ΣΟΚ, αφού η ακτίνα του 
είναι µικρότερη από το κατώφλι που ελέγχεται.  
 
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο το σύστηµα παρακολουθεί 
τα ανιχνευµένα ΣΟΚ. 
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Κάποια από τα παραδείγµατα που συλλέξαµε απεικονίζονται στην εικόνα 7.2 που 
ακολουθεί. 
 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
 
Εικόνα 7.2: Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανίχνευσης ΣΟΚ στην δεύτερη 
βιντεοσκόπηση (βραδινές λήψεις). 

 
Στα παραδείγµατα που προηγήθηκαν βλέπουµε ότι και σε νυχτερινές λήψεις, το 
σύστηµά µας  κατορθώνει να ανιχνεύσει τα ΣΟΚ µε ικανοποιητική επιτυχία.  Στο 
7.2α βλέπουµε την αποτυχία του συστήµατος στην ανίχνευση του σήµατος 
στάθµευσης στα δεξιά της εικόνας και στην 7.2β δεν είναι δυνατή η ανίχνευση του 
απαγορευτικού σήµατος πάνω από το STOP, το οποίο όµως είναι και αρκετά µικρό 
σε µέγεθος.  Γενικά οι νυχτερινές λήψεις παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερη συχνότητα 
εσφαλµένων ανιχνεύσεων στις πρώτες επιλογές του συστήµατος.  Αυτό σηµαίνει ότι 
τα ΣΟΚ ανιχνεύονται µόνο όταν έχει επιλεγεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα η ακτίνα 
τους, σε αντίθεση µε τις πρωινές σκηνές όπου αυτή δεν είναι τόσο αυστηρή 
προϋπόθεση.  Επίσης βλέπουµε ότι ακόµη και σε περιπτώσεις όπως η 7.4δ όπου τα 
σήµατα δεν είναι κάθετα στην κάµερα, η ανίχνευσή τους είναι εφικτή, αλλά όχι 
τελείως ακριβής.  Στην περίπτωση των νυχτερινών λήψεων δεν χρησιµοποιήθηκε η 
τεχνική περιορισµού του οπτικού πεδίου στο πάνω µέρος της εικόνας και γι’ αυτό και 
δεν εµφανίζεται η µαύρη λωρίδα που συναντήσαµε πιο πάνω. 
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(α) (β) 

(γ) (δ) 
 
Εικόνα 7.1: Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανίχνευσης ΣΟΚ στην πρώτη 
βιντεοσκόπηση (ηλιόλουστος καιρός, απογευµατινές ώρες). 

 
Στην παραπάνω εικόνα δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανίχνευσης δύο 
σηµάτων διαφορετικών χρωµάτων και ακτίνων (7.1α), ξεθωριασµένου κόκκινου 
σήµατος (7.1β), δύο σηµάτων ίδιου χρώµατος και διαφορετικών ακτίνων σε σχετικά 
δύσκολο φόντο (7.1γ) και την ανίχνευση τριγωνικού κόκκινου σχήµατος σε σκοτεινό 
περιβάλλον (7.1δ).  Γίνονται αισθητά και κάποια προβλήµατα, όπως είναι για 
παράδειγµα η ανίχνευση µέρους του σήµατος µε τα άσπρα – κόκκινα βέλη στην 7.1α 
(αν και είναι ΣΟΚ, δεν είναι µέσα σε αυτά που επιθυµούµε να ανιχνεύσουµε) και του 
φαναριού του αυτοκινήτου στο 7.1β, το οποίο ανιχνεύεται ως συµµετρικό σχήµα και 
θα πρέπει να απορριφθεί από το σύστηµα σε επόµενο στάδιο. 
 

7.3.2 Βιντεοσκόπηση σε βραδινές ώρες 
 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε κάποια αποτελέσµατα ανίχνευσης στην 
βραδινή βιντεοσκόπηση.  Τα παραδείγµατα έχουν την σηµαντική διαφορά ότι 
αφορούν σχήµατα µεγαλύτερου µεγέθους, αφού όπως αναφέραµε παραπάνω σε αυτή 
την βιντεοσκόπηση έχει χρησιµοποιηθεί το zoom της βιντεοκάµερας.  Βασικό 
πρόβληµα σε αυτές τις περιπτώσεις (βραδινών λήψεων) είναι η µειωµένη ορατότητα, 
η ύπαρξη πολλών φωτεινών επιγραφών και η πολύ χαµηλή φωτεινότητα που 
δυσκολεύει την κατωφλίωση που γίνεται για τον χρωµατικό διαχωρισµό των σκηνών.  
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και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν καλά εστιασµένα.  Τέλος, σε αρκετά πλάνα ο 
ήλιος βρίσκεται σε τέτοια θέση που τα σήµατα δεν είναι επαρκώς φωτισµένα. 
 
Η δεύτερη µεγαλύτερη βιντεοσκόπηση περιλάµβανε 4689 καρέ και έγινε βραδινές 
ώρες µε καλές καιρικές συνθήκες.  Οι δυσκολίες σε αυτή την βιντεοσκόπηση ήταν ότι 
η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν µεταβλητή, είχε ληφθεί ως επί το πλείστον σε 
αστικό περιβάλλον και οι φωτεινές επιγραφές των καταστηµάτων επηρέαζαν 
αρνητικά την ανίχνευση.  Έχει χρησιµοποιηθεί zoom και η εστίαση της κάµερας ήταν 
καλή.  Η επιφάνεια που καταλάµβαναν τα σήµατα στην εικόνα ήταν µεγάλη, αλλά τα 
σήµατα ήταν σε αρκετά κοντινές αποστάσεις και έτσι δεν µπορεί να γίνει πολύ 
αυστηρή κρίση του συστήµατος, αφού η ανίχνευση γίνεται υπό ευνοϊκές συνθήκες ως 
προς την απόσταση. 
 
Η τρίτη βιντεοσκόπηση περιλάµβανε 3423 καρέ και έγινε πρωινές ώρες υπό βροχή.  
Οι δυσκολίες σε αυτή την βιντεοσκόπηση ήταν ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν 
µεταβλητή, υπάρχουν δυσµενείς συνθήκες φωτισµού και οι σταγόνες της βροχής στο 
τζάµι του αυτοκινήτου επηρεάζουν τόσο την ανίχνευση όσο και την ταξινόµηση.  
Έχει χρησιµοποιηθεί zoom (λιγότερο από την δεύτερη περίπτωση) και η εστίαση της 
κάµερας ήταν καλή.  Η επιφάνεια που καταλάµβαναν τα σήµατα στην εικόνα ήταν 
ικανοποιητική. 
 

7.3 Στάδιο ανίχνευσης συµµετρικών σχηµάτων 
 
Ξεκινάµε την ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων κατευθείαν από το δεύτερο 
στάδιο, δηλαδή αυτό της ανίχνευσης συµµετρικών σχηµάτων.  Ο λόγος που το 
κάνουµε αυτό είναι ότι σε αυτό το στάδιο µπορούµε να παρουσιάσουµε και τα 
αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου, δηλαδή της προεπεξεργασίας των εικόνων, αφού 
στην ανίχνευση χρησιµοποιούµε τις επεξεργασµένες εικόνες.  Τα αποτελέσµατα, 
τόσο σε αυτό το στάδιο όσο και στα επόµενα θα χωριστούν ανάλογα µε τις συνθήκες 
της βιντεοσκόπησης.  Το µόνο που πρέπει να επισηµάνουµε, είναι ότι τα 
παραδείγµατα που θα ακολουθήσουν έχουν προκύψει µε χρήση µόνο των 476 
πρώτων γραµµών της εικόνας, πράγµα που µειώνει τους υπολογισµούς που 
χρειάζονται και κόβει µόνο ανούσια πληροφορία, καθώς το κάτω µέρος της εικόνας 
δεν είναι φυσικό να είναι πιθανή τοποθεσία ΣΟΚ.  Αυτό είναι και ο λόγος που στο 
κάτω µέρος κάθε εικόνας υπάρχει µία µαύρη περιοχή.  

7.3.1 Βιντεοσκόπηση σε ηλιόλουστες συνθήκες 
 
Στην περίπτωση ηµερήσιας βιντεοσκόπησης µε καλό καιρό, είναι φυσικό να γίνεται 
πιο εύκολο το έργο της ανίχνευσης των ΣΟΚ.  ∆εν υπάρχουν φωτεινές επιγραφές που 
να δυσκολεύουν το έργο µας και η µοναδικές περιπτώσεις που παρουσιάζουν 
αυξηµένη δυσκολία είναι αυτές των ξεθωριασµένων σηµάτων (συχνό φαινόµενο 
στους ελληνικούς δρόµους), αυτές που το φόντο στην περιοχή της εικόνας που 
βρίσκεται το ΣΟΚ είναι παραπλήσιου χρώµατος µε αυτό του σήµατος και τέλος αυτές 
που ο ήλιος βρίσκεται σε σηµείο τέτοιο που ο φωτισµός δεν είναι ικανοποιητικός.  
Ακόµη και σε τέτοιες περιπτώσεις όµως, το σύστηµά µας κατάφερε να αντεπεξέλθει 
ικανοποιητικά, όπως φαίνεται στην εικόνα 7.1 όπου παρουσιάζονται 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ανίχνευσης ΣΟΚ στην πρώτη βιντεοσκόπηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
 

Πειραµατική ∆ιαδικασία 
 

7.1 Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα κάποια από τα αποτελέσµατα που 
πήραµε δοκιµάζοντας το σύστηµά µας σε διαφορετικές συνθήκες.  Περιγράφονται οι 
µετρήσεις που είχαµε στη διάθεσή µας και οι τεχνικές τους λεπτοµέρειες, καθώς και 
τα χαρακτηριστικά της βάσης των προτύπων ΣΟΚ. Επιδεικνύεται η λειτουργία κάθε 
σταδίου του συστήµατος, αναλύονται οι διάφορες πτυχές που επιδέχονται βελτίωση 
και γίνονται κάποιες προτάσεις για µελλοντική επανεξέταση κάποιων παραµέτρων 
του συστήµατος.  Έγινε προσπάθεια για την παράθεση των κατά το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικότερων αποτελεσµάτων, ώστε να γίνουν κατανοητά τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίστηκαν και να τονιστούν τα δυνατά, αλλά και τα αδύνατα στοιχεία του 
συστήµατος.   

 

7.2 Περιγραφή δεδοµένων 

7.2.1 Βάση προτύπων ΣΟΚ 
 
Η βάση δεδοµένων που είχαµε στη διάθεσή µας βρέθηκε στο διαδίκτυο 
(http://www.glavopoulos.gr/kok/kok004.htm) και εµπεριείχε τα σήµατα που 
παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο.  Τα πρότυπα αυτά ΣΟΚ ήταν σε µορφή gif, 
µε ακέραιες τιµές των συνιστωσών RGB στο διάστηµα [0,255].  Η βάση δεν περιείχε 
όλα τα όρια ταχύτητας (υπήρχαν µόνο τα σήµατα της υποχρεωτικής ελάχιστης 
ταχύτητας 30 χιλιοµέτρων και της µέγιστης των 50) και έτσι αναγκαστήκαµε να 
χρησιµοποιήσουµε προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας για την τεχνητή δηµιουργία 
των υπολοίπων.  Για την ταξινόµηση χρησιµοποιήσαµε µόνο τα σήµατα που 
παραθέσαµε στην εικόνα 6.11. 
 

7.2.2 Βιντεοσκοπήσεις 
 
Οι βιντεοσκοπήσεις που είχαµε στη διάθεσή µας ήταν τρεις και ελήφθησαν κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες από δύο διαφορετικά µοντέλα ψηφιακών βιντεοκαµερών.  Η 
ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε ήταν 720x576 εικονοστοιχείων (στήλες x γραµµές) 
και ο ρυθµός ήταν 25 καρέ το δευτερόλεπτο.  Οι βιντεοσκοπήσεις ελήφθησαν µέσα 
από όχηµα κινούµενο µε µεταβλητή ταχύτητα. 
 
Η µεγαλύτερη βιντεοσκόπηση περιείχε 13403 καρέ και έγινε απογευµατινές ώρες 
ηλιόλουστης ηµέρας.  Οι δυσκολίες σε αυτή την βιντεοσκόπηση ήταν ότι η ταχύτητα 
του αυτοκινήτου ήταν µεταβλητή, σε πολλές περιπτώσεις είχαµε αναταράξεις του 
αυτοκινήτου που επηρέαζαν αρνητικά την βιντεοσκόπηση και τέλος δεν είχε 
χρησιµοποιηθεί zoom και η εστίαση της κάµερας ήταν αυτόµατη.  Έτσι η επιφάνεια 
που καταλάµβαναν τα σήµατα στην εικόνα ήταν αρκετά µικρή όσο αυτά ήταν µακριά 
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των εικόνων.  Σηµαντικότερη από αυτές θεωρούµε την [40], αλλά ούτε αυτή µας 
έδωσε αποτελέσµατα που να κρίνονται ικανοποιητικά.  ∆υστυχώς καµία από τις 
παραπάνω τεχνικές δεν αποδείχθηκε αξιόπιστη λύση για το πρόβληµά µας και γι’ 
αυτό και δεν τις παρουσιάσαµε αναλυτικά στην εργασία.  Εντούτοις, κάποιες από 
αυτές τις περιλάβαµε στην βιβλιογραφία για διευκόλυνση µελλοντικών µελετών.   

 

6.7 Περίληψη κεφαλαίου 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράψαµε αναλυτικά την διαδικασία ανάπτυξης του 
συστήµατος αναγνώρισης ΣΟΚ που πραγµατεύτηκε αυτή η εργασία.  Παρουσιάσαµε 
τα επιµέρους στάδια του αλγορίθµου και εντοπίσαµε τα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα της υλοποίησης µας.   ∆ώσαµε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
που επιδεικνύουν την χρησιµότητα κάθε υποσυστήµατος.  Στο επόµενο κεφάλαιο θα 
παρουσιάσουµε διεξοδικά τα αποτελέσµατα της πειραµατικής διαδικασίας ώστε να 
δώσουµε µία σαφή εικόνα της λειτουργίας του συστήµατος.  Επίσης θα γίνουν και 
κάποιες προτάσεις είτε για µικροδιορθώσεις του συστήµατος, είτε για την γενίκευσή 
του ώστε να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 
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• Η χρήση του χρωµατικού διαχωρισµού και των χρωµατικών χαρτών 
διευκολύνει την επέκταση της λειτουργίας του συστήµατος σε διαφορετικές 
συνθήκες φωτισµού, που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν αντίξοες.  

• Η διαδικασία παρακολούθησης των ανιχνευµένων και ταξινοµηµένων 
σηµάτων σε επόµενα καρέ βασίζεται σε µία απλή ιδέα, δεν καταναλώνεί 
ιδιαίτερο υπολογιστικό φορτίο και δεν απαιτεί γνώση στοιχείων όπως η 
ταχύτητα του αυτοκινήτου, ή το φυσικό µέγεθος των σηµάτων, όπως 
συµβαίνει µε κάποια υπάρχοντα συστήµατα που χρησιµοποιούν τεχνικές 
ανάλυσης χρονοσειρών (για παράδειγµα φίλτρα Kalman).     

 
Το σύστηµά µας όµως έχει και αρκετά σηµεία που επιδέχονται βελτιώσεις.  Κάποια 
από αυτά είναι: 
  

• Η ταξινόµηση δείχνει να λειτουργεί αρκετά καλά για σήµατα που είναι 
εύκολα διαχώρισµα από τα υπόλοιπα, καθώς και σε περιπτώσεις που το σήµα 
είναι καλά κεντραρισµένο στο πλαίσιο που έχει επιλεγεί και είναι ευδιάκριτο.  
Εντούτοις δεν είναι αρκετά αξιόπιστη για όλες τις περιπτώσεις, δείχνει να 
είναι ιδιαίτερα ασταθής στην ταξινόµηση σηµάτων ορίων ταχύτητας που είναι 
µία σηµαντική κατηγορία ΣΟΚ.  Αυτό ίσως σηµαίνει ότι το στάδιο 
ταξινόµησης θα πρέπει να συνδυαστεί µε κάποια άλλη λύση για να περιορίσει 
τις αποτυχηµένες ταξινοµήσεις.  Μία άλλη ιδέα θα ήταν η επεξεργασία των 
υπό ταξινόµηση σηµάτων µε κατάλληλα φίλτρα, αν και δεν µπορεί να γίνει 
σαφής πρόβλεψη για το είδος του θορύβου που µπορεί να περιέχει µία εικόνα.  
Επίσης, ίσως να µπορούσαν να εφαρµοστούν και άλλες µέθοδοι που 
συναντήθηκαν στην βιβλιογραφία, όπως συναρτήσεις απόστασης, ή διάφοροι 
µετασχηµατισµοί. 

• Τα κατώφλια που χρησιµοποιούνται για τον χρωµατικό διαχωρισµό 
υπολογίζονται µεν δυναµικά, αλλά υπάρχουν και αρκετά εµπειρικά κατώφλια 
που χρησιµοποιήθηκαν σε διάφορα σηµεία της υλοποίησης, όπως για τον 
διαχωρισµό φωτεινών – σκοτεινών σκηνών, για τον διαχωρισµό των ΣΟΚ που 
περιέχουν κίτρινο από τα υπόλοιπα, κλπ. 

• Μέσα στα προαναφερθέντα κατώφλια, υπάρχουν και κάποια που δεν βρήκαµε  
τρόπο να τα βελτιστοποιήσουµε, όπως είναι για παράδειγµα αυτά που 
προορίζονται για τον διαχωρισµό των συµµετρικών σχηµάτων που µπορεί να 
είναι σήµατα, από αυτά έχουν εντοπιστεί λανθασµένα.  Έτσι δεν µπορέσαµε 
να καταλήξουµε σε κάποια στατιστικά µεγέθη των εικόνων που να κάνουν σε 
όλες τις περιπτώσεις καλό διαχωρισµό των ΣΟΚ από τα υπόλοιπα συµµετρικά 
σχήµατα.  Μία λύση είναι µία διεξοδική µελέτη των στατιστικών µεγεθών σε 
πολλές περιπτώσεις και η επιλογή κάποιων κατωφλίων, ενώ µια άλλη λύση 
είναι η αφαίρεση του βήµατος επεξεργασίας των στατιστικών και η 
ενσωµάτωση της διαδικασίας απόρριψης των εσφαλµένα εντοπισµένων 
σχηµάτων στο στάδιο της ταξινόµησης.    

 
Πρέπει σε αυτό το σηµείο να σηµειώσουµε ότι η επιλογή της κανονικοποιηµένης 
ετεροσυσχέτισης ως βάση του ταξινοµητή µας δεν έγινε αυθαίρετα.  ∆οκιµάστηκαν 
και αρκετές ακόµη τεχνικές, όπως είναι η µέτρηση και σύγκριση της Ευκλείδειας 
απόστασης µεταξύ προτύπων και υποψηφίων ΣΟΚ, η σύγκριση του ιστογράµµατος 
και η σύγκριση των κατά στήλη και κατά γραµµή αθροισµάτων των εικονοστοιχείων 
των εικόνων (Cross Sectional Histogram, [39]).  Επίσης µελετήθηκαν και 
δοκιµάστηκαν και διάφορες τεχνικές που χρησιµοποιούνται για καταγραφή εικόνων 
από το internet και χρησιµοποιούν διάφορα µεγέθη σύγκρισης της οµοιότητας µεταξύ 
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6.6 Σύνοψη συστήµατος - Παρατηρήσεις 
 
Σε αυτό το σηµείο έχουµε καταλήξει σε µία τελική µορφή του συστήµατος 
αναγνώρισης ΣΟΚ, η οποία παρουσιάζεται σχηµατικά στην εικόνα 6.14. 
 
 

 
 
Εικόνα 6.14: Τελική µορφή του συστήµατος αναγνώρισης ΣΟΚ 

 
Έχοντας περιγράψει αναλυτικά στις παραπάνω παραγράφους κάθε στάδιο του 
συστήµατος αναγνώρισης, µένει να κάνουµε µία µικρή σύνοψη.  Καταρχήν πρέπει να 
πούµε ότι το σύστηµα που αναπτύξαµε δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκές για 
την επίλυση του προβλήµατος που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε.  Όµως οι 
προοπτικές του είναι αν µη τι άλλο ευοίωνες, αφού συγκεντρώνει τα εξής 
πλεονεκτήµατα που είναι απαραίτητα για τέτοιου είδους συστήµατα: 
 

• Είναι αρκετά γρήγορο.  Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η συνολική επεξεργασία 
ενός καρέ της βιντεοσκόπησης διαρκεί κατά µέσο όρο περίπου 15 
δευτερόλεπτα, σε περιβάλλον Matlab.  Ο χρόνος αυτός µπορεί να φαντάζει 
µεγάλος, αλλά µία υλοποίηση σε γλώσσα C ή ίσως η υλοποίηση ενός 
ολοκληρωµένου που θα κάνει την επεξεργασία µπορούν να ρίξουν τον χρόνο 
στα επίπεδα που απαιτούνται για επεξεργασία πραγµατικού χρόνου.  Επίσης 
το σύστηµα διαθέτει αρκετά κοµµάτια που µπορούν να υλοποιηθούν 
παράλληλα (µπλε – κόκκινα ΣΟΚ για παράδειγµα), συνεπώς να µειώσουν και 
άλλο τον χρόνο επεξεργασίας. 

• Η ανίχνευση των σηµάτων µπορεί να χαρακτηριστεί αν όχι τέλεια, 
τουλάχιστον ικανοποιητική.  Το µειονέκτηµα της εντοπίζεται κυρίως στο ότι ο 
µετασχηµατισµός ακτινικής συµµετρίας είναι βέλτιστος για κυκλικά σήµατα 
και έτσι παρατηρούνται µερικά προβλήµατα ακρίβειας στην περίπτωση των 
τριγωνικών και παραλληλόγραµµων σηµάτων.  Παρ’ όλα αυτά, ο εντοπισµός 
και αυτών των περιπτώσεων είναι αρκετά καλός και δεν είναι βασικό 
πρόβληµα της υλοποίησης. 

• Η ταυτοποίηση των σχηµάτων είναι ένα βήµα που συµβάλλει στην 
επιτάχυνση της διαδικασίας ταξινόµησης και επιτυγχάνει µία πρώτη 
κατηγοριοποίηση των υποψηφίων ΣΟΚ.   
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και αυτού του είδους ΣΟΚ από το σύστηµα.  Επίσης για να αποφύγουµε τυχόν λάθη 
που οφείλονται σε θόρυβο της εικόνας ή ανακριβή χρωµατικό διαχωρισµό, πριν  να 
γίνει ταίριασµα των υποψηφίων ΣΟΚ µε τα πρότυπα σχήµατα κάνουµε ένα 
«γέµισµα» της περιοχής του υποψηφίου σχήµατος καταλήγοντας σε µία δυαδική 
εικόνα.  Έτσι το στάδιο ταυτοποίησης σχήµατος των ΣΟΚ χρησιµοποιεί πλέον  τα 
σχήµατα που παρατίθενται στην εικόνα 6.13, µαζί µε ένα παράδειγµα λειτουργίας του 
σταδίου ταυτοποίησης.  Σηµειώνουµε ότι τελικά χρησιµοποιούµε τα «γεµισµένα» 
σχήµατα των προτύπων, χωρίς χρήση του ιδεογράµµατος ούτε για την περίπτωση του 
STOP. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 

 
(στ) 

 
(ζ) 

 
(η) 

 
Εικόνα 6.13: Τελική µορφή του σταδίου ταυτοποίησης σχηµάτων.  Τα (α) έως και 
(δ) είναι τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για κόκκινα σχήµατα, τα (α) και 
(ε) χρησιµοποιούνται για µπλε σχήµατα, τα (στ) έως και (η) δείχνουν τα 
βήµατα που προηγούνται της ταυτοποίησης.   

 
Παρατηρούµε στο παραπάνω σχήµα, ότι το ανιχνευµένο υποψήφιο ΣΟΚ 
αποµονώνεται από την εικόνα (6.13στ), µετατρέπεται στον αντίστοιχο χάρτη που το 
χαρακτηρίζει (6.13ζ – κόκκινος χάρτης) και «γεµίζεται» (6.13η).  Στην συνέχεια 
συγκρίνεται µε τα κατάλληλα πρότυπα σχήµατα και ταυτοποιείται ως αυτό που 
επιστρέφει την µέγιστη τιµή ετεροσυσχέτισης (εδώ το πιο ταιριαστό σχήµα είναι ο 
κύκλος και επιστρέφει τιµή 0.8163). 
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Εικόνα 6.12: Στις 4 πρώτες γραµµές βλέπουµε παραδείγµατα επιτυχούς 
ταξινόµησης µε τον Τ2, ενώ στις δύο τελευταίες βλέπουµε ανεπιτυχείς 
ταξινοµήσεις του ίδιου ταξινοµητή. 
 

Όπως παρατηρούµε από τα παραπάνω παραδείγµατα, κάποια από τα λάθη είναι 
κραυγαλέα, όπως για παράδειγµα αυτό της ανεπιτυχούς ταξινόµησης του ορίου 
ταχύτητας των 70 χιλιοµέτρων (τελευταία γραµµή, πρώτη και δεύτερη στήλη), ενώ 
άλλα είναι φυσιολογικά λόγω της προφανούς οµοιότητας του υποψηφίου και του 
προτύπου που επιλέγεται τελικά, όπως για παράδειγµα η ανεπιτυχής ταξινόµηση του 
είδους του σήµατος χώρου στάθµευσης (5η γραµµή, πρώτη και δεύτερη στήλη). 
 
Αυτή η λεπτοµέρεια µας κάνει να υποψιαζόµαστε ότι όταν η πρώτη επιλογή του 
ταξινοµητή είναι κάτι οπτικά κοντινό στην πραγµατική περίπτωση, ίσως η δεύτερη , ή 
η τρίτη επιλογή του να είναι η ορθή.  Κάτι τέτοιο δείχνει ότι το σύστηµα είναι αρκετά 
ελπιδοφόρο, αφού µπορεί τουλάχιστον να περιορίσει τις επιλογές και να ελαττώσει τα 
παραδείγµατα που πρέπει να εξεταστούνε περαιτέρω σε περίπτωση που στο µέλλον 
προστεθεί και άλλο στάδιο ταξινόµησης για την βελτίωση της απόδοσης 
ταξινόµησης.  Αυτό το φαινόµενο θα το µελετήσουµε λεπτοµερέστερα στο επόµενο 
κεφάλαιο, ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην περίπτωση του σήµατος υποχρεωτικής 
πορείας προς τα δεξιά (τελευταία γραµµή, τρίτη και τέταρτη στήλη) η δεύτερη 
επιλογή του ταξινοµητή είναι η σωστή, ενώ στις άλλες τρεις περιπτώσεις ανεπιτυχούς 
ταξινόµησης η σωστή επιλογή βρίσκεται µεταξύ της έβδοµης και της ένατης επιλογής 
του συστήµατος. 

 

6.5 Αναθεώρηση σταδίου ταυτοποίησης σχήµατος των ΣΟΚ 
 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε και την µόνη διαφοροποίηση που 
χρειάστηκε να κάνουµε στο σύστηµα για την χρησιµοποίηση του στην πειραµατική 
διαδικασία.  Η ταυτοποίηση των σχηµάτων που περιγράφηκε στην προηγούµενη 
ενότητα επεκτάθηκε για να καλύψει και τα τετραγωνικά και ορθογώνια 
παραλληλόγραµµα σχήµατα των µπλε σηµάτων, ούτως ώστε να γίνεται ταξινόµηση 
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όπου Index είναι ο αύξοντας αριθµός του προτύπου σήµατος που επιλέχθηκε από τον 
ταξινοµητή ως καταλληλότερο, L ο αριθµός των προτύπων ΣΟΚ της κατηγορίας και 
XCorrSum είναι το άθροισµα των µεγίστων συντελεστών ετεροσυσχέτισης για κάθε 
συνιστώσα του L*a*b, δηλαδή: 
 

( ) ( ) ( )* * *( ) max ( ) max ( ) max ( )L a bXCorrSum k XC k XC k XC k= + + ,     (6.31) 
 

όπου τα *( )LXC k , *( )aXC k , *( )bXC k , δίνονται από την σχέση 6.29, για κάθε µία από 
τις k εικόνες πρότυπα σε σχέση µε την υποψήφια εικόνα.  ∆ηλαδή κάθε ένα από τρία 
µεγέθη είναι η κανονικοποιηµένη ετεροσυσχέτιση της αντίστοιχης συνιστώσας (που 
υποδηλώνεται από τον δείκτη) της υποψήφιας εικόνας και της εικόνας – προτύπου. 
 
Ένας απλούστερος ταξινοµητής µπορεί να προκύψει αν µετατρέψουµε την σχέση 
6.30 ως εξής:  
 

{ } { }

{ } { }
*

1

*
1

| ( ) | ,αν 1, 2

| ( ) | ,αν 3, 4

a
k L

b
k L

Arg Max XC k class
Index

Arg Max XC k class
≤ ≤

≤ ≤

⎧ ∈
⎪= ⎨

∈⎪⎩

,         (6.32) 

 
όπου class είναι η κατηγορία του σήµατος (1: κυκλικά κόκκινα, 2: τριγωνικά 
κόκκινα, 3: κυκλικά µπλε, 4: ορθογώνια µπλε). 
 
Ο ταξινοµητής αυτός συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον 
προηγούµενο, αφού αφενός αφήνει εκτός τις διαφορές φωτεινότητας που 
παρουσιάζονται σε τέτοιες σκηνές και αφετέρου µειώνει τους υπολογισµούς στο 1/3, 
καθώς χρησιµοποιεί µόνο την µία κανονικοποιηµένη ετεροσυσχέτιση για τη 
σύγκριση.  Εφεξής για οικονοµία χώρου, θα αναφερόµαστε στον ταξινοµητή της 
σχέσης 6.30 ως Τ1 και σε αυτόν της σχέσης 6.32 ως Τ2.  Στην εικόνα 6.12 
παραθέτουµε µερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις λειτουργίας των ταξινοµητών, 
καθώς και κάποια παραδείγµατα όπου είχαµε λανθασµένα αποτελέσµατα.  Τα 
συνολικά αποτελέσµατα της ταξινόµησης θα αναλυθούν διεξοδικότερα στην 
αντίστοιχη ενότητα του επόµενου κεφαλαίου.  Για τώρα αρκούµαστε στο να 
αναφέρουµε ότι οι Τ1 και Τ2 ανέβασαν τις επιτυχείς ταξινοµήσεις ΣΟΚ σε ποσοστά 
άνω του 25%, πράγµα που δικαιώνει τις αλλαγές που κάναµε στην φιλοσοφία του 
αλγορίθµου.    
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(α) (β) 

(γ) (δ) 
Εικόνα 6.11: Τελική βάση προτύπων ΣΟΚ για το σύστηµά µας. (α) Κυκλικά 
κόκκινα σήµατα και STOP, (β) τριγωνικά σήµατα (και ανεστραµµένο), (γ) 
κυκλικά µπλε και ασπρόµαυρα σήµατα, (δ) ορθογώνια παραλληλόγραµµα µπλε 
σήµατα. 

 
Συνολικά η βάση αποτελείται από 139 πρότυπα ΣΟΚ.  Κάθε κατηγορία έχει κατά 
µέσο όρο σχεδόν 35 σήµατα, οπότε ένα σύστηµα που θα έκανε τυχαία ταξινόµηση 
των ΣΟΚ, θα είχε πιθανότητα ορθής ταξινόµησης περίπου 2.9%.  Αυτό το κατώφλι 
αντικατοπτρίζει την δυσκολία του προβλήµατος που έχουµε να αντιµετωπίσουµε, 
αφού οι 35 κατηγορίες είναι ένας αρκετά µεγάλος αριθµός για την επίτευξη ακριβούς 
ταξινόµησης.  Άλλη µία παρατήρηση που πρέπει να κάνουµε είναι ότι τα 
κανονικοποιηµένα σε διαστάσεις ορθογώνια σήµατα που χρησιµοποιήσαµε ως 
πρότυπα της τέταρτης κατηγορίας είναι ελαφρώς παραµορφωµένα, πράγµα που ίσως 
µειώσει το ποσοστό επιτυχούς ταξινόµησης στην κατηγορία αυτή.  Σε αυτό το 
κεφάλαιο δεν θα ασχοληθούµε σε βάθος µε τα ποσοστά επιτυχίας, τα οποία θα 
αναλυθούν περισσότερο στο κεφάλαιο των πειραµατικών αποτελεσµάτων.  
Αρκούµαστε να αναφέρουµε ότι για την ανάπτυξη του υποσυστήµατος ταξινόµησης 
χρησιµοποιήθηκε ένας ικανοποιητικός αριθµός σηµάτων που ανιχνεύθηκαν σε µία 
βιντεοσκόπηση από αυτές που είχαµε στη διάθεσή µας. 
 
  
Ο ταξινοµητής που παρουσιάστηκε σε προηγούµενη υποενότητα βασίστηκε στην 
παρακάτω µαθηµατική σχέση: 
 

{ }
1

( )
k L

Index Arg Max XCorrSum k
≤ ≤

= ,         (6.30) 
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τους λόγους προχωρήσαµε σε κάποιες αλλαγές στην προσέγγισή µας που 
παρουσιάζονται στην ακόλουθη ενότητα. 
 

6.4.2 Ταξινόµηση µε χρήση µικρότερης βάσης δεδοµένων και µεγαλύτερη ανάλυση 
 
Οι δύο βασικές αλλαγές σε σχέση µε την παραπάνω προσέγγιση ήταν η χρήση 
λιγότερων σηµάτων – προτύπων και η αύξηση του µεγέθους των καρέ των 
υποψηφίων σηµάτων σε 64x64 εικονοστοιχεία.  Οι δύο αυτές αλλαγές ανέβασαν τα 
ποσοστά της επιτυχίας σε επίπεδα του 15%, που ακόµη απέχουν πολύ από το να 
χαρακτηριστούν ικανοποιητικά.   
 
Στην φάση αυτή της ανάπτυξης του ταξινοµητή παρατηρήσαµε ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις, τριγωνικών κυρίως σηµάτων, το φιλτράρισµα µε τις µάσκες που 
περιγράφηκε στην παράγραφο 6.3.2 έκοβε ένα µικρό, αλλά σηµαντικό µέρος από το 
σήµα και πιο συγκεκριµένα από το εξωτερικό του µέρος, όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 6.10.  Η λεπτοµέρεια αυτή µας οδήγησε στην υποψία ότι ίσως η µέθοδος 
ταξινόµησης που προτείνουµε να λειτουργεί καλύτερα αν τα υποψήφια σήµατα 
εισάγονται µαζί µε το φόντο τους.  Κάτι τέτοιο αυξάνει µεν τα επίπεδα θορύβου στην 
εικόνα, αλλά από την άλλη µεριά δεν αφαιρεί χρήσιµη πληροφορία. 
 
Η χρησιµοποίηση άλλωστε αυτούσιων των κοµµατιών της εικόνας που περιέχουν 
υποψήφια σήµατα, ανοίγει τον δρόµο για την αναγνώριση και ορθογώνιων 
παραλληλόγραµµων σηµάτων, τα οποία αν και εντοπίζονται από τον αλγόριθµο 
ανίχνευσης, δεν είχαν συµπεριληφθεί στην ταυτοποίηση.  Εποµένως, αντί το σύστηµα 
ταξινόµησης που σχεδιάζουµε να χάνει σε γενικότητα από την µείωση των σηµάτων 
– προτύπων, πλέον καθίσταται πιο γενικό, αφού είµαστε σε θέση να συµπεριλάβουµε 
και κάποια χαρακτηριστικά ορθογώνια παραλληλόγραµµα ΣΟΚ στην διαδικασία 
ταξινόµησης. 
 
Στην επόµενη υποενότητα θα παρουσιάσουµε το σύστηµα ταξινόµησης στην τελική 
του µορφή, παρουσιάζοντας και ορισµένες µικρές αλλαγές που κάναµε για περαιτέρω 
βελτίωση της ταξινόµησης.          
 
 

6.4.3 Τελική µορφή του υποσυστήµατος ταξινόµησης ΣΟΚ 
 
Στο σηµείο αυτό έχουµε πλέον καταλήξει στην τελική σύσταση της βάσης δεδοµένων 
που περιέχει τα ΣΟΚ – πρότυπα που θα ταξινοµούνται από το σύστηµα µας.  Η βάση 
περιέχει σχεδόν όλα τα είδη σηµάτων και παρατηρούµε ότι σε αυτή έχουν παραµείνει 
τα σήµατα STOP και παραχώρησης προτεραιότητας.  Αυτό έχει γίνει για τον λόγο ότι 
το STOP µπορεί από µακρινές αποστάσεις να ταυτοποιηθεί ως κυκλικό σήµα και έτσι 
πρέπει να ελέγχεται για αποφυγή λάθους και µαζί µε τα κυκλικά κόκκινα σήµατα.  
Παρόµοιες περιπτώσεις λανθασµένης ταυτοποίησης συναντήσαµε και στην 
περίπτωση του ανεστραµµένου τριγώνου (παραχώρηση προτεραιότητας) γι’ αυτό και 
το συµπεριλάβαµε στα τριγωνικά σήµατα.  Η τελική βάση προτύπων ΣΟΚ του 
συστήµατός µας παρουσιάζεται στην εικόνα 6.11. 
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6.4.1 Ταξινόµηση µε χρήση ολόκληρης της  βάσης δεδοµένων 
 
Η πρώτη µας προσέγγιση ήταν η βάση δεδοµένων που θα χρησιµοποιόταν στην 
ταξινόµηση να είναι η πλήρης βάση µε τα σήµατα που παρουσιάσαµε στην εικόνα 
6.8.  Η αντιµετώπιση αυτή είναι αρκετά φιλόδοξη, αφού εκτός από την 
προαπαιτούµενη άρτια ανίχνευση των σηµάτων στην εικόνα και εξαγωγή του φόντου 
από το πλαίσιο, πρέπει να χρησιµοποιηθούν ταξινοµητές µε υψηλή διακριτική 
ικανότητα.  Αυτό όπως είδαµε στην πορεία δεν επιτυγχάνεται µε την χρήση της 
κανονικοποιηµένης ετεροσυσχέτισης και παρακάτω θα παρουσιάσουµε τους λόγους. 
 
Αρχικά ας παρουσιάσουµε τον αλγόριθµο ταξινόµησης, ο οποίος είναι σχετικά απλός: 
 

• Τα ανιχνευµένα και φιλτραρισµένα σήµατα από το προηγούµενο στάδιο του 
συστήµατος εισάγονται στο στάδιο ταξινόµησης ως είσοδοι, µαζί µε τις 
αντίστοιχες L*a*b απεικονίσεις τους. 

• Γίνεται µετατροπή του µεγέθους των εικόνων µε παρεµβολή κοντινότερου 
γείτονα, ώστε να έχουνε ίδιες διαστάσεις µε τις εικόνες – πρότυπα που 
έχουµε στην βάση δεδοµένων µας. 

• Πραγµατοποιούµε κανονικοποιηµένη ετεροσυσχέτιση των αντίστοιχων 
συνιστωσών του προτύπου και του υποψηφίου σήµατος. 

• Συγκρίνουµε το άθροισµα όλων των τιµών ετεροσυσχέτισης.  ∆ηλαδή 
προσθέτουµε τις τρεις τιµές ετεροσυσχέτισης (µία για κάθε συνιστώσα) κάθε 
προτύπου µε το υποψήφιο σήµα και συγκρίνουµε αυτά τα θροΐσµατα.  

• Επιστρέφουµε το πρότυπο που έχει την µέγιστη τιµή ετεροσυσχέτισης µε το 
υπό εξέταση σήµα, καθώς και τον πίνακα των ετεροσυσχετίσεων για να 
έχουµε µία εποπτεία της όλης διαδικασίας. 

• Το σήµα µε την µεγαλύτερη τιµή ετεροσυσχέτισης προβάλλεται στην εικόνα. 
 
Οι προσδοκίες µας για την λειτουργικότητα του παραπάνω αλγορίθµου δεν ήταν και 
πολύ µεγάλες, δεδοµένων των µεγάλων οµοιοτήτων µεταξύ των προτύπων, που 
καθιστούν προβληµατική την αναγνώρισή τους ακόµη και από ανθρώπινο µάτι.  Η 
δυσκολία επιτείνεται από το γεγονός ότι τα πλάνα που είχαµε στη διάθεσή µας ήταν 
αρκετά µακρινά, χωρίς zoom και έτσι τους έλειπε η λεπτοµέρεια.  Τέλος, σηµαντικό 
µειονέκτηµα είναι και η ύπαρξη θορύβου στην εικόνα, ο οποίος δεν µπορεί να 
φιλτραριστεί εύκολα, αφού οφείλεται σε διάφορους αστάθµητους παράγοντες.  Όντως 
αυτές οι δυσκολίες καθιστούν εκ των πραγµάτων αδύνατη µία µεγάλη απόδοση του 
ταξινοµητή µας.  Πάντα όµως πρέπει να έχουµε κατά νου ότι το πρώτο κριτήριο για 
την αξιολόγηση της λειτουργίας ενός τέτοιου συστήµατος είναι η σύγκρισή του µε 
την τυχαία επιλογή.  ∆ηλαδή το ποσοστό επιτυχούς ταξινόµησης πρέπει καταρχήν να 
συγκρίνεται µε την πιθανότητα σωστής ταξινόµησης από ένα «τυφλό» σύστηµα που 
επιλέγει τυχαία την κατηγορία που θα ταξινοµηθούν τα παραδείγµατα. 
 
Οι πρώτες δοκιµές του αλγορίθµου έγιναν µε ανιχνευµένα σήµατα ακτίνας από 15 ως 
25 εικονοστοιχείων µε το κάδρο τους κανονικοποιηµένο σε διαστάσεις 32x32 και για 
ολόκληρη την βάση των σηµάτων που παρουσιάζεται στην εικόνα 6.8 (α έως γ).  Τα 
αποτελέσµατα µπορούν να χαρακτηριστούν αποκαρδιωτικά (επιτυχής ταξινόµηση σε 
λιγότερο από το 10% των παραδειγµάτων), αλλά η πεποίθησή µας ήταν ότι αυτό 
οφείλεται στην αυξηµένη δυσκολία που είχε το πρόβληµα τόσο από πλευράς 
ανάλυσης και µεγέθους των εικόνων (µακρινά πλάνα και πολύ λίγα εικονοστοιχεία) 
όσο και από την χρησιµοποίηση πολλών σηµάτων στη βάση δεδοµένων.  Για αυτούς 
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ακριβέστερη ανίχνευση ενός σήµατος είναι ζωτικής σηµασίας για µία ακριβή 
ταξινόµηση.  Επίσης µεγάλη είναι και η ποιότητα της εικόνας που χρησιµοποιείται 
για την ταξινόµηση.  Έτσι πολλές φορές αν και έχει επιτευχθεί ακριβής εντοπισµός 
της θέσης ενός σήµατος και ανάκτηση της περιοχής της εικόνας που το περιέχει, 
ωστόσο η ταξινόµηση καθίσταται αδύνατη λόγω διαταραγµένης σταθερότητας του 
πλάνου, κρυψίµατος µέρους του σήµατος από εµπόδια ή και κακές συνθήκες 
φωτεινότητας. 
 
Οι δυσκολίες που προαναφέρθηκαν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε διάφορους 
τρόπους, αλλά συνήθως αυτό γίνεται είτε µε φιλτράρισµα της εικόνας, είτε µε 
χρησιµοποίηση πιο πολύπλοκων µεθόδων ταξινόµησης, ή και µε συνδυασµό των δύο.  
Έτσι έχουµε µεν καλύτερη και ακριβέστερη ταξινόµηση, αλλά σε βάρος της 
ταχύτητας, αφού τόσο οι επεµβάσεις στην εικόνα για βελτίωση της ποιότητάς της όσο 
και η χρήση εξεζητηµένων µεθόδων για την ταξινόµηση αυξάνουν την υπολογιστική 
πολυπλοκότητα του αλγορίθµου.  Στο κεφάλαιο 4 είδαµε τις τάσεις που επικρατούν 
στην βιβλιογραφία για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ταξινόµησης των 
ΣΟΚ.  Πολλές επιτυχηµένες υλοποιήσεις χρησιµοποιούν νευρωνικά δίκτυα, ή 
γενετικούς αλγορίθµους, µέθοδοι όµως που δεν προτιµώνται συνήθως για εφαρµογές 
πραγµατικού χρόνου, αφού είναι χρονοβόρες και πρέπει να ενηµερώνονται και να 
εκπαιδεύονται σε κάθε χώρα που πρέπει να εφαρµοστεί το σύστηµα για κάλυψη των 
µικρών ή µεγάλων αλλαγών που παρουσιάζονται µεταξύ των ΣΟΚ διαφορετικών 
χωρών.  Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εκπαιδευτούν αρχικά µε µία τεράστια βάση 
δεδοµένων, πράγµα που είναι πρακτικά πολύ δύσκολο. 
 
Εµείς αρχικά σκεφτήκαµε την χρήση της κανονικοποιηµένης ετεροσυσχέτισης του 
ανιχνευµένου σήµατος µε τα πρότυπα σήµατα που έχουν το ίδιο σχήµα.  Αυτή είναι 
µία µέθοδος η πολυπλοκότητα της οποίας εξαρτάται από το µέγεθος των υπό 
σύγκριση εικόνων.  Ένα µεγάλο πρόβληµα είναι η σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
χαρακτηριστικών που έχουν τα σήµατα που ανιχνεύονται σε βιντεοσκοπήσεις µε αυτά 
που έχουµε στην διάθεσή µας στην βάση δεδοµένων και που είναι τεχνητά 
σχεδιασµένα και όχι πραγµατικά.  Έτσι υπάρχει µεγάλη διαφορά στο ιστόγραµµα των 
µεν και των δε, πράγµα που θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί εν µέρει µε µία 
κανονικοποίηση του ιστογράµµατος κάθε βιντεοσκοπηµένου σήµατος ώστε να 
αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του ιστογράµµατος του σήµατος µε το οποίο θα 
συγκριθεί.   
 
Μία ακόµη σηµαντική επιλογή στον σχεδιασµό του ταξινοµητή είναι η µορφή των 
υπό σύγκριση εικόνων.  Μπορούµε για παράδειγµα να χρησιµοποιήσουµε µόνο το 
κανάλι L* της L*a*b εικόνας, ή µπορούµε να επιλέγουµε το a* ή το b* αναλόγως αν 
συγκρίνουµε κόκκινα ή µπλε σήµατα.  Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον 
συνδυασµό των τιµών ετεροσυσχέτισης για κάθε κανάλι ώστε να εξάγουµε έναν 
γενικό παράγοντα οµοιότητας.  Όλες αυτές οι προσεγγίσεις είναι γενικές και είναι 
µοιραίο να παρουσιάζουν τα δικά τους πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.  Αυτός 
άλλωστε είναι και ο λόγος που χρησιµοποιούνται πιο εξεζητηµένες και πολύπλοκες 
µέθοδοι για την λειτουργία της ταξινόµησης, αφού ο,τι χάνουµε σε χρόνο συνήθως το 
ανακτούµε σε ακρίβεια και σε γενικότητα του συστήµατος. 
 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε τα κυριότερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίσαµε στην προσπάθειά µας να αναπτύξουµε ένα σύστηµα που να δίνει 
ικανοποιητική ταξινόµηση των σηµάτων που ανιχνεύονται και τις προτάσεις µας για 
βελτίωση των αποτελεσµάτων.   



 - 73 -

 
 

Εικόνα 6.10: Παραδείγµατα λειτουργίας του δεύτερου σταδίου ανίχνευσης.  Η 
πρώτη γραµµή παρουσιάζει την ανιχνευµένη περιοχή από το πρώτο βήµα του 
αλγορίθµου, η δεύτερη το ταυτοποιηµένο σχήµα που χρησιµοποιείται ως µάσκα 
για το φιλτράρισµα και η τρίτη το φιλτραρισµένο σήµα. 

 
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα στην εικόνα 6.10, η περίπτωση των τριγωνικών 
σχηµάτων παρουσιάζει κάποια ορατά προβλήµατα όσον αφορά την εξαγωγή του 
φόντου από την περιοχή που περιέχει τα σήµατα.  Κάτι τέτοιο ήταν φυσικά 
αναµενόµενο, αφού έχουµε αναφέρει ότι τα σήµατα έχουν αντιµετωπιστεί 
καταχρηστικά ως κυκλικά για να γίνει η εκτίµηση του κέντρου και της ακτίνας τους.  
Αυτό έχει ως φυσική συνέπεια τις όποιες ανακρίβειες στους υπολογισµούς, οι οποίες 
επιτείνονται και από τυχόν µερικές αποκρύψεις του σήµατος όπως στην περίπτωση 
του ανεστραµµένου τριγώνου (τέταρτη στήλη).  Επίσης παρατηρούµε ότι τα σήµατα 
φιλτράρονται µε παράλληλο κόψιµο ενός µέρους τους, πράγµα που µπορεί να 
διορθωθεί µε µία απλή διαστολή του πρότυπου σχήµατος, αλλά θα δούµε στην 
συνέχεια αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο.  
 

6.4 Ταξινόµηση ΣΟΚ 
 
Στην φάση αυτή του συστήµατος πρέπει να υλοποιηθεί ένας ταξινοµητής που να 
αναλαµβάνει να κατατάξει τα σήµατα που έχουν ήδη ανιχνευθεί σε κατηγορίες.  Για 
να είµαστε πιο ακριβείς, το υποσύστηµα της ταξινόµησης πρέπει να δέχεται ως 
είσοδο ένα σήµα που έχει εντοπιστεί από το υποσύστηµα ανίχνευσης, να το εντοπίζει 
στην βάση δεδοµένων των πρότυπων σηµάτων µας (βλέπε εικόνα 6.8) και να µας 
παράγει ως έξοδο το πρότυπο σήµα. 
 
Η επιτυχία ενός συστήµατος ταξινόµησης τέτοιου τύπου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την πληροφορία που τίθεται στην διάθεσή του, δηλαδή από την εξαγωγή 
παραµέτρων που γίνεται από την φυσική σκηνή ώστε ο αλγόριθµος ταξινόµησης να 
έχει όσο το δυνατόν περισσότερη χρήσιµη πληροφορία για να ταιριάσει το υποψήφιο 
σήµα µε το πρότυπο.  Συνεπώς µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η όσο το δυνατόν 
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από το τελευταίο βήµα του συστήµατός µας που είναι αυτό της ταξινόµησης και θα 
εξεταστεί στην συνέχεια.  Ο αλγόριθµος του υποσυστήµατος ταυτοποίησης των 
κόκκινων σχηµάτων παρουσιάζεται στο διάγραµµα ροής της εικόνας 6.9.  Στην 
περίπτωση των µπλε συµµετρικών σχηµάτων προεπιλέγεται ως πρότυπο σχήµα ο 
κύκλος και έτσι δεν κάνουµε ταυτοποίηση µε χρήση κανονικοποιηµένης 
ετεροσυσχέτισης.  Η άλλη διαφορά µεταξύ των δύο είναι ότι εξετάζεται ο  µπλε 
χάρτης των περιοχών αντί για τον κόκκινο.  Πιθανή βελτίωση του συστήµατος θα 
πρέπει να εξετάζει και τετραγωνικά ή και ορθογώνια παραλληλόγραµµα µπλε 
σχήµατα, οπότε και θα προβλέπει ταυτοποίηση και για τον µπλε χάρτη. 
    
 

 
 
Εικόνα 6.9: Αλγόριθµος δεύτερου σταδίου εντοπισµού κόκκινων ΣΟΚ από 
βιντεοσκόπηση.  Τα αποτελέσµατα αυτού του σταδίου αποστέλλονται στο 
τελευταίο στάδιο για ταξινόµηση.   
 
 

Στην συνέχεια παραθέτουµε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα του σταδίου 
ταυτοποίησης των σχηµάτων των ΣΟΚ που ανιχνεύονται, στην εικόνα 6.10. 
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2. Το πεδίο τιµών της ( , )c u v  εξαρτάται από το µέγεθος του προτύπου. 
3. Η εξίσωση 6.28 δεν είναι ανεξάρτητη από αλλαγές στο πλάτος της 

εικόνας, όπως αυτές που οφείλονται σε αλλαγές στις συνθήκες 
φωτισµού από καρέ σε καρέ. 

 
Για όλους αυτούς τους λόγους προτιµούµε την χρήση της κανονικοποιηµένης 
ετεροσυσχέτισης, η οποία κανονικοποιεί τα διανύσµατα της εικόνας και του προτύπου 
σε µοναδιαίου µήκους, καταλήγοντας σε µία συνηµιτονοειδή συνιστώσα 
ετεροσυσχέτισης: 
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όπου t  είναι η µέση τιµή του προτύπου και ,u vf  είναι η µέση τιµή της ( , )f x y  στην 
περιοχή κάτω από το πρότυπο.  Η εξίσωση 6.29 µας δίνει την κανονικοποιηµένη 
ετεροσυσχέτιση. 
 
Μπορούµε τώρα να επιστρέψουµε στην περιγραφή του αλγορίθµου: 
 

• Αφού έχουµε ταυτοποιήσει το σχήµα του υποψηφίου σήµατος, κρατάµε µόνο 
την χρήσιµη πληροφορία φιλτράροντάς το µε το επιλεγµένο πρότυπο σχήµα, 
αφού πρώτα γεµίσουµε την εσωτερική περιοχή του και το τοποθετήσουµε στο 
κέντρο του ταιριασµένου κύκλου που υπολογίστηκε στην ενότητα 6.3.1.  Το 
φιλτράρισµα αυτό έχει ως αποτέλεσµα στην ιδανική περίπτωση τέλειας 
ανίχνευσης, την αποµάκρυνση του φόντου και κατ’ επέκταση την µείωση του 
θορύβου. 

• Σε αυτό το βήµα και πριν στείλουµε τα αποτελέσµατα στο τελευταίο στάδιο 
του συστήµατος, όπου θα γίνει η ταξινόµηση, µπορούµε να εισάγουµε 
µερικούς εκτιµητές για το κατά πόσον το κοµµάτι της εικόνας που έχει 
ανιχνευθεί και φιλτραριστεί περιέχει όντως κάποιο σήµα.  Η επιλογή δεν είναι 
εύκολη και δεν υπάρχει κάποια λύση που να αποτελεί πανάκεια.  Κάποια 
µεγέθη που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι τα στατιστικά πρώτης και 
δεύτερης τάξης της εικόνας, που προτείνονται κατά κόρον στην βιβλιογραφία 
([37],[38]). Το µέγεθος που επιλέξαµε εµείς είναι η µέση τιµή της τρίτης 
κεντρικής ροπής του χάρτη κόκκινου χρώµατος, που δείχνει να έχει πολύ 
µεγάλες τιµές (πάνω από 800) στην περίπτωση που το εξεταζόµενο κοµµάτι 
του χάρτη περιέχει κάποιο σήµα, ενώ δεν παίρνει µεγάλες τιµές σε αντίθετη 
περίπτωση.  Μια καλύτερη εκτίµηση θα µπορούσαµε να έχουµε µε χρήση και 
άλλων µεγεθών και σύγκριση των τιµών τους για διάφορες περιπτώσεις, αλλά 
κάτι τέτοιο είναι αρκετά επίπονο και όχι τελείως απαραίτητο αν το επόµενο 
στάδιο του συστήµατος κάνει ακριβή ταξινόµηση. 

 
 
Μετά από το τέλος αυτού του σταδίου, έχουµε στην διάθεσή µας τις πιθανότερες 
περιοχές της εικόνας που µπορεί να περιέχουν κάποιο ΣΟΚ.  ΄Εχουµε επίσης 
προσδιορίσει το σχήµα που έχει αυτό το ΣΟΚ και στις περιπτώσεις του STOP και της 
παραχώρησης προτεραιότητας έχουµε τελειώσει και την ταξινόµηση.  Στο χέρι µας 
είναι αν θέλουµε µεγαλύτερη σιγουριά να περνάµε και τις δύο τελευταίες περιπτώσεις 
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ένα µικρό πρόβληµα µε το προειδοποιητικό σήµα για φωτεινούς σηµατοδότες, 
αλλά αυτό είναι µια λεπτοµέρεια που δεν έχει µεγάλη σηµασία και µπορεί να 
λυθεί εύκολα αν χρησιµοποιήσουµε την ποσοτική πληροφορία και για το 
πράσινο χρώµα (α*<0).  Αν λοιπόν η µέση τιµή του κίτρινου χάρτη 
υπερβαίνει µία επιλεγµένη τιµή (προτείνεται το 8), τότε το σήµα συγκρίνεται 
µε τα πρότυπα του κανονικού και του ανεστραµµένου τριγώνου.  Σε αντίθετη 
περίπτωση κάνουµε σύγκριση µε το κυκλικό πρότυπο και το STOP. 

• Η σύγκριση γίνεται µε χρήση κανονικοποιηµένης ετεροσυσχέτισης του 
κόκκινου χάρτη των προτύπων µε το επιλεγµένο κοµµάτι από τον κόκκινο 
χάρτη της εικόνας.  Η µεγαλύτερη τιµή της ετεροσυσχέτισης µας δείχνει το 
σχήµα του υπό εξέταση υποψήφιου σήµατος.  Με στατιστική µελέτη θα 
µπορούσαν ίσως να οριστούν κάποια κατώφλια αποδοχής κάποιου υποψηφίου 
σχήµατος ως σήµα, αλλά κάτι τέτοιο θεωρήθηκε πολύ χρονοβόρο για να γίνει.  
Σαν παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε την τιµή 0.25, η οποία δείχνει να 
κάνει αρκετά καλή επιλογή, αλλά δεν κάναµε αρκετές δοκιµές για να την 
προτείνουµε ανεπιφύλακτα.   

 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να πούµε δύο λόγια για την ετεροσυσχέτιση και την χρήση 
της για το ταίριασµα εικόνων µε πρότυπα.  Καταρχήν, η απόσταση στην οποία 
βασίζεται είναι η τετραγωνική Ευκλείδεια απόσταση  
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όπου το f είναι η εικόνα και το άθροισµα γίνεται ως προς x,y στο παράθυρο που 
περιέχει το πρότυπο t που βρίσκεται στο σηµείο u,v.  Αναπτύσσοντας το τετράγωνο, 
παίρνουµε: 
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όπου ο όρος 2

,
( , )

x y
t x u y v− −∑  είναι µία σταθερά.  Αν ο όρος 2

,
( , )

x y
f x y∑  είναι 

σχεδόν σταθερός, τότε ο εναποµείνας όρος της ετεροσυσχέτισης     
 

,
( , ) ( , ) ( , ),

x y
c u v f x y t x u y v= − −∑        (6.28) 

 
είναι το µέτρο της οµοιότητας µεταξύ της εικόνας και του προτύπου. 
 
Η χρήση της εξίσωσης 6.28 για ταίριασµα οµοιότητας έχει αρκετά µειονεκτήµατα 
όµως:  
 

1. Αν η ενέργεια της εικόνας 2 ( , )f x y∑  µεταβάλλεται ανάλογα µε την 

θέση, το ταίριασµα µε βάση την 6.28 µπορεί να αποτύχει. 
Παραδείγµατος  χάριν, η ετεροσυσχέτιση µεταξύ του προτύπου και 
µιας ακριβώς ταιριαστής περιοχής στην εικόνα µπορεί να είναι 
µικρότερη από αυτήν µεταξύ του προτύπου και ενός φωτεινού 
σηµείου. 
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(α) (β) 

(γ) (δ) 
    
Εικόνα 6.8: Βάση δεδοµένων για το σύστηµά µας. (α) Κυκλικά κόκκινα σήµατα 
και STOP, (β) τριγωνικά σήµατα (και ανεστραµµένο), (γ) κυκλικά µπλε και 
ασπρόµαυρα σήµατα, (δ) πρότυπα σχήµατα για την ταυτοποίηση (στο STOP 
χρησιµοποιείται και το εσωτερικό).  

 
Ας δούµε τώρα πώς γίνεται η ταυτοποίηση των σχηµάτων.  Καταρχήν ας 
διευκρινίσουµε ότι τα µπλε και τα κόκκινα συµµετρικά σχήµατα εξετάζονται 
ξεχωριστά.  Τα κόκκινα εξετάζονται ως προς τον χάρτη κόκκινων σηµείων και τα 
µπλε αντιστοίχως ως προς τον χάρτη µπλε σηµείων.  Εποµένως, αν για παράδειγµα 
εξετάζουµε ένα υποψήφιο κυκλικό σχήµα και εφόσον έχει γίνει καλός εντοπισµός και 
εξαγωγή του από την αρχική εικόνα, θα πρέπει ο κόκκινος χάρτης του να περιέχει 
µόνο έναν κύκλο.  ∆ηλαδή θα πρέπει να οµοιάζει µε το πρότυπο κυκλικό σχήµα της 
εικόνας 6.8δ. 
 
Ο αλγόριθµος ταυτοποίησης των κόκκινων σχηµάτων έχει ως εξής: 
 

• Αρχικά κόβουµε τα ανιχνευµένα υποψήφια σήµατα από την πρωτότυπη 
εικόνα.  Οι κοµµένες περιοχές µπαίνουν σαν είσοδοι στον αλγόριθµο στην 
L*a*b µορφή τους.  Οι υπόλοιπες είσοδοι είναι ο κίτρινος χάρτης, οι 
επιθυµητές διαστάσεις του φιλτραρισµένου σήµατος (εφόσον έχει 
ταυτοποιηθεί), τα πρότυπα σχήµατα και τα στοιχεία των κύκλων που έχουν 
υπολογιστεί στο προηγούµενο βήµα (συντεταγµένες κέντρου, ακτίνα). 

• Στην συνέχεια ελέγχεται η µέση τιµή του κίτρινου χάρτη για να δούµε αν η 
ανιχνευµένη περιοχή περιέχει κίτρινο χρώµα.  Έτσι µπορούµε να ξεχωρίσουµε 
τα τριγωνικά από τα κυκλικά σχήµατα.  Βέβαια µε αυτόν τον τρόπο έχουµε 
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6.3.2 ∆εύτερο στάδιο ανίχνευσης – Ταυτοποίηση σχήµατος 
 
Στο σηµείο αυτό έχουµε εντοπίσει τα υποψήφια σηµεία της εικόνας που µπορεί να 
περιέχουν ΣΟΚ.  Βέβαια όπως είδαµε και στο παράδειγµα της εικόνας 6.7, κάποιες 
επιλεγµένες περιοχές από το πρώτο στάδιο της ανίχνευσης µπορεί να περιέχουν απλά 
κάποια συµµετρικά σχήµατα, τα οποία όµως δεν είναι ΣΟΚ.  Το δεύτερο στάδιο έχει 
σαν λόγο ύπαρξης την απόρριψη των περιπτώσεων αυτών και την ταυτοποίηση του 
είδους του συµµετρικού σχήµατος που έχει ανιχνευθεί, εφόσον αυτό είναι ΣΟΚ.   
 
Η απόρριψη των λανθασµένα ανιχνευµένων σχηµάτων έχει στόχο την 
ελαχιστοποίηση εσφαλµένων αναγνωρίσεων από το τελευταίο υποσύστηµα, αυτό της 
ταξινόµησης των σηµάτων που έχουν ανιχνευθεί.  Με αυτόν τον τρόπο θα 
µπορέσουµε να έχουµε όσο το δυνατόν λιγότερους εσφαλµένους συναγερµούς από το 
σύστηµά µας, χωρίς να αναγκαστούµε να µοντελοποιήσουµε πιθανές περιπτώσεις 
εσφαλµένων ανιχνεύσεων για χρήση στο υποσύστηµα ταξινόµησης. 
 
Η ταυτοποίηση του σχήµατος του εντοπισµένου σήµατος, έχει διπλή σηµασία.  Ο 
πρώτος λόγος ύπαρξης αυτής της λειτουργίας είναι η αφαίρεση του φόντου από την 
περιοχή του σήµατος µε χρήση µίας µάσκας µε το ταυτοποιηµένο σχήµα, ώστε να 
έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στην ταξινόµηση (λόγω της µείωσης του θορύβου).  
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι µε αυτό τον τρόπο, µπορούµε να κάνουµε µία πρώτη 
ταξινόµηση των εντοπισµένων σηµάτων, καθώς δύο από αυτά και συγκεκριµένα το 
STOP (οκτάγωνο) και η παραχώρηση προτεραιότητας (ανεστραµµένο τρίγωνό) 
µπορούν να αναγνωριστούν µόνο από το σχήµα τους.  Επίσης, µπορούµε να 
διαχωρίσουµε τα σήµατα σε µεγάλες κατηγορίες (τριγωνικά, κυκλικά, ορθογώνια 
παραλληλόγραµµα, ροµβικά) ούτως ώστε να τα συγκρίνουµε µε τα αντίστοιχα 
πρότυπα για να κάνουµε την ταξινόµηση.  Έτσι εξοικονοµούµε χρόνο αφού 
ελαττώνουµε την βάση δεδοµένων µε τα πιθανά πρότυπα.  Επίσης µειώνουµε και την 
πιθανότητα εσφαλµένης ταξινόµησης, αφού συγκρίνουµε τα ανιχνευµένα υποψήφια 
σήµατα µε συγκεκριµένη οµάδα ΣΟΚ που έχουν κοινό χαρακτηριστικό το σχήµα.  
 
 Τα σχήµατα που χρησιµοποιήσαµε για την φάση ταυτοποίησης των εντοπισµένων 
σχηµάτων είναι το τρίγωνο (κανονικό και ανεστραµµένο), το οκτάγωνο και ο κύκλος 
για τα υποψήφια κόκκινα ΣΟΚ και µόνο ο κύκλος για τα υποψήφια µπλε ΣΟΚ.  Αυτό 
σηµαίνει ότι το σύστηµά µας δεν θα ταξινοµεί τετραγωνικά ή ορθογώνια 
παραλληλόγραµµα µπλε σήµατα, αλλά αυτό είναι ένα πρόβληµα που µπορεί µε 
κάποιες τροποποιήσεις να λυθεί.  Η επιλογή αυτή έχει να κάνει µε το ότι τα 
ορθογώνια παραλληλόγραµµα σήµατα παρουσιάζονται σε διάφορε µορφές και 
µεγέθη, πράγµα που δυσκολεύει την επιλογή ενός και µόνο προτύπου σχήµατος για 
την ταυτοποίηση.   Προς το παρόν το σύστηµα θα εκπαιδευτεί αναγνωρίζει µόνο τα 
προαναφερθέντα σχήµατα.  Οι βάσεις δεδοµένων καθώς και τα σχήµατα – πρότυπα 
απεικονίζονται στην εικόνα 6.8.  Παρατηρούµε ότι στην οµάδα των κυκλικών µπλε 
ΣΟΚ περιλαµβάνουµε και τα ασπρόµαυρα και το ότι τα ΣΟΚ που περιέχουν και µπλε 
και κόκκινο περιλαµβάνονται και στις δύο οµάδες, καθώς µπορεί να ανιχνευθούν 
τόσο στον κόκκινο όσο και στον µπλε χάρτη.  Επίσης σηµειώνουµε ότι το 
οκταγωνικό πρότυπο του STOP χρησιµοποιείται µαζί µε το ιδεόγραµµά του λόγω της 
µοναδικότητάς του.  Το ίδιο θα γινόταν και για το ανεστραµµένο τρίγωνο, αλλά δεν 
περιέχει ιδεόγραµµα. 
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(α) (β) 

(γ) (δ) 

(ε) (στ) 
Εικόνα 6.7: Επίδειξη της λειτουργίας του πρώτου σταδίου εντοπισµού ΣΟΚ από 
βιντεοσκόπηση, για εφαρµογή σε κόκκινο χάρτη. (α) Πρωτότυπη RGB εικόνα, (β) 
χάρτης κόκκινων σηµείων, (γ) µετασχηµατισµός ακτινικής συµµετρίας 
(ψευδοχρωµατισµένος), (δ) αποτέλεσµα των βηµάτων 2-4 του αλγορίθµου, (ε) 
αποτέλεσµα των βηµάτων 5-7 του αλγορίθµου, (στ) αποτέλεσµα του 8ου βήµατος 
του αλγορίθµου.   
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Το πρόβληµα λοιπόν είναι να βρούµε την εξίσωση του κύκλου που ταιριάζει 
καλύτερα σε ένα σύνολο Ν σηµείων  { ( , )}i i iz x y= .  ∆ηλαδή θα πρέπει να 
προσεγγίσουµε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τις παραµέτρους 1 2 3 4( , , , ) 'a a a a a=  της 
εξίσωσης του κύκλου 2 2

1 1 2 3 4 0i i i i ia z a x a y a x a y a⋅ = + + + + =  που ταιριάζει καλύτερα 
στα δοσµένα σηµεία.  Όταν έχουµε το διάνυσµα των παραµέτρων 1 2 3 4( , , , ) 'a a a a , 
µπορούµε να υπολογίσουµε το κέντρο του κύκλου, που είναι 

( )0 0 2 1 3 1( , ) /(2 ), /(2 )x y a a a a= − −  και την ακτίνα του, που είναι 2 2
4 1 0 0/r a a x y= − − .  

Η πιο απλή ίσως απόσταση για να ορίσουµε το σφάλµα της εκτίµησής µας είναι η 
αλγεβρική απόσταση, που για την περίπτωση σηµείου {( , )}i ix y  από κύκλο, είναι ίση 
µε 2 2

1 1 2 3 4i i i ia x a y a x a y a+ + + + .  Εποµένως το πρόβληµα µετατρέπεται σε 
ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος 2 2 2

1 1 2 3 4( )i i i ia x a y a x a y a+ + + +∑  ως προς τις 
παραµέτρους 1 2 3 4( , , , ) 'a a a a .  Η ελάχιστη τετραγωνική λύση είναι το ιδιοδιάνυσµα 
της µικρότερης ιδιοτιµής του πίνακα 'D D , όπου D είναι ο πίνακας: 

         

 

2 2
1 1 1 1
2 2

2 2 2 2

2 2

1
1
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1N N N N

x y x y
x y x y

D

x y x y

⎡ ⎤+
⎢ ⎥+⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦

   (6.25) 

 

Σε αυτό το σηµείο έχουµε επιτύχει τον ακριβέστερο εντοπισµό των συµµετρικών 
σχηµάτων ακτίνας r ενός καρέ.  Επίσης χρησιµοποιώντας την πληροφορία από 
προηγούµενα καρέ, παρακολουθούµε και τα σήµατα διαφορετικών ακτίνων που 
έχουν εντοπιστεί προηγουµένως στην χρονοσειρά.  Ένα παράδειγµα του τι κάνει αυτό 
το πρώτο κοµµάτι του υποσυστήµατος  ανίχνευσης παραθέτουµε στην εικόνα 6.7.  Η 
αρίθµηση των βηµάτων είναι ανάλογη µε αυτή του διαγράµµατος ροής της εικόνας 
6.6.  Ο αλγόριθµος έχει εφαρµοστεί για ακτίνα 10 εικονοστοιχείων και ζητούνται τα 4 
επικρατέστερα συµµετρικά σχήµατα.  Η εµφάνιση λιγότερων οφείλεται στους 
ενδιάµεσους ελέγχους.  Ο έλεγχος για άλλες ακτίνες γίνεται µόνο για την ακτίνα 11 
εικονοστοιχείων µε κέντρο αυτό του επάνω τριγωνικού σήµατος.  Βλέπουµε ότι η 
ανίχνευση είναι αρκετά ικανοποιητική για αρκετά µικρές ακτίνες και τριγωνικά 
σήµατα.  Αυτές είναι και οι πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί ο αλγόριθµος δουλεύει 
καλύτερα για κυκλικά σχήµατα.  Παρατηρούµε ότι στις επιλεγµένες περιοχές 
περιλαµβάνεται και µία εσφαλµένα εντοπισµένη, στην στέγη του σπιτιού στα 
αριστερά της εικόνας.  Τέτοιου είδους ευρήµατα θα περάσουν µαζί µε τα υπόλοιπα 
από το επόµενο στάδιο της ανίχνευσης όπου γίνεται και µία ταυτοποίηση του 
ανιχνευµένου σχήµατος και των χαρακτηριστικών του, οπότε και θα απορριφθεί από 
το σύστηµα.  
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Εικόνα 6.6: Αλγόριθµος πρώτου σταδίου εντοπισµού ΣΟΚ από βιντεοσκόπηση.  Η 
ακτινική συµµετρία υπολογίζεται στον κόκκινο και τον µπλε χάρτη για κάθε 
καρέ. 
 

Εδώ πρέπει να πούµε ορισµένα πράγµατα ακόµη για κάποια από τα βήµατα του 
πρώτου αυτού σταδίου.  Το ταίριασµα του κύκλου µπορεί να γίνει µε διάφορους 
τρόπους, εµείς προτιµήσαµε όµως ως ευκολότερο, αρκετά γρήγορο και µε αποδεκτή 
ακρίβεια το ταίριασµα των σηµείων σε κύκλο µε ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού 
σφάλµατος.  Η µέθοδος µπορεί να βελτιωθεί αν χρησιµοποιήσουµε πιο εξεζητηµένες 
µεθόδους, αλλά κάτι τέτοιο δεν κρίνεται απαραίτητο για τον σκοπό µας, που είναι µία 
λίγο καλύτερη εκτίµηση των χαρακτηριστικών του κύκλου που ταιριάζει στα 
συµµετρικά µας σχήµατα, ώστε να τα εντοπίσουµε λίγο ακριβέστερα. 
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περιοχών που εντοπίζονται στην εικόνα, αφού κάθε µετασχηµατισµός θα µας δώσει 
διαφορετικά σηµεία.  Έτσι, πριν ακολουθήσουµε µια τέτοια τυφλή εφαρµογή του 
αλγορίθµου, καλό θα ήταν να εξετάσουµε αν µπορούµε να εισάγουµε κάποιο είδος 
ελέγχου, που θα εκµεταλλεύεται την δυναµική συµπεριφορά του προβλήµατος στον 
χρόνο.   

Μία λογική προσέγγιση που κάνει χρήση της πληροφορίες που έχουµε από 
προηγούµενα καρέ της χρονοσειράς, είναι ο έλεγχος κάθε καρέ για µία συγκεκριµένη 
µικρή ακτίνα και ο περαιτέρω έλεγχος διαφόρων υποπεριοχών της εικόνας που 
επιλέγονται από την µελέτη της αµέσως προηγούµενης χρονικά εικόνας για 
κατάλληλα επιλεγµένες τιµές ακτίνων.  Για να γίνουµε πιο σαφείς, ας δούµε βήµα- 
βήµα την προτεινόµενη λύση: 

• Στο πρώτο καρέ της βιντεοσκόπησης, καθώς και σε κάθε καρέ πριν από το 
οποίο δεν έχει ανιχνευθεί κάποιο σήµα, υπολογίζουµε τον γρήγορο 
µετασχηµατισµό ακτινικής συµµετρίας για µία µικρή ακτίνα (π.χ. 8 
εικονοστοιχείων) στους χάρτες του κόκκινου και του µπλε.  Έτσι θα είµαστε 
σε θέση να ανιχνεύσουµε ένα σήµα σε αρκετά µεγάλη απόσταση, η οποία 
εξαρτάται φυσικά από τις συνθήκες  βιντεοσκόπησης. 

• Όταν βρεθεί κάποιο συµµετρικό σχήµα το οποίο επαληθεύεται από το 
σύστηµά µας ότι είναι σήµα (ή τουλάχιστον ότι έχει καλές πιθανότητες να 
είναι σήµα), τότε εξετάζουµε πιο σχολαστικά την περιοχή στην οποία 
βρίσκεται και υπολογίζουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις συντεταγµένες του 
και την ακτίνα του, τις οποίες και περνάµε ως πληροφορία στο σύστηµα µας 
για την επεξεργασία του επόµενου καρέ. 

• Σε κάθε καρέ που το σύστηµά µας εξετάζει µαζί µε την πληροφορία που 
αναφέραµε στο προηγούµενο βήµα, εξετάζονται οι δύο κύριοι χρωµατικοί 
χάρτες για την ύπαρξη της αρχικής µικρής ακτίνας, αλλά και µία υποπεριοχή 
γύρω από τις συντεταγµένες που εντοπίστηκαν στο προηγούµενο βήµα για 
την αµέσως µεγαλύτερη ακέραια τιµή ακτίνας από την υπολογισµένη. 

• Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα εντοπισµένα σήµατα, τότε στο επόµενο 
καρέ εξετάζονται περισσότερες από µία υποπεριοχές για τις αντίστοιχες 
ακτίνες.  Αυτή η διαδικασία του ελέγχου των υποπεριόδων επαναλαµβάνεται 
είτε µέχρι αυτά να βγούνε από την οθόνη, είτε µέχρι να αποκτήσουν µέγεθος 
τόσο µεγάλο που δεν έχει πλέον νόηµα να αναφέρονται από το σύστηµα.   

Η διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω, χρειάζεται κάποιες διευκρινίσεις.  
Καταρχήν, πρέπει να πούµε ότι όλα τα ανιχνευµένα συµµετρικά σχήµατα θα 
αντιµετωπίζονται από το σύστηµα σαν κυκλικά προκειµένου να γίνει η πιο ακριβής 
εκτίµηση του κέντρου και της ακτίνας τους.  Αυτή η παραδοχή είναι αποδεκτή, αφού 
το πρώτο στάδιο της ανίχνευσης ακολουθείται από ένα δεύτερο που θα περιγραφεί 
πιο κάτω και ελέγχει τις εντοπισµένες περιοχές γύρω από τα επιλεγµένα κέντρα για 
την ύπαρξη σηµάτων.  Επίσης πρέπει να ορίσουµε πότε ένα σηµείο γίνεται αποδεκτό 
ως πιθανό κέντρο ενός ΣΟΚ.  Αυτό συµβαίνει όταν είναι το τοπικό µέγιστο του 
µετασχηµατισµού ακτινικής συµµετρίας σε µία τετραγωνική περιοχή µε πλευρά λίγο 
µεγαλύτερη από το διπλάσιο της ακτίνας που εξετάζουµε.  Ένα διάγραµµα ροής του 
αλγορίθµου του πρώτου σταδίου εντοπισµού παρουσιάζεται στην εικόνα 6.6. 
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Εικόνα 6.5: Αποτέλεσµα του µετασχηµατισµού ακτινικής συµµετρίας για 
τριγωνικό σχήµα στα (α)-(β) και για ορθογώνιο στα (γ)-(δ). 
 

Το πρόβληµα της ταχύτητας που καλούµαστε να λύσουµε δεν είναι εύκολο.  Ήδη µε 
την επιλογή του γρήγορου µετασχηµατισµού ακτινικής συµµετρίας, έχουµε κερδίσει 
αρκετά σε ταχύτητα, όπως µπορούµε να δούµε και στην σχετική ενότητα του 5ου 
κεφαλαίου.  Όµως για να βρούµε όλα τα ΣΟΚ που περιέχονται σε ένα καρέ της 
βιντεοσκόπησης πρέπει να ψάξουµε για περισσότερες της µίας ακτίνες στην εικόνα, 
ούτως ώστε να ανιχνευθούν σήµατα τόσο σε κοντινές, όσο και σε µακρινές 
αποστάσεις.  Επίσης, αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει δύο φορές, µία για τον 
κόκκινο και µία για τον µπλε χάρτη.  Εποµένως βγαίνει αβίαστα το συµπέρασµα πως 
θα πρέπει να βρεθεί κάποιο τέχνασµα είτε για την µείωση της πολυπλοκότητας των 
υπολογισµών, ή για τη µείωση του αριθµού των στοιχείων που θα εξεταστούν. 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο  είδαµε ότι ο µετασχηµατισµός ακτινικής συµµετρίας δεν 
είναι απαραίτητο να υπολογιστεί για ένα συνεχές σύνολο ακτίνων, αλλά αρκεί η 
εφαρµογή του σε έναν ικανό και αντιπροσωπευτικό αριθµό ακτίνων µέσα στο 
ζητούµενο σύνολο.  Στην περίπτωση του προβλήµατός µας όµως, κάτι τέτοιο δεν 
είναι και πολύ εφικτό, αφού σε κάποιες περιπτώσεις η χρησιµοποίηση περισσότερων 
ακτίνων οδηγεί σε παρεκκλίσεις στην ακρίβεια του εντοπισµού του κέντρου.  Κάτι 
τέτοιο δεν είναι επιθυµητό, καθώς θα δυσκολέψει την διαδικασία επιβεβαίωσης των 
συντεταγµένων των κέντρων που θα περιγραφεί παρακάτω.  Βέβαια, αφού η 
διαδικασία υπολογισµού του µετασχηµατισµού ακτινικής συµµετρίας για 
περισσότερες από µία ακτίνες προϋποθέτει τον επιµέρους υπολογισµό του για κάθε 
ακτίνα ξεχωριστά, µπορούµε απλά να µην χρησιµοποιήσουµε τον τύπο 5.5, αλλά να 
επεξεργαστούµε το αποτέλεσµα κάθε µετασχηµατισµού ανεξάρτητα από τους 
υπόλοιπους.  Αυτό βέβαια εισάγει το πρόβληµα της αύξησης των συµµετρικών 
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και µε τη βοήθεια των χαρτών του κίτρινου χρώµατος και των φωτεινών σηµείων 
µπορούµε να έχουµε µία πολύ καλή πρώτη προσέγγιση για τις πιθανές τοποθεσίες 
επάνω στην εικόνα που µπορεί να υπάρχουν ΣΟΚ.  Σε αυτή την ενότητα θα 
παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα που δίνει ο µετασχηµατισµός ακτινικής συµµετρίας 
σε διάφορες περιπτώσεις επεξεργασµένων εικόνων, όσον αφορά τον εντοπισµό 
συµµετρικών σχηµάτων και κατ’ επέκταση ΣΟΚ. 

 

6.3.1 Αρχική ανίχνευση συµµετρικών σχηµάτων µε βάση το [9]  

Ο αλγόριθµος του [9] εκ πρώτης όψεως φαίνεται να επιτυγχάνει µόνο τον εντοπισµό 
κύκλων και ίσως µε µειωµένη την αυστηρότητα της µεθόδου (ο παράγοντας α της εξ. 
5.4) και των οκταγώνων (STOP).  Όµως στην πραγµατικότητα ο µετασχηµατισµός 
ακτινικής συµµετρίας εντοπίζει και συµµετρικά σχήµατα που δεν οµοιάζουν τόσο 
πολύ µε το κυκλικό, όπως τρίγωνα και ορθογώνια παραλληλόγραµµα.  Έτσι, όπως 
φαίνεται και στο σχήµα 6.5, ο µετασχηµατισµός µας δίνει µεγάλες τιµές 
συµµετρικότητας και για αυτά τα σχήµατα, ακόµη και αν χρησιµοποιήσουµε αρκετά 
µεγάλη τιµή για το α, όπως για παράδειγµα το 4.  Παρατηρούµε ότι ο 
µετασχηµατισµός έχει καταφέρει να εντοπίσει τόσο το τριγωνικό σήµα της εικόνας 
6.5α, όσο και το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο της εικόνας 6.5γ.  Τα πιθανότερα 
κέντρα συµµετρικών σηµάτων αποτυπώνονται ως φωτεινές περιοχές στις 
µετασχηµατισµένες εικόνες 6.5β και 6.5δ.  Επίσης πρέπει να σηµειώσουµε εδώ, ότι 
χρησιµοποιούµε τον µετασχηµατισµό στη γρήγορη µορφή του, αφού περιορίζουµε το 
ψάξιµο µόνο στις φωτεινές περιοχές.  Έτσι µειώνουµε σχεδόν στο ήµισυ τον χρόνο 
που απαιτείται για τους υπολογισµούς.  Μολαταύτα, η ταχύτητα της διαδικασίας 
ανίχνευσης παραµένει πρόβληµα.  Σίγουρα ο εντοπισµός συµµετρικών σχηµάτων 
µίας µόνο ακτίνας είναι αρκετά γρήγορος και δεν αποτελεί τροχοπέδη στην 
προσπάθεια για ανάπτυξη ενός αλγορίθµου που θα µπορεί να υλοποιηθεί σε 
πραγµατικό χρόνο.  Όµως, όταν πρέπει να ανιχνευθούν περισσότερες ακτίνες, ο 
χρόνος αυξάνεται αναλογικά.  Βέβαια ο υπολογισµός του µετασχηµατισµού κάθε 
ακτίνας µπορεί να γίνει ξεχωριστά από τους άλλους, διευκολύνοντας τον σχεδιασµό 
συστηµάτων παράλληλης επεξεργασίας.  Όµως, δεν παύει να είναι στόχος µας να 
βρούµε λύσεις που θα ελαττώσουν κι άλλο τον χρόνο που απαιτείται για την 
διαδικασία εντοπισµού και κάποιες ιδέες για να το πετύχουµε θα παρουσιάσουµε στη 
συνέχεια. 
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χρώµατος ως Blue και του κίτρινου χρώµατος ως Yel.  Για να κάνουµε ακόµη πιο 
σαφή τον ρόλο που παίζει η επέκταση του αλγορίθµου που παρουσιάσαµε, ακολουθεί 
µια χαρακτηριστική περίπτωση.  Στην εικόνα 6.4 παρουσιάζουµε ένα καρέ από 
νυχτερινή βιντεοσκόπηση και τους χρωµατικούς χάρτες που εξάγουµε από την εικόνα 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο κατωφλίωσης µε και χωρίς την επέκταση.  

 

Εικόνα 6.4: Χρωµατικός διαχωρισµός µε και χωρίς έλεγχο της µέσης 
φωτεινότητας. (α) Πρωτότυπη σκηνή τραβηγµένη νύχτα, (β) χάρτης φωτεινών 
σηµείων, (γ),(ε),(ζ) οι χάρτες κόκκινου, µπλε και κίτρινου χρώµατος µετά από 
έλεγχο της µέσης φωτεινότητας (δ),(στ),(η)  οι αντίστοιχοι χρωµατικοί χάρτες 
που προκύπτουν από κατωφλίωση χωρίς έλεγχο της µέσης φωτεινότητας. 

Βέβαια όπως παρατηρούµε, ακόµη δεν υπάρχει τέλειος διαχωρισµός, αλλά το 
αποτέλεσµα είναι σαφώς βελτιωµένο και είναι αρκετό για τον σκοπό που το 
χρειαζόµαστε, δηλαδή την ανίχνευση των ΣΟΚ.  Περαιτέρω βελτίωση, ίσως 
χρειαστεί σε παρακάτω βήµατα, όταν θα κληθούµε να κάνουµε την ταξινόµηση των 
σηµάτων. 

6.3 Ανίχνευση ΣΟΚ 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάσαµε τον γρήγορο µετασχηµατισµό ακτινικής 
συµµετρίας, ο οποίος χρησιµοποιείται για την ανίχνευση συµµετρικών σχηµάτων σε 
µία εικόνα.  Εµείς έχουµε ήδη επεξεργαστεί τις εικόνες µας µε τρόπο τέτοιο που έχει 
µειώσει τον αριθµό των εικονοστοιχείων που πρέπει να επεξεργαστούµε.  Επειδή τα 
σήµατα οδικής κυκλοφορίας έχουνε συγκεκριµένα χρώµατα, µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για την ανίχνευση µόνο τους χάρτες κόκκινου και µπλε χρώµατος 
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• Έλεγχος της µέσης φωτεινότητας της εικόνας.  Σύγκριση µε ένα 
προεπιλεγµένο κατώφλι (προτεινόµενη τιµή 35~40%). 

• Αν η µέση τιµή της φωτεινότητας ξεπερνά το κατώφλι, εξάγουµε τους 
χρωµατικούς χάρτες χρησιµοποιώντας τις παρακάτω σχέσεις 

*( , ), αν *( , )
( , )

0, αλλιως
thrL i j L i j L

Lum i j
>⎧

= ⎨
⎩

                          (6.17) 

( ) ( )*( , ), αν *( , ) ( , ) 0
( , )
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        (6.18) 
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Όπου thrL  είναι το κατώφλι που υπολογίζουµε µε την µέθοδο Otsu για την L* 
συνιστώσα της εικόνας, thra  είναι το κατώφλι που υπολογίζουµε για τα θετικά 
εικονοστοιχεία της α* συνιστώσας της εικόνας, (1)

thrb  το (αρνητικό) κατώφλι 
που υπολογίζουµε για τα αρνητικά εικονοστοιχεία της b* συνιστώσας της 
εικόνας και (2)

thrb  το κατώφλι που υπολογίζουµε για τα θετικά εικονοστοιχεία 
της b* συνιστώσας της εικόνας.  Ο πράσινος χάρτης δεν υπολογίζεται γιατί 
δεν θα ασχοληθούµε σε αυτή την εφαρµογή µε πράσινα σήµατα.  Πάντως 
µπορεί εύκολα να υπολογιστεί µε µέθοδο ανάλογη του µπλε χάρτη. 

• Αν η µέση τιµή της φωτεινότητας δεν ξεπερνά το κατώφλι, εξάγουµε τους 
χρωµατικούς χάρτες χρησιµοποιώντας τις παρακάτω σχέσεις 
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Και στις δύο περιπτώσεις, οι χρωµατικοί χάρτες συµβολίζονται το ίδιο, δηλαδή ο 
χάρτης φωτεινότητας ως Lum, ο χάρτης του κόκκινου χρώµατος ως Red, του µπλε 
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ικανοποιητικό χρωµατικό διαχωρισµό της εικόνας.  Έτσι υπάρχει για παράδειγµα 
ισχυρή πιθανότητα να χαρακτηριστούν ως κόκκινες περιοχές που δεν περιέχουν 
κόκκινο χρώµα.  Αυτό το πρόβληµα όµως, µπορεί να λυθεί µε µία πολύ απλή 
διαδικασία ελέγχου της φωτεινότητας της εικόνας (του καναλιού L*).   

Όταν η µέση φωτεινότητα της εικόνας πέσει κάτω από ένα προκαθορισµένο όριο (π.χ. 
το 40%), τότε παρατηρούµε ότι στον χάρτη φωτεινών σηµείων, οι κόκκινες και µπλε 
περιοχές εµφανίζονται σχετικά φωτεινότερες, δηλαδή ανήκουν στον χάρτη των 
φωτεινών σηµείων.  Στην αντίθετη περίπτωση, αυτές οι περιοχές δεν εµφανίζονται 
στον χάρτη των φωτεινών σηµείων, αφού είναι σκοτεινότερες από αυτές που περνάνε 
το κατώφλι φωτεινότητας που έχει επιλεγεί µε την µέθοδο Otsu.  Αυτή η 
διαφοροποίηση φαίνεται χαρακτηριστικά στην εικόνα 6.3. 

 

Εικόνα 6.3: Επίδραση της φωτεινότητας της εικόνας στον χρωµατικό διαχωρισµό. 
(α), (γ) Πρωτότυπες σκηνές τραβηγµένες µέρα και νύχτα αντίστοιχα, (β), (δ) 
οι αντίστοιχοι χάρτες φωτεινότητας (δυαδικά απεικονισµένοι). Παρατηρούµε την 
διαφορά απεικόνισης των σηµάτων.  

Η διαφοροποίηση αυτή που παρατηρείται στην παραπάνω εικόνα µας ώθησε να 
χρησιµοποιήσουµε ως βοηθητική την πληροφορία που µας δίνει ο χάρτης 
φωτεινότητας, ούτως ώστε να καταλήξουµε στους τελικούς χάρτες κόκκινου και 
µπλε.  Επίσης αποφασίσαµε να χρησιµοποιούµε στην κατωφλίωση που περιγράφηκε 
στην υποενότητα 6.2.2, µόνο τα µη µηδενικά στοιχεία των εικόνων, ούτως ώστε να 
κάνουµε ακόµη καλύτερη επιλογή κατωφλίου.  Η τελική διαδικασία χρωµατικού 
διαχωρισµού λοιπόν, αποτελείται από τα εξής βήµατα: 
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από την εικόνα της α* συνιστώσας, για παράδειγµα, κρατάµε τα εικονοστοιχεία µε 
θετικές τιµές και από το ιστόγραµµά τους εξάγουµε το κατώφλι µε την 
προαναφερθείσα διαδικασία.  Ένα ενδεικτικό αποτέλεσµα εξαγωγής των χρωµατικών 
χαρτών παρατίθεται στην εικόνα 6.2. 

 

Εικόνα 6.2: Εξαγωγή χρωµατικών χαρτών. (α) Πρωτότυπη RGB εικόνα, (β) χάρτης 
φωτεινών σηµείων, (γ) χάρτης κόκκινου χρώµατος, (δ) χάρτης πράσινου 
χρώµατος, (ε) χάρτης µπλε χρώµατος και (στ) χάρτης κίτρινου χρώµατος. 

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουµε, ότι οι χάρτες που εξάγονται δεν είναι δυαδικές 
εικόνες, οπότε δεν µπορούµε να πούµε ότι προκύπτουν από κατωφλίωση µε την 
αυστηρή έννοια του όρου.  Πιο σωστή διατύπωση θα ήταν ότι χρησιµοποιούµε το 
αποτέλεσµα της κατωφλίωσης ώστε να επιλέξουµε τα εικονοστοιχεία εκείνα που θα 
αποτελέσουν τον εκάστοτε χάρτη.  Ο χάρτης περιέχει την απόλυτη τιµή της 
συνιστώσας των εικονοστοιχείων που έχει χρησιµοποιηθεί για την κατωφλίωση.  
Αυτή η προσέγγιση µας επιτρέπει να µην χάνουµε την πληροφορία για την χρωµατική 
διαφορά των εικονοστοιχείων µέσα στους χάρτες.  Αυτή η πληροφορία θα είναι 
χρήσιµη στα επόµενα στάδια του συστήµατός µας. 

 

6.2.3 Επέκταση αλγορίθµου χρωµατικού  διαχωρισµού για αντίξοες συνθήκες 

Ο παραπάνω αλγόριθµος για τον χρωµατικό διαχωρισµό της εικόνας σε χάρτες, έχει 
καλά αποτελέσµατα για περιπτώσεις που η βιντεοσκόπηση έχει γίνει υπό κανονικές 
συνθήκες φωτισµού.  Στην περίπτωση της νυχτερινής λήψης, ή της λήψης κάτω από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες (συννεφιά, βροχόπτωση) παρατηρείται το φαινόµενο του 
λανθασµένου χρωµατικού χαρακτηρισµού κάποιων περιοχών, γιατί στην 
κατωφλίωση παίρνουν µέρος όλα τα εικονοστοιχεία.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 
κατώφλι που επιλέγεται να έχει τιµή που δεν είναι η αρµόζουσα για τον 



 - 57 -

Χρησιµοποιώντας διακριτή ανάλυση, ο Otsu όρισε την διασπορά µεταξύ των 
κατηγοριών της κατωφλιωµένης εικόνας ως 

  2 2 2
1 1 2 2( ) ( ) .σ ω µ µ ω µ µΒ Τ Τ= ⋅ − + ⋅ −           (6.11) 

Για κατωφλίωση δύο επιπέδων, ο Otsu απέδειξε ότι το ιδανικό κατώφλι t* επιλέγεται 
έτσι ώστε η διασπορά 2σΒ  να µεγιστοποιείται.  ∆ηλαδή, 

  { }* 2

1
( ) .

t L
t Arg Max tσΒ

≤ ≤
=            (6.12) 

Η προηγούµενη εξίσωση µπορεί εύκολα να επεκταθεί για την κατωφλίωση µίας 
εικόνας σε περισσότερα των δύο επίπεδα.  Υποθέτοντας ότι υπάρχουν Μ-1 κατώφλια, 
{t1, t2,…, tM-1}, τα οποία χωρίζουν την εικόνα σε Μ κατηγορίες:  C1 για [1,...,t1], C2 
για [t1+1,...,t2], … και CM για [tM-1+1,...,L], τα ιδανικά κατώφλια {t1

*, t2
*,…, tM-1

*}, 
επιλέγονται µεγιστοποιώντας το 2σΒ  ως εξής: 

   { } { }
1 1

* * * 2
1 2 1 1 2 1

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

M

M M
t t L

t t t Arg Max t t tσ
−

− Β −
≤ ≤ ≤ ≤

=          (6.13) 

όπου 

 2 2

1
( ) ,

M

k k
k

τσ ω µ µΒ
=

= ⋅ −∑               (6.14) 

µε 

   
,

/ ( ).
k

k

k i
i C

k i
i C

p

i p k

ω

µ ω
∈

∈

=

= ⋅

∑

∑
           (6.15) 

Το kω  στο ζευγάρι εξισώσεων 6.15 θεωρείται ως η αθροιστική ροπή µηδενικής τάξης 
της k-οστής κατηγορίας Ck και ο παρονοµαστής της δεύτερης εξίσωσης του 
ζευγαριού, θεωρείται ως η αθροιστική ροπή πρώτης τάξης της k-οστής κατηγορίας 
Ck.  ∆ηλαδή 

   ( ) .
k

i
i C

k i pµ
∈

= ⋅∑            (6.16) 

Χρησιµοποιώντας αυτή την µέθοδο κατωφλίωσης, είµαστε σε θέση να εξάγουµε από 
τις τρεις συνιστώσες L*, a*, b* κάθε εικόνας, έναν νέο αριθµό εικόνων, στις οποίες 
στη συνέχεια θα αναφερόµαστε µε τον όρο χρωµατικοί χάρτες.  Έτσι, 
κατωφλιώνοντας για παράδειγµα την συνιστώσα L* σε δύο επίπεδα, παίρνουµε τον 
χάρτη των φωτεινών σηµείων της εικόνας.  Κατωφλιώνοντας τις θετικές τιµές της 
συνιστώσας a* παίρνουµε τον χάρτη του κόκκινου χρώµατος, τις αρνητικές τιµές της 
συνιστώσας a*, τον χάρτη του πράσινου χρώµατος,  τις θετικές τιµές της συνιστώσας 
b*, τον χάρτη του κίτρινου χρώµατος και τις αρνητικές τιµές της συνιστώσας b*, τον 
χάρτη του µπλε χρώµατος.  Με τον όρο κατωφλίωση των θετικών τιµών εννοούµε ότι 
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6.2.2 Χρωµατικός  διαχωρισµός 

Στο στάδιο αυτό της προεπεξεργασίας των εικόνων, αποφασίσαµε ότι πρέπει να γίνει 
µία κατωφλίωση των χρωµατικών συνιστωσών, ώστε να επιτευχθεί ένας διαχωρισµός 
των βασικών χρωµάτων που χρησιµοποιούνται στα σήµατα οδικής κυκλοφορίας.  Η 
διαδικασία της κατωφλίωσης αρχικά µελετήθηκε µε εµπειρικά κατώφλια, αλλά 
γρήγορα καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι µία δυναµική µέθοδος επιλογής 
κατωφλίου θα ήταν σαφώς προτιµότερη, αφού θα συνέβαλλε στην γενίκευση της 
χρηστικότητας του συστήµατος.  Πειραµατιστήκαµε µε αρκετές µεθόδους της 
βιβλιογραφίας και καταλήξαµε στην χρήση της κατωφλίωσης µε τη µέθοδο Otsu, που 
περιγράφεται στο [35] και θα περιγράψουµε σε αυτή την υποενότητα. 

Η µέθοδος Otsu εφαρµόζεται σε ασπρόµαυρες εικόνες.  Οι εικόνες αυτές είναι 
ουσιαστικά διδιάστατες συναρτήσεις έντασης του γκρι.  Αν η εικόνα αποτελείται από 
Ν εικονοστοιχεία µε L επίπεδα του γκρι, ο αριθµός των εικονοστοιχείων µε τιµή 
έντασης που αντιστοιχεί στο i επίπεδο συµβολίζεται ως fi, έτσι ώστε η πιθανότητα του 
συγκεκριµένου επιπέδου του γκρι (i) να δίνεται από την σχέση: 

/ .i ip f N=          (6.5) 

Στην περίπτωση που θέλουµε να κατωφλιώσουµε µία εικόνα ούτως ώστε να 
χωρίσουµε τα εικονοστοιχεία της σε δύο κατηγορίες, την C1 µε τα επίπεδα [1,2,...,t] 
και την C2 µε τα επίπεδα [t+1,t+2,...,L], οι κατανοµές πιθανότητας των επιπέδων του 
γκρι για τις δύο κατηγορίες θα είναι 
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Επίσης, οι µέσες τιµές για τις κατηγορίες C1 και C2 είναι  
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Έστω ότι το µΤ είναι η µέση τιµή της έντασης για ολόκληρη την εικόνα.  
Αποδεικνύεται εύκολα ότι ισχύουν οι σχέσεις 

  1 1 2 2 ,ω µ ω µ µΤ+ =                  (6.9) 

    1 2 1.ω ω+ =        (6.10) 
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n

n

n

P + a* X = X  (   ) 3
500

Y = Y  P  3
P - b* Z = Z  (  )  3,
 200

(L* + 16) οπου P =
116

⋅ ⋅

⋅ ⋅

⋅ ⋅
     (6.3) 

και 

3.240479  -1.537150 -0.498535 X
 -0.969256 1.875992 0.041556 Y
0.055648 -0.204043 1.057311 Z

R
G
B

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

.    (6.4) 

Ο παραπάνω µετασχηµατισµός (από RGB σε L*a*b)  χρησιµοποιήθηκε στο πρώτο 
αυτό στάδιο της προεπεξεργασίας των εικόνων, δηλαδή στην αλλαγή χρωµατικού 
χώρου.  Επίσης ο αντίστροφος µετασχηµατισµός (εξισώσεις 6.3, 6.4) 
χρησιµοποιήθηκε σε όσες περιπτώσεις χρειάστηκε η αντίστροφη µετατροπή.  Στην 
εικόνα 6.1 παρουσιάζουµε την µετατροπή ενός καρέ της βιντεοσκόπησης από τον 
RGB χώρο στον L*a*b. 

 

Εικόνα 6.1: Μετατροπή από RGB σε L*a*b. (α) Πρωτότυπη RGB εικόνα, (β) L* 
συνιστώσα, (γ) α* συνιστώσα, (δ)  b* συνιστώσα. Οι α* και b* είναι 
κανονικοποιηµένες στο [0,1]. 
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το RGB σύστηµα στο L*a*b.  Εντούτοις, θεωρούµε ότι η αύξηση αυτή δεν είναι 
σηµαντική και σίγουρα δεν θα αποτελεί εµπόδιο στην προσπάθεια δηµιουργίας ενός 
γρήγορου συστήµατος. 
 
Η περιγραφή του χρωµατικού χώρου έχει ήδη γίνει στο κεφάλαιο 3.  Εδώ θα 
παρουσιάσουµε τις µαθηµατικές σχέσεις που καλύπτουν την µετάβαση από τον χώρο 
RGB στον χώρο L*a*b.  Η µετάβαση αυτή απαιτεί την ενδιάµεση µετατροπή των R, 
G, B καναλιών στα X, Y και Ζ που περιγράφουν τον ΧΥΖ χρωµατικό χώρο.  Εδώ 
πρέπει να σηµειώσουµε πως η ιδιότητα που αναφέραµε για τους χώρους L*u*v Και 
L*a*b, δηλαδή ότι είναι ανεξάρτητοι των συσκευών, δεν είναι απολύτως ακριβής.  Η 
µετάβαση σε αυτούς τους χώρους (όπως και στον ΧΥΖ), προϋποθέτει τον ορισµό 
ενός λευκού σηµείου, δηλαδή τον ορισµό του ποιες τιµές παίρνουν οι συνιστώσες για 
να απεικονίσουν το λευκό.  Η CIE έχει προτείνει αρκετά λευκά σηµεία αναφοράς, 
κάθε ένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από τις συνιστώσες x,y και την αντίστοιχη 
θερµοκρασία σε βαθµούς Kelvin.  ∆εν θα επεκταθούµε παραπέρα σε αυτό το θέµα, 
αλλά θα αναφέρουµε ότι το λευκό σηµείο που επιλέχθηκε για την µετατροπή από τον 
RGB στον ΧΥΖ χώρο, ήταν το D65 (x = 0.31382, y = 0.33100, T = 6500oK).  
Χρησιµοποιώντας το D65, η µετάβαση από το RGB στο ΧΥΖ γίνεται µε τον εξής 
πολλαπλασιασµό πινάκων: 
 

0.412453 0.357580 0.180423 R
0.212671 0.715160 0.072169 G    
0.019334  0.119193 0.950227 B

        

X
Y
Z

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

               (6.1) 

Αφού έχουµε µεταβεί στον ΧΥΖ χώρο, ακολουθεί ένας µη γραµµικός 
µετασχηµατισµός που σκοπό έχει να προσοµοιάσει την λογαριθµική συµπεριφορά 
του µατιού.  Έτσι γίνονται οι παρακάτω µετατροπές στον L*a*b χώρο: 

1/3
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n

n n
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Y Y116 *  - 16,    για  > 0.008856
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Y903.3 * ,              αλλιως
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⎧
⎪
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    (6.2) 

 

Όπου ο δείκτης n υποδηλώνει την συνιστώσα του λευκού σηµείου. 

Ο αντίστροφος µετασχηµατισµός ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
 

Υλοποίηση του Συστήµατος Αναγνώρισης ΣΟΚ 
 

6.1 Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε την διαδικασία που ακολουθήσαµε για την 
ανάπτυξη του συστήµατος αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας που είχε ως 
στόχο η εργασία αυτή.  Αναλύονται τα επιµέρους κοµµάτια που αποτελούν το 
σύστηµά µας λεπτοµερώς και γίνεται αναφορά στα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε 
στην πορεία της υλοποίησής τους.  Η παρουσίαση συνοδεύεται από το θεωρητικό 
υπόβαθρο που πρέπει κάποιος να γνωρίζει για την κατανόησή της, καθώς και από 
αρκετά παραδείγµατα της λειτουργίας κάθε σταδίου της υλοποίησης. 
 
 

6.2 Προεπεξεργασία εικόνων  
 
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προεπεξεργασία στην οποία απαιτείται να 
υποβληθούν οι εικόνες µας (τα καρέ της βιντεοσκόπησης) προτού περάσουν στα 
στάδια του εντοπισµού και ακολούθως της ταξινόµησης των σηµάτων που 
ενδεχοµένως περιέχουν.  Το στάδιο της προεπεξεργασίας είναι πολύ σηµαντικό για 
την επιτυχή λειτουργία του συστήµατος αναγνώρισης, γιατί αφενός διευκολύνει το 
έργο της ανίχνευσης και αφετέρου βελτιώνει την ακρίβειά της. 
 

6.2.1 Επιλογή χρωµατικού χώρου 
 
Η πρώτη φάση της προεπεξεργασίας είναι αυτή της επιλογής του χρωµατικού χώρου 
που θα επιλέξουµε να χρησιµοποιήσουµε.  Είδαµε στο κεφάλαιο 3 µερικούς από τους 
ευρύτερα χρησιµοποιηµένους χρωµατικούς χώρους και αναλύσαµε τα 
χαρακτηριστικά τους.  Για την εφαρµογή που αναπτύσσουµε χρειαζόµαστε έναν 
χώρο που να έχει υψηλή διακριτική ικανότητα µεταξύ των χρωµάτων, µιας και αυτά 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της αναγνώρισης.  Επίσης επιθυµούµε ο 
χρωµατικός χώρος που θα επιλέξουµε να παρουσιάζει αρκετή ανθεκτικότητα στις 
αλλαγές των συνθηκών υπό τις οποίες έχει ληφθεί η βιντεοσκόπηση, όπως για 
παράδειγµα οι συνθήκες φωτισµού της σκηνής και πιθανές τοπικές φωτοσκιάσεις.  
Ακόµη, σκεφτήκαµε ότι καλή επιλογή θα ήταν ένα σύστηµα που θα αναπαριστά τις 
αντιληπτές διαφορές µεταξύ των χρωµάτων σε ποσοτική απόσταση στον χρωµατικό 
χώρο. 
 
Τις προδιαγραφές αυτές που θέσαµε παραπάνω, τις πληρούν οι χώροι L*u*v και 
L*a*b.  Από αυτούς επιλέξαµε τον δεύτερο, γιατί η χρησιµοποίηση γραµµικών 
αξόνων για την χρωµατική διαφορά ανάµεσα στα χρώµατα κόκκινο-πράσινο και 
κίτρινο-µπλε φαντάζει ιδανική για την εφαρµογή µας και διευκολύνει την 
κατωφλίωση των χρωµάτων µε µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τις ασπρόµαυρες 
εικόνες.  Το µειονέκτηµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε από αυτή µας την 
επιλογή είναι η αύξηση της πολυπλοκότητας του µετασχηµατισµού της εικόνας από 
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Μετασχηµατισµός Πολυπλοκότητα 
Γρήγορος Μετασχηµατισµός Ακτινικής Συµµετρίας [9] ΚΝ 
Γενικευµένος Μετασχηµατισµός Συµµετρίας [28] ΚΝ 2 

∆ιακριτός Μετασχηµατισµός Συµµετρίας [26] ΚΒ 
Μηχανισµός Προσοχής Πραγµατικού Χρόνου [25] ΚΒΝ 

Κυκλικός Μετασχηµατισµός Hough [27] ΚΒΝ 
 
Πίνακας 5-1: Υπολογιστική πολυπλοκότητα των διαφόρων µετασχηµατισµών. 
 
 

5.5 Περίληψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε µία σχετικά καινούρια µέθοδο ανίχνευσης 
περιοχών ενδιαφέροντος σε µία εικόνα, που βασίζεται στην χρησιµοποίηση της 
παραγώγου της εικόνας για τον εντοπισµό των σηµείων που παρουσιάζουν υψηλή 
ακτινική συµµετρία.  Η µέθοδος αναλύθηκε διεξοδικά και συγκρίθηκε µε 
επικρατούσες τεχνικές που συναντώνται στην βιβλιογραφία.  Ο µετασχηµατισµός που 
χρησιµοποιεί η µέθοδος επέδειξε αξιοπρόσεκτα αποτελέσµατα τόσο στην ακρίβεια 
της ανίχνευσης που επιτυγχάνει, όσο και στην εξοικονόµηση χρόνου και 
υπολογιστικού φόρτου για την υλοποίηση.  Τα στοιχεία αυτά είναι που τον κάνουν 
κατάλληλο για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου, όπως αυτή που πραγµατεύεται η 
εργασία µας.   
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Εικόνα 5.6: (ε) Πρωτότυπη εικόνα, (α) γρήγορος µετασχηµατισµός ακτινικής 

συµµετρίας µε 
6

1 nn
S

=∑ , (β) γρήγορος µετασχηµατισµός ακτινικής συµµετρίας µε 

1,3,5 nn
S

=∑  (γ) γρήγορος µετασχηµατισµός ακτινικής συµµετρίας για σκοτεινές 

περιοχές, (δ) µηχανισµός προσοχής πραγµατικού χρόνου από το [25], (στ) 
µετασχηµατισµός διακριτής συµµετρίας του [26], (η) κυκλικός µετασχηµατισµός 
Hough του [27], (θ) γενικευµένη σκοτεινή συµµετρία του [28], (η) γενικευµένη 
ακτινική συµµετρία του [29]. 
 

Μπορούµε βασιζόµενοι στην παραπάνω εικόνα να συµπεράνουµε ότι ο γρήγορος 
µετασχηµατισµός ακτινικής συµµετρίας επιτυγχάνει πολύ καλά αποτελέσµατα όσον 
αφορά τον εντοπισµό συµµετρικών σηµείων ενδιαφέροντος στην εικόνα.  Επίσης, 
επιδεικνύει και αξιοπρόσεκτες επιδόσεις στο θέµα της ταχύτητας, αφού σύµφωνα µε 
τους συγγραφείς του [9], ο µετασχηµατισµός τους είναι από 4.3 φορές ταχύτερος 
(όταν χρησιµοποιείται η γρήγορη µέθοδος µε τις περιττές τιµές ακτίνων), έως 1.7 
φορές ταχύτερος σε σχέση µε τον γρηγορότερο µετασχηµατισµό που συγκρίθηκε µαζί 
του, δηλαδή τον κυκλικό µετασχηµατισµό Hough [27].  Η διαφορά της ταχύτητας 
είναι ακόµη µεγαλύτερη όταν ο γρήγορος µετασχηµατισµός ακτινικής συµµετρίας 
συγκρίνεται µε τον µετασχηµατισµό του [28] (από 32.6 έως 13 φορές ταχύτερος), ή 
εκείνον του [29] (από 22.6 έως 9 φορές ταχύτερος).  Η διαφορά µεγαλώνει και άλλο 
αν ζητήσουµε µόνο τις σκοτεινές ή µόνο τις φωτεινές συµµετρικές περιοχές στον 
υπολογισµό.  Η διαφορά στην υπολογιστική πολυπλοκότητα του µετασχηµατισµού 
από τους υπόλοιπους της βιβλιογραφίας φαίνεται στον πίνακα 5-1 που ακολουθεί.  
Σηµειώνουµε ότι Κ είναι ο αριθµός εικονοστοιχείων της εικόνας, η τοπική συµµετρία 
ανιχνεύεται σε περιοχές Ν x Ν και στις µεθόδους που απαιτούν κβαντοποίηση των 
παραγώγων, αυτή γίνεται σε Β επίπεδα.  Ο µόνος µετασχηµατισµός που εν δυνάµει 
µπορεί να έχει χαµηλότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα από τον [9] είναι αυτός του 
[26], αλλά τα αποτελέσµατα του δεν είναι και τόσο ικανοποιητικά για προβλήµατα 
όπως αυτό της ΑΣΟΚ.   
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Εικόνα 5.5: (α) Πρωτότυπη εικόνα, (β) µετασχηµατισµός µε β = 0, (γ) 
µετασχηµατισµός µε β =  20%, (δ) µετασχηµατισµός µε β = 40%. (n = 15) 

Σηµειώνουµε εδώ, ότι ο µετασχηµατισµός µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να ψάχνει 
µόνο για σκοτεινά, ή µόνο για φωτεινά σηµεία συµµετρίας στην εικόνα.  Για να 
ανιχνεύσουµε µόνο σκοτεινές συµµετρικές περιοχές, αρκεί να χρησιµοποιήσουµε 
στους υπολογισµούς µόνο τα αρνητικά επηρεασµένα εικονοστοιχεία, ενώ αντίθετα 
για την ανίχνευση των φωτεινών συµµετρικών περιοχών αρκεί µόνο η συµµετοχή των 
θετικά επηρεασµένων εικονοστοιχείων. 

 

5.4 Απόδοση του Μετασχηµατισµού  

Η απόδοση του προτεινόµενου µετασχηµατισµού δοκιµάστηκε από τους συγγραφείς 
του [9] σε πολλές εικόνες και συγκρίθηκε µε αρκετούς επικρατούντες 
µετασχηµατισµούς παρόµοιας χρήσης που συναντώνται στην βιβλιογραφία.  
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων µετασχηµατισµών είναι οι [25,26,27,28].  Τα 
αποτελέσµατα των µετασχηµατισµών αυτών σε σχέση µε τον γρήγορο 
µετασχηµατισµό ακτινικής συµµετρίας ως προς την απόδοσή τους στην ανίχνευση 
συµµετρικών περιοχών σε µία εικόνα (στην κλασική για την επεξεργασία εικόνων 
Lenna), παρουσιάζονται στην εικόνα 5.6.  
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χρησιµοποιήθηκε ως παράδειγµα παραπάνω, µε n = 15.  Παρατηρούµε ότι όσο 
µεγαλύτερη είναι η τιµή του α, τόσο πιο αυστηρός γίνεται ο αλγόριθµος στην 
αποδοχή µη ακτινικών συµµετρικών χαρακτηριστικών, όπως είναι οι γραµµές.  Μια 
επιλογή τιµής α = 2, είναι καλή για τις περισσότερες εφαρµογές, ενώ επιλογή  α = 1 
ελαχιστοποιεί τους υπολογισµούς που χρειάζονται για τον προσδιορισµό του Fn στην 
εξίσωση 5.4. 

 

 

Εικόνα 5.4: (α) Πρωτότυπη εικόνα, (β) µετασχηµατισµός µε α = 1, (γ) 
µετασχηµατισµός µε α = 2, (δ) µετασχηµατισµός µε α = 3. (n = 15) 

Τα στοιχεία παραγώγου µε µικρές τιµές έχουν λιγότερο αξιόπιστους 
προσανατολισµούς, διαβρώνονται ευκολότερα από θόρυβο και τείνουν να 
ανταποκρίνονται σε χαρακτηριστικά που δεν είναι άµεσα εµφανή στο ανθρώπινο 
µάτι.  Εφόσον λοιπόν ο σκοπός του µετασχηµατισµού είναι να επιλεχθούν σηµεία 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν συµµετρία µέσα στην εικόνα, είναι λογικό να 
επιλέξουµε να αγνοήσουµε τα προαναφερθέντα στοιχεία στον υπολογισµό µας.  Αυτό 
γίνεται µε την επιλογή ενός κατωφλίου β για τις τιµές της παραγώγου που θα 
ληφθούν υπόψιν στον υπολογισµό των εικόνων On και Μn.  Έτσι, τιµές κάτω από το 
κατώφλι αυτό δεν συµµετέχουν στους υπολογισµούς.  Η εφαρµογή µη µηδενικού 
κατωφλίου στο παράδειγµά µας φαίνεται στο σχήµα 5.5.  Το βασικό πλεονέκτηµα της 
κατωφλίωσης είναι η επιτάχυνση των υπολογισµών, αφού χρησιµοποιούµε λιγότερα 
εικονοστοιχεία.  Βέβαια στο παράδειγµά µας παρατηρούµε ότι στην µεν περίπτωση 
που θέτουµε το β ίσο µε 20% έχουµε βελτίωση στα αποτελέσµατα, στη δε περίπτωση 
του 40% χάνουµε την περιοχή του σήµατος, οπότε πρέπει να είµαστε προσεκτικοί 
στην επιλογή µας.    
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Εικόνα 5.2: (α) Πρωτότυπη εικόνα, (β) µετασχηµατισµός για 
15

10 nn
S

=∑ , (γ) 

µετασχηµατισµός για 
11,13,15 nn

S
=∑  (δ) µετασχηµατισµός S15. 

Η χρησιµότητα του Γκαουσιανού πυρήνα An είναι να απλώσει την επιρροή των 
θετικά και αρνητικά επηρεασµένων εικονοστοιχείων ως συνάρτηση της ακτίνας n.  
Επιλέχθηκε διδιάστατο Γκαουσιανό φίλτρο, γιατί είναι ακτινικά συµµετρικό και έτσι 
έχει ένα οµοιόµορφο αποτέλεσµα σε όλους τους προσανατολισµούς της παραγώγου 
και είναι διαχωρίσιµο, εποµένως η συνέλιξή του µπορεί να υπολογιστεί.  Η εικόνα 5.3 
δείχνει την συµβολή για ένα µόνο στοιχείο παραγώγου g(p).  Κλιµακώνοντας 
γραµµικά την τυπική απόκλιση µε την ακτίνα n, ορίζουµε ένα τόξο επιρροής που 
αφορά όλα τα επηρεασµένα εικονοστοιχεία.  Το πλάτος του τόξου προσδιορίζεται 
από την κλιµάκωση της τυπικής απόκλισης του An συναρτήσει του n. 

 

 
 
Εικόνα 5.3: Η συνεισφορά της παραγώγου σε ένα σηµείο, µε το An να είναι ένα 
διδιάστατο Γκαουσιανό φίλτρο µεγέθους n x n και µε τυπική απόκλιση σ = 0.25n  
και n = 10. 
 

Η παράµετρος α καθορίζει πόσο αυστηρά ακτινική πρέπει να είναι η συµµετρία 
ούτως ώστε ο µετασχηµατισµός να επιστρέψει υψηλή τιµή ενδιαφέροντος.  Η εικόνα 
5.4 δείχνει το αποτέλεσµα της επιλογής α ίσου µε 1, 2 και 3 στην εικόνα που 
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.n
n N

S S
∈

= ∑             (5.5) 

 
Αν η παράγωγος υπολογιστεί έτσι ώστε να δείχνει µετάβαση από σκοτεινά σε 
φωτεινά σηµεία, τότε η τελική εικόνα S θα περιέχει θετικές τιµές που θα αντιστοιχούν 
σε φωτεινές συµµετρικές περιοχές και αρνητικές τιµές που θα αντιστοιχούν σε 
σκοτεινές συµµετρικές περιοχές. 
 

5.3 Εφαρµογή του Μετασχηµατισµού  
 
Προκειµένου να εφαρµοστεί ο µετασχηµατισµός που ορίσαµε στην προηγούµενη 
ενότητα, πρέπει πρώτα να οριστούν κάποιες παράµετροι.  Πιο συγκεκριµένα, πρέπει 
να αποφασίσουµε για το σύνολο ακτίνων N = { n1, n2, …} για τις οποίες θα 
υπολογιστεί ο Sn, για τους Γκαουσιανούς πυρήνες An που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς 
και τον παράγοντα αυστηρότητας α.  Μερικές ακόµη λεπτοµέρειες για την περαιτέρω 
βελτίωση του αποτελέσµατος µπορεί να επιλεγούν, όπως για παράδειγµα η αγνόηση 
µικρών παραγώγων, ή η αναζήτηση µόνο σκοτεινών ή µόνο φωτεινών συµµετρικών 
περιοχών. 
 
Η παραδοσιακή τεχνική για την ανίχνευση τοπικής συµµετρίας, είναι ο υπολογισµός 
της σε µία τοπική γειτονική περιοχή γύρω από το κάθε σηµείο.  Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µε τον υπολογισµό των Sn για ένα συνεχές σύνολο ακτίνων N = { 1, 2 , … 
nmax} και τον συνδυασµό τους µε χρήση της εξίσωσης 5.5.  Ωστόσο, αφού η 
συνεισφορά στην συµµετρία υπολογίζεται ανεξάρτητα για κάθε ακτίνα n, είναι απλό 
να προσδιοριστεί το αποτέλεσµα για µία µόνο ακτίνα, ή για ένα σύνολο ακτίνων που 
δεν χρειάζεται να είναι συνεχόµενες.  Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα που παίρνουµε 
εξετάζοντας ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο ακτίνων µας δίνουν µία καλή 
προσέγγιση των αποτελεσµάτων που θα παίρναµε εξετάζοντας ολόκληρο το συνεχές 
σύνολο των ακτίνων, εξοικονοµώντας παράλληλα υπολογιστική ισχύ και χρόνο. 
 
Η εικόνα 5.2 δείχνει ότι το συνολικό αποτέλεσµα S όπως προκύπτει για υπολογισµό 
ενός συνεχούς συνόλου ακτίνων n από 10 έως 15 εικονοστοιχείων (5.2β) 
προσεγγίζεται ικανοποιητικά από τον υπολογισµό του συνόλου για ακτίνες n = 11, 
13, 15 (εικόνα 5.2γ).  Εάν δε το µέγεθος του συµµετρικού σχήµατος είναι γνωστό εκ 
των προτέρων, αρκεί η χρήση µόνο µίας ακτίνας για την ανίχνευση του, όπως 
φαίνεται µε την εφαρµογή του µετασχηµατισµού µόνο για n = 15, που είναι η ακτίνα 
του σήµατος στην προκειµένη περίπτωση (εικόνα 5.2δ). 
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Οι συντεταγµένες των θετικά επηρεασµένων εικονοστοιχείων δίνονται από την 
σχέση:  
 

 ( )( ) ,
( )ve

g pp p p round n
g p+

⎛ ⎞
= + ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.1) 

 
ενώ εκείνες των αρνητικά επηρεασµένων εικονοστοιχείων είναι: 
 

 ( )( ) ,
( )ve

g pp p p round n
g p−

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.2) 

 
όπου ο τελεστής “round” υποδηλώνει στρογγυλοποίηση του τελεστέου στον 
κοντινότερο ακέραιο. 
 
Οι εικόνες προβολής είναι αρχικά µηδενικές.  Για κάθε ζεύγος επηρεασµένων 
εικονοστοιχείων το αντίστοιχο σηµείο ( )vep p+  στις εικόνες προβολής 
προσανατολισµού και προβολής µεγέθους προσαυξάνεται κατά 1 και ||g(p)|| 
αντίστοιχα, ενώ το σηµείο που αντιστοιχεί στο ( )vep p−  ελαττώνεται κατά τις ίδιες 
ποσότητες σε κάθε εικόνα.  ∆ηλαδή 
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Η ακτινική συµµετρία σε ακτίνα n ορίζεται ως η συνέλιξη 
 

,n n nS F A= ∗      (5.3) 
   
όπου 
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µε το α να είναι η παράµετρος ακτινικής αυστηρότητας και το An ένα διδιάστατο 
Γκαουσιανό φίλτρο.  Οι παράµετροι αυτές θα συζητηθούν εκτενέστερα στην ενότητα 
5.3. 
 
Ο πλήρης µετασχηµατισµός ορίζεται τελικά ως το άθροισµα των συνεισφορών στην 
συµµετρία όλων των ακτίνων που εξετάστηκαν, δηλαδή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
 

Γρήγορος Μετασχηµατισµός Ακτινικής Συµµετρίας  
 

5.1 Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε αναλυτικά την µέθοδο ανίχνευσης ακτινικής 
συµµετρίας στην οποία στηριχθήκαµε για την ανάπτυξη του πρώτου σταδίου του 
συστήµατος αναγνώρισης ΣΟΚ, δηλαδή της ανίχνευσης των σηµάτων.  Όπως είδαµε 
και στο τέταρτο κεφάλαιο, η µέθοδος ανίχνευσης περιοχών ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζουν συµµετρία σε µία εικόνα, είναι συχνά εφαρµόσιµη στο πρόβληµα που 
πραγµατεύεται αυτή η εργασία καθώς και παρόµοιες που συναντώνται στην 
βιβλιογραφία.  Αρκετές από τις εργασίες αυτές χρησιµοποίησαν τον Γρήγορο 
Μετασχηµατισµό Ακτινικής Συµµετρίας (Fast Radial Symmetry Transform) των Loy 
και Zelinsky, ο οποίος παρουσιάζεται στο [9] και θα αναπτυχθεί σε βάθος στη 
συνέχεια του κεφαλαίου. 
   

5.2 Ορισµός του Μετασχηµατισµού  
 
Ο καινούργιος µετασχηµατισµός που προτείνεται στο [9] είναι υπολογισµένος για ένα 
σύνολο από µία ή περισσότερες ακτίνες Ν, ανάλογα µε το µέγεθος των παραµέτρων 
που κάποιος προσπαθεί να ανιχνεύσει.  Η τιµή του µετασχηµατισµού σε ακτίνα  
n N∈  δηλώνει την συµµετοχή των παραγώγων σε απόσταση n από κάθε σηµείο, 
στην ακτινική συµµετρία.  Ο µετασχηµατισµός µπορεί να εφαρµοστεί για ένα συνεχές 
σύνολο ακτίνων, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο, αφού ένα µικρό υποσύνολο 
ακτίνων είναι συνήθως αρκετό για ένα αντιπροσωπευτικό αποτέλεσµα.   
 
Σε κάθε ακτίνα n, δηµιουργούνται µία εικόνα προβολής προσανατολισµού (orientation 
projection image)  On, καθώς και µία εικόνα προβολής µεγέθους (magnitude 
projection image)  Mn.  Οι εικόνες αυτές δηµιουργούνται µε εξέταση της παραγώγου 
g σε κάθε σηµείο p, από την οποία καθορίζονται ένα θετικά επηρεασµένο 
εικονοστοιχείο (positively-affected pixel) ( )vep p+  και ένα αρνητικά επηρεασµένο 
εικονοστοιχείο (negatively-affected pixel) ( )vep p− , όπως φαίνεται στην εικόνα 5.1. 
 

 
 

Εικόνα 5.1: Οι τοποθεσίες των εικονοστοιχείων ( )vep p+  και ( )vep p−  που 

επηρεάζονται από την παράγωγο ( )g p  για ακτίνα n = 2.  Ο διακεκοµµένος 
κύκλος δείχνει όλα τα εικονοστοιχεία που µπορούν να επηρεαστούν από την 
παράγωγο του p σε ακτίνα n.   
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4.4  Περίληψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε τις χαρακτηριστικότερες εφαρµογές αναγνώρισης 
ΣΟΚ που συναντήσαµε στην διεθνή βιβλιογραφία.  Σίγουρα επάνω στο θέµα 
υπάρχουν και αρκετές ακόµη υλοποιήσεις, κάποιες από τις οποίες αναφέρουµε και 
στην βιβλιογραφία, αλλά µία εξαντλητική µελέτη όλων των υπαρχόντων εργασιών 
ξεφεύγει από τον στόχο αυτής της εργασίας.  Άλλωστε η πρόθεσή µας ήταν η 
ανάλυση των υλοποιήσεων εκείνων που µας ενέπνευσαν λιγότερο ή περισσότερο 
στην προσέγγιση του προβλήµατος της αναγνώρισης ΣΟΚ.  Αυτή η επιδίωξη 
πιστεύουµε ότι επιτεύχθηκε στο κεφάλαιο αυτό.  Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε το 
σύστηµα που αναπτύξαµε εµείς, αφού πρώτα αναλύσουµε τον γρήγορο 
µετασχηµατισµό ακτινικής συµµετρίας, ο οποίος αποτελεί δοµικό στοιχείο τόσο της 
δικής µας υλοποίησης όσο και αρκετών από αυτές που παρουσιάσαµε παραπάνω. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 42 -

 

Εικόνα 4.17: (α), (β), (γ) Ανίχνευση κυκλικών σηµάτων σύµφωνα µε τη µέθοδο 
του [32]. (δ), (ε) Αναγνώριση των σηµάτων. 

Στην εργασία [33] παρουσιάζεται ένα σύστηµα αναγνώρισης σηµάτων που 
εφαρµόστηκε σε ένα αυτόνοµο όχηµα.  Η εργασία έγινε στα πλαίσια συνεργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Daimler-Benz και βασίζεται σε παράλληλη χρωµατική 
επεξεργασία των εικόνων, τεχνικές αποφάσεων βασισµένες σε ασαφή λογική, καθώς 
και κλασικές τεχνικές αναγνώρισης προτύπων.  Η εργασία δεν είναι τόσο 
λεπτοµερής, αλλά µπορούµε να αναφέρουµε επιγραµµατικά τα στάδια από τα οποία 
αποτελείται το προτεινόµενο σύστηµα.  Στο πρώτο στάδιο γίνεται µία χρωµατική 
κατάτµηση της εικόνας, που βασίζεται σε µία ιεραρχική τεχνική επέκτασης περιοχών.  
Το στάδιο αυτό απαρτίζεται από 4 φάσεις, την φάση της προεπεξεργασίας, την φάση 
της αρχικοποίησης, την φάση της συνένωσης και την φάση του διαχωρισµού.  Το 
δεύτερο στάδιο της µεθόδου που προτείνεται στην υπό εξέταση εργασία είναι αυτό 
της αποτίµησης.  Αυτό χωρίζεται σε δύο φάσεις, της ανίχνευσης και της 
ταυτοποίησης.  Το πρώτο στάδιο της µεθόδου µπορεί να υλοποιηθεί σαν ένα δίκτυο 
παράλληλων διεργασιών και έτσι να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία.  Παράδειγµα 
λειτουργίας της µεθόδου του [33] παρατίθεται στην εικόνα 4.18. 

 

Εικόνα 4.18: (α) Αποτέλεσµα του πρώτου σταδίου της µεθόδου [33], (β) πρώτη 
φάση της αποτίµησης, (γ), (δ) δεύτερη φάση της αποτίµησης.  
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Εικόνα 4.15: (α) Εικόνα προς ανάλυση, (β) ανιχνευµένα υποψήφια σήµατα από το 
πρώτο βήµα της [30], από τα οποία το τρίτο απορρίπτεται στο δεύτερο βήµα της 
διαδικασίας. 

Στο [31] έχουµε πάλι συµµετοχή από κάποιους από τους συγγραφείς του [30] και η 
µέθοδος που περιγράφεται είναι πολύ κοντινή στην προηγούµενη εργασία, γι’ αυτό 
δεν θα την περιγράψουµε.  Αρκούµαστε στο να πούµε ότι πάλι το χρωµατικό µοντέλο 
που χρησιµοποιείται είναι το CIECAM97 – LCH, ενώ κάποια παραδείγµατα από την 
διαδικασία ταξινόµησης των σηµάτων που ανιχνεύονται παρουσιάζονται στην εικόνα 
4.16 και συναντώνται και στην [30]. 

 

 

Εικόνα 4.16: Παραδείγµατα ταξινόµησης σηµάτων των [30] και [31].  Στην επάνω 
γραµµή είναι τα σήµατα που θα έπρεπε να έχουν αναγνωριστεί, πράγµα που 
συνέβη για τα (α) και (β).  Το (γ) δεν αναγνωρίστηκε επιτυχώς.  

Η εργασία [32] προτείνει την χρησιµοποίηση ενός ευρυγώνιου φακού για την αρχική 
ανίχνευση πιθανών σηµάτων και έναν τηλεφακό για να ληφθεί µία µεγεθυµένη εικόνα 
κάθε υποψηφίου ΣΟΚ.  Η διαδικασία ανίχνευσης γίνεται µε χρήση πληροφορίας που 
αφορά το χρώµα, την φωτεινότητα και το σχήµα, έχοντας ως βάση τον YUV 
χρωµατικό χώρο.  Το Υ είναι η συνιστώσα της φωτεινότητας και τα U, V οι 
χρωµατικές συνιστώσες.  Στην εικόνα 4.17 παραθέτουµε κάποια χαρακτηριστικά 
αποτελέσµατα της µεθόδου που προτείνει το [32]. 
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Εικόνα 4.14: Μερικά ακόµη παραδείγµατα ανίχνευσης µε την µέθοδο του [24]. 
 
 

4.3.3 Άλλες εφαρµογές ΑΣΟΚ 

Ως εδώ έχουµε παρουσιάσει αρκετά αναλυτικά ένα µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας 
που αφορά την ΑΣΟΚ.  Σε αυτή την υποενότητα θα δούµε περιληπτικά µερικές 
ακόµη εφαρµογές που συναντήσαµε και είτε δεν µπορούν να καταταχθούν στις δυο 
κατηγορίες που περιγράψαµε παραπάνω, είτε είναι αρκετά διαφορετικές από την 
λογική που αποφασίσαµε να ακολουθήσουµε για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 
και έτσι δεν παρουσιάζουν τόσο µεγάλο ενδιαφέρον. 

Στην πρώτη οµάδα εντάσσονται οι δηµοσιεύσεις εκείνες που έχουν χρησιµοποιήσει 
κάποιον διαφορετικό χρωµατικό χώρο για την επεξεργασία των εικόνων.  Τέτοιες 
είναι για παράδειγµα οι [30, 31, 32, 33].  Στο [30] οι συγγραφείς χρησιµοποιούν τον 
χρωµατικό χώρο CIECAM97.  Το χρωµατικό µοντέλο αυτό αποτελείται από L, C και  
H συνιστώσες, δηλαδή φωτεινότητα (Lightness), χρώµα (Chroma) και χρωµατικό 
τόνο (Hue).  Με κατωφλίωση των συνιστωσών γίνεται κατάτµηση της εικόνας ώστε 
να αποµονωθούν τα σήµατα και στη συνέχεια υπάρχει µία διαδικασία αναγνώρισης 
µε χρήση παραθύρων προσοχής (attention windows) που αναλαµβάνει να 
ταξινοµήσει τα υποψήφια σήµατα.  Παράδειγµα της λειτουργίας της µεθόδου αυτής 
βλέπουµε στην εικόνα 4.15. 
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Χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα την ταχύτητα του οχήµατος, τις διαστάσεις των 
σηµάτων, οι συγγραφείς προτείνουν την χρησιµοποίηση φίλτρων Kalman, ώστε να 
γίνει πρόβλεψη για την επόµενη θέση και µέγεθος των σηµάτων στην χρονοσειρά των 
εικόνων.  Το σύστηµα ολοκληρώνεται µε µία διαδικασία επεξεργασίας των 
αποτελεσµάτων των σταδίων που περιγράφηκαν, ώστε να απορρίπτονται υποψήφια 
σήµατα που δεν παρουσιάζονται στην εικόνα για 5 συνεχόµενα καρέ, ή που δεν 
τηρούν τις χρωµατικές προδιαγραφές που έχουν θέσει οι συγγραφείς για την αποδοχή 
ενός δείγµατος ως σήµα οδικής κυκλοφορίας.  Τα αποτελέσµατα της µεθόδου που 
προτείνεται στο [24] είναι αρκετά εντυπωσιακά σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως για 
παράδειγµα στον εντοπισµό σηµάτων σε σκοτεινό αστικό περιβάλλον µε πληθώρα 
οπτικής πληροφορίας που παρατίθεται στην εικόνα 4.13.  ∆υστυχώς, δεν υπήρχε 
έγχρωµη έκδοση της εικόνας και γι’ αυτόν το λόγο το σήµα είναι κάπως δυσδιάκριτο 
ακόµη και για το ανθρώπινο µάτι. 

 

 

Εικόνα 4.13: Ανίχνευση σήµατος µε βάση τη µέθοδο [24] σε 8 καρέ (a-h) 
βιντεοσκόπησης που ελήφθη σε σκοτεινό αστικό περιβάλλον. 
 

Στην εικόνα 4.14 παρουσιάζονται µερικά ακόµη αποτελέσµατα ανίχνευσης σηµάτων 
µε την µέθοδο που περιγράφεται στο [24]. 
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Εικόνα 4.11: Ανίχνευση του ίδιου σήµατος α) πρωινές ώρες, β) σούρουπο, γ) 
βράδυ και παραδείγµατα αναγνώρισης σηµάτων δ) µε ύπαρξη σκιών και ε) µε 
αντανακλάσεις.  

Επίσης, στο [23] είχαµε πολύ καλά αποτελέσµατα και σε περιπτώσεις µερικώς 
κρυµµένων σηµάτων, όπως δείχνει η εικόνα 4.12. 

 

Εικόνα 4.12: Ανίχνευση σηµάτων που είναι λίγο ή πολύ κρυµµένα. 

Η επόµενη εργασία µε την οποία θα ασχοληθούµε είναι η [24], η οποία ρίχνει το 
βάρος στην διαδικασία ανίχνευσης και παρακολούθησης των ΣΟΚ µέσα στην 
βιντεοσκοπηµένη ακολουθία εικόνων.  Χρησιµοποιείται και εδώ ο χώρος HSI, αλλά 
έχουµε αρκετά µεγάλη διαφοροποίηση από τις άλλες µεθόδους που παρουσιάσαµε 
στο στάδιο της ανίχνευσης των σηµάτων.  Οι συγγραφείς έχουν χρησιµοποιήσει δύο 
νευρωνικά δίκτυα, ένα για την εξαγωγή χρωµατικών παραµέτρων και ένα για την 
εξαγωγή σχηµατικών παραµέτρων.  Στην προσπάθειά τους αυτή, έχουν 
χρησιµοποιήσει από τον HSI χώρο µόνο την Η συνιστώσα, αρχικοποιώντας τα βάρη 
του νευρωνικού δικτύου που χρησιµεύει στην εξαγωγή χρωµατικών παραµέτρων 
ανάλογα µε το σχήµα κάθε σήµατος.  Ανάλογη αρχικοποίηση πραγµατοποιείται και 
για το νευρωνικό που αναλαµβάνει την εξαγωγή των σχηµατικών παραµέτρων.  
Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό, δηλαδή της ανίχνευσης των σηµάτων, ακολουθεί 
ένα στάδιο επιβεβαίωσης χρησιµοποιώντας µια τεχνική ασαφούς λογικής για τον 
προσδιορισµό των πιθανών θέσεων της εικόνας όπου υπάρχουν ΣΟΚ.  Όταν 
ανιχνευθούν τα σήµατα, το επόµενο βήµα είναι η προσπάθεια παρακολούθησής τους.  
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Εικόνα 4.10: Αποτελέσµατα ανίχνευσης του [22]. α) Φυσικές σκηνές, β) 
κατωφλιοµένες εικόνες, γ) ανίχνευση χρωµατικών µαζών, δ) αρχικοποίηση 
πληθυσµών γενετικού αλγορίθµου, ε) πρώτο και τελευταίο βήµα της ανίχνευσης, 
στ) παραδείγµατα ανίχνευσης.  
 

Οι αλλαγές που εισήγαγε το [23] στον αλγόριθµο αναγνώρισης, εξασφάλισαν την 
ανεξαρτησία της ανίχνευσης και ταξινόµησής τους από τις συνθήκες φωτισµού.  
Αυτό φαίνεται και στην εικόνα 4.11 που ακολουθεί. 
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η επιδίωξη της κατά το δυνατό µικρότερης καθυστέρησης.  Κάποια χαρακτηριστικά 
αποτελέσµατα της [21] φαίνονται στην εικόνα 4.9. 

 

Εικόνα 4.9: Αποτελέσµατα της [21]. α) κατωφλίωση χρώµατος, β) βήµατα 
εντοπισµού µε τον γενετικό αλγόριθµο, γ) παραδείγµατα εντοπισµού. 
 

Στην εικόνα 4.10 που ακολουθεί, παραθέτουµε κάποια παραδείγµατα λειτουργίας του 
συστήµατος του [22]. 
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Εικόνα 4.8: Λειτουργία εντοπισµού στο [20]. α) Σκηνή που περιέχει κόκκινο 
τριγωνικό σήµα, β) κοντινότερο πλάνο, γ) χάρτης κόκκινων περιοχών, δ) 
πρότυπο για διαδικασία ταιριάσµατος, ε) περιεχόµενα τριγωνικού σήµατος για 
χρήση στην ταξινόµηση. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τρεις δηµοσιεύσεις που έχουν τον ίδιο βασικό 
συγγραφέα µε την  [12].  Αυτές είναι οι [21,22,23] και χρησιµοποιούν όλες τον HSI 
χώρο για την επεξεργασία των εικόνων.  Η [21] ασχολείται καθαρά µε την διαδικασία 
της ανίχνευσης των ΣΟΚ στην εικόνα.  Αυτή γίνεται χρησιµοποιώντας αρχικά 
κατωφλίωση των συνιστωσών τόνου και καθαρότητας H και S του χώρου HSI µε 
πίνακες (Look Up Tables - LUTs) ούτως ώστε να εντοπιστούν οι ακµές των σηµάτων.  
Στη συνέχεια µοντελοποιούνται διάφορες παράµετροι για την χρήση τους σε 
γενετικούς αλγορίθµους, οι οποίοι λύνουν το πρόβληµα του εντοπισµού των ΣΟΚ 
στην εικόνα.  Αυτή η διαδικασία ανίχνευσης των σηµάτων µε την χρήση γενετικών 
αλγορίθµων χρησιµοποιείται και στην [22], ακολουθούµενη από µία ανάλυση των 
κατανοµών των συνιστωσών H και S στα ανιχνευµένα ΣΟΚ ώστε να διαπιστωθεί αν 
υπάρχει κάποιο εµπόδιο που κρύβει µέρος τους, ή αν η ορατότητα έχει επηρεαστεί 
από φωτοσκιάσεις.  Αυτό το βήµα βοηθάει στην διαδικασία της ταξινόµησης των 
ΣΟΚ που ακολουθεί, η οποία γίνεται µε τη χρήση νευρωνικών δικτύων.  Εδώ πρέπει 
να πούµε ότι για τα νευρωνικά δίκτυα που χρησιµοποιήθηκαν, επιλέχθηκαν 
παράµετροι βασισµένες στον RGB χώρο, λόγω της αστάθειας του HSI  στην διάκριση 
των γκρι αποχρώσεων από τις σκούρες αποχρώσεις διαφόρων χρωµάτων.  Όταν 
τελειώσει η ταξινόµηση από το νευρωνικό δίκτυο, ακολουθεί µία διαδικασία 
ανάλυσης των αποτελεσµάτων σε σχέση µε την ανάλυση των κατανοµών, ώστε να 
εξηγηθούν τυχόν παράδοξα αποτελέσµατα.  Η εργασία [23] προχωράει ένα βήµα 
ακόµη, όσον αφορά την διαδικασία ανίχνευσης.  Εδώ έχουµε πάλι την συνηθισµένη 
κατωφλίωση των συνιστωσών τόνου και καθαρότητας H και S του χώρου HIS, αλλά 
αυτή συµπληρώνεται από µια µετατροπή της εικόνας από RGB σε εικόνα κλίµακας 
του γκρι, που χρησιµοποιείται και αυτή στον εντοπισµό των σηµάτων.  Τα 
αποτελέσµατα από τα δύο προαναφερθέντα βήµατα συµµετέχουν για τον υπολογισµό 
αποστάσεων Hausdorff των µοντέλων των ΣΟΚ από την εικόνα.  Η τελική διαδικασία 
στο στάδιο της ανίχνευσης είναι να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα των 
προηγούµενων σταδίων σε δύο συστήµατα µεγιστοποίησης της πιθανότητας να 
υπάρχει ένα δεδοµένο σήµα σε µία δοσµένη περιοχή.  Τα συστήµατα αυτά είναι οι 
γενετικοί αλγόριθµοι και η simulated annealing.  Αφού έχει συντελεστεί η ανίχνευση, 
τα σήµατα που έχουν βρεθεί συσχετίζονται, αφού κανονικοποιηθούν σε µέγεθος 
64x64, µε τα σήµατα που περιέχονται στην βάση δεδοµένων.  Ο λόγος που δεν 
ακολουθείται και σε αυτή την δηµοσίευση η µέθοδος των νευρωνικών δικτύων είναι 
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Εικόνα 4.6: Παραδείγµατα επιτυχούς λειτουργίας του [19]. α) Μία εικόνα της  
βιντεοσκοπηµένης ακολουθίας, β) ο αντίστοιχος χάρτης προσοχής, γ) το 
αποτέλεσµα της ανίχνευσης σηµάτων, δ) τα σήµατα που εξήχθησαν από το 
υποσύστηµα ανάλυσης κατηγορίας, ε) τα αποτελέσµατα της αναγνώρισης. 
 

Στην εικόνα 4.7 που ακολουθεί, παραθέτουµε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
εσφαλµένης αναγνώρισης. 
 

 
 

Εικόνα 4.7: Παραδείγµατα αποτυχίας του συστήµατος του [19]. α) Λανθασµένη 
ανίχνευση, β) λανθασµένη ταξινόµηση. 

Η εργασία [20] είναι άλλο ένα παράδειγµα χρήσης του HSI χρωµατικού χώρου.  Στην 
αρχή του αλγορίθµου, δουλεύουµε µε την εικόνα που λαµβάνεται µε ευρυγώνιο φακό 
και εστιάζει αρκετά µακριά.   Η διαδικασία εντοπισµού των σηµάτων χωρίζεται σε 
τρία στάδια.  Στο πρώτο αφού γίνει υποδειγµατοληψία της εικόνας, χρησιµοποιείται a 
priori γνώση για την πιθανή θέση των σηµάτων (επικεντρώνεται η προσοχή στο 
κέντρο-δεξιό µέρος της εικόνας) προκειµένου να εντοπιστούν.  Τέλος, φτιάχνεται 
ένας χάρτης των κόκκινων περιοχών της εικόνας µε χρήση κατωφλίωσης των H, S  
συνιστωσών.  Στο δεύτερο στάδιο ακολουθείται µία διαδικασία ταιριάσµατος του 
περιγράµµατος στις περιοχές ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να σιγουρευτούµε µετρώντας 
το ποσοστό των κόκκινων εικονοστοιχείων που περιέχουν, αν όντως οι περιοχές 
αυτές είναι πιθανόν να περιέχουν κάποιο ΣΟΚ.  Το τρίτο στάδιο ακολουθεί αφού έχει  
εστιαστεί η κάµερα στις περιοχές ενδιαφέροντος για να έχουµε καλύτερα 
αποτελέσµατα.  Σε αυτό γίνεται εφαρµογή ενός αλγορίθµου εντοπισµού τριγωνικών 
και κυκλικών σχηµάτων για να διαπιστωθεί αν οι περιοχές ενδιαφέροντος περιέχουν 
κάποιο ΣΟΚ.  Αφού τελειώσουν αυτά τα τρία στάδια, γίνεται µετατροπή του 
µεγέθους της εικόνας σε 45x50 εικονοστοιχεία και στη συνέχεια γίνεται ταξινόµηση 
του ΣΟΚ µε χρήση φίλτρων επιδίωξης ταιριάσµατος (Matching Pursuit filters).  Τα 
φίλτρα αυτά έχουν δηµιουργηθεί offline και εφαρµόζονται στα ανιχνευµένα σήµατα.  
Στην εικόνα 4.8 βλέπουµε τα βήµατα της διαδικασίας εντοπισµού.  ∆υστυχώς, η 
εργασία δεν παρέχει οπτικοποιηµένα τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης. 
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τεχνικές κατάτµησης.  Στη συνέχεια της ανίχνευσης λαµβάνεται υπόψιν το χρώµα, 
αφού χωριστεί η εικόνα σε µικρότερα τµήµατα.  Σε αυτά εξετάζεται η τιµή του τόνου 
και της καθαρότητας για να εξαχθεί το συµπέρασµα για το αν περιέχουν κάποιο ΣΟΚ 
κόκκινου χρώµατος.  Το επόµενο βήµα είναι η ανίχνευση κυκλικών και τριγωνικών 
σχηµάτων.  Ο αλγόριθµος δε, που προτείνεται για την ανίχνευση των κύκλων, 
παρουσιάζεται πολύ επιτυχηµένος και σθεναρός σε σχέση µε άλλους αντίστοιχους, 
όπως π.χ. ο Hough.  Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της ταξινόµησης, το οποίο 
πραγµατοποιείται µε τη χρήση µέτρησης της οµοιότητας µεταξύ των υποψηφίων 
ΣΟΚ που έχουν επιλεγεί από τα προηγούµενα στάδια και την βάση δεδοµένων που 
περιέχει τα ΣΟΚ που µπορεί να αναγνωρίσει το σύστηµα.  Η διαδικασία αυτή γίνεται 
σε ασπρόµαυρες εικόνες και αποτελείται από µία πρώτη ταξινόµηση του σχήµατος, 
µια κανονικοποίηση του µεγέθους µε γραµµική παρεµβολή και τέλος µία συσχέτιση 
µε τα πρότυπα που υπάρχουν στη βάση.  Η πρόταση των συγγραφέων είναι η 
διαδικασία της αναγνώρισης να υποστηρίζεται και από ένα στάδιο παρακολούθησης 
του σήµατος στην ακολουθία των εικόνων µε φιλτράρισµα Kalman-Bucy και τα 
αποτελέσµατά του να χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να γίνεται και συσχέτιση 
διαδοχικών στιγµιοτύπων του ΣΟΚ για επαλήθευση της ταξινόµησης. 

Η δεύτερη εργασία που θα εξετάσουµε σε αυτή την ενότητα είναι η [19].  Σε αυτήν 
παρουσιάζεται ένα αυτόµατο σύστηµα  αναγνώρισης οδικών σηµάτων που είναι 
βασισµένο σε ένα υπολογιστικό πρότυπο της λειτουργίας οπτικής επεξεργασίας για 
αναγνώριση, του ανθρώπινου συστήµατος.  Τα ΣΟΚ είναι, όπως ξέρουµε από τη a 
priori γνώση που έχουµε στη διάθεσή µας, χαρακτηριστικά τοποθετηµένα είτε στην 
άκρη του δρόµου είτε επάνω από τους δρόµους. Το προτεινόµενο σύστηµα 
αναγνώρισης παρακινείται από την ανθρώπινη επεξεργασία αναγνώρισης. Το 
σύστηµα αποτελείται από τρία σηµαντικά συστατικά: αισθητήριους, αντιληπτικούς, 
και εννοιολογικούς  αναλυτές.  Ο αισθητήριος αναλυτής εξάγει τις χωρικές και 
χρονικές πληροφορίες ενδιαφέροντος από την βιντεοσκοπηµένη ακολουθία εικόνων. 
Οι εξαχθείσες πληροφορίες χρησιµεύουν έπειτα ως τα ερεθίσµατα εισαγωγής σε ένα 
νευρωνικό δίκτυο χωροχρονικής προσοχής (Spatiotemporal Attentional - STA) στον 
αντιληπτικό αναλυτή.  Εάν η διέγερση συνεχίζεται, το νευρωνικό δίκτυο θα εστιάσει 
σε σηµεία ενδιαφέροντος.  Τα πιθανά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των ΣΟΚ  
εξάγονται στη συνέχεια από τις περιοχές της εικόνας που αντιστοιχούν στα σηµεία 
όπου εστιάστηκε η προσοχή από το νευρωνικό δίκτυο.  Τότε, τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα τροφοδοτούνται στον εννοιολογικό αναλυτή.  Αυτός αποτελείται από 
δύο υποσυστήµατα: έναν αναλυτή κατηγορίας και έναν αναλυτή αντικειµένου.  Ο 
πρώτος χρησιµοποιεί ένα διαµορφώσιµο προσαρµοστικό νευρωνικό δίκτυο θεωρίας 
συντονισµού  (Configurable Adaptive Resonance Theory - CART) για να καθορίσει 
την κατηγορία των παραδειγµάτων εισόδου, ενώ ο δεύτερος στηρίζεται σε ένα 
νευρωνικό δίκτυο  διαµορφώσιµης ετεροσυσχετιζόµενης µνήµης (Configurable 
Heteroassociative Memory - CHAM), για να ταυτοποιήσει το αντικείµενο εισόδου µε 
ένα από τα αντικείµενα στην κατηγορία που εντάχθηκε αυτό στο προηγούµενο βήµα. 
Το προτεινόµενο υπολογιστικό µοντέλο έχει χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός 
συστήµατος για αναγνώριση των ΣΟΚ από τις ακολουθίες εικόνων κυκλοφορίας.  
Στην εικόνα 4.6 βλέπουµε δύο παραδείγµατα επιτυχούς αναγνώρισης από το σύστηµα 
που µόλις περιγράφηκε. Σηµειώνουµε ότι η αναγνώριση του µπλε σήµατος ελάχιστης 
ταχύτητας 60 χµ. / ώρα στο πρώτο παράδειγµα και η τριγωνική πινακίδα για 
σαµαράκια στο δρόµο στο δεύτερο παράδειγµα είχαν αναγνωριστεί τρία καρέ 
νωρίτερα, αλλά για οικονοµία χώρου δεν παραθέτουµε όλα τα καρέ που δίνονται 
στην εργασία. 
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έχουν ληφθεί και αυτά από βιντεοσκοπήσεις.  Ένα παράδειγµα της λειτουργίας του 
συστήµατος αυτού βλέπουµε στην εικόνα 4.5. 
 

             (α) 

 
            (β) 
Εικόνα 4.5: (α) Πρώτο στάδιο ανίχνευσης περιοχών ενδιαφέροντος, (β) 
παραδείγµατα αναγνώρισης.  Τα παραδείγµατα είναι από την εργασία [14]. 

Τα παραδείγµατα που παρουσιάσαµε σίγουρα δεν είναι τα µόνα που δουλεύουν µε 
τον χρωµατικό χώρο RGB.  Είναι όµως αρκετά αντιπροσωπευτικά της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας πάνω σε αυτή την προσέγγιση.  Για περισσότερες πηγές, 
παραπέµπουµε και στα [15,16,17].  Στην συνέχεια θα εξετάσουµε εφαρµογές που 
δουλεύουν µε άλλους χρωµατικούς χώρους. 

4.3.2 Χρήση του χρωµατικού χώρου HSI και παραλλαγών του 

Ο πιο δηµοφιλής χρωµατικός χώρος για τις εφαρµογές αναγνώρισης σηµάτων οδικής 
κυκλοφορίας είναι µακράν ο HSI (ή HLS), καθώς και παραλλαγών του όπως ο HSV.  
Η επιλογή αυτή έχει αρκετές αρετές που την καθιστούν επικρατέστερη αυτής του 
RGB χώρου.  Καταρχάς, ο χώρος HSI είναι πολύ πιο ανθεκτικός στην µεταβολή των 
καιρικών συνθηκών, γιατί δεν επηρεάζεται σηµαντικά η χρωµατική πληροφορία από 
τις διαφορές στην φωτεινότητα της σκηνής και τις φωτοσκιάσεις.  Επίσης, µας δίνει 
διαφορετικό είδος πληροφορίας µε κάθε συνιστώσα του, πράγµα επιθυµητό για τυχόν 
παράλληλη επεξεργασία.  Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε κάποιες από τις 
εφαρµογές που χρησιµοποιούν τους HS χώρους και συναντώνται στην βιβλιογραφία. 

Η πρώτη εργασία που θα παρουσιάσουµε είναι η [18] από τους Piccioli et αl, ή οποία 
χρησιµοποιεί τον HSV χώρο.  Το πρώτο βήµα της µεθόδου τους είναι να 
χρησιµοποιήσουν a priori γνώση για να περιορίσουν την έκταση της εικόνας στην 
οποία θα γίνει η ανίχνευση των σηµάτων.  Έτσι επιταχύνουν τη διαδικασία χωρίς να 
κινδυνεύουν να χάσουν χρήσιµη πληροφορία.  Η πρώτη µέθοδος µείωσης της 
έκτασης που ανιχνεύεται είναι η χρήση µόνο της ασπρόµαυρης εικόνας µαζί µε 
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ανίχνευση των ΣΟΚ από φυσικές εικόνες, αλλά περιορίζεται στην ταξινόµησή τους, 
επεκτείνοντας τη χρήση των εκτιµητών στον RGB χώρο, εισάγοντας παράλληλα έναν 
παράγοντα κλιµάκωσης, ο οποίος αυξάνει την προσαρµοστικότητα της µεθόδου, 
ανάλογα µε τα δεδοµένα του προβλήµατος.  Τέλος, προτείνεται και µια βελτίωση µε 
στόχο την ελαχιστοποίηση των outliers. 
 
Το [12] των ]    A. de la Escalera et al. είναι µία από τις αρκετές προσεγγίσεις που 
έχουν προσφέρει οι συγγραφείς του στην βιβλιογραφία.  Είναι ωστόσο, η µοναδική 
εφαρµογή τους που χρησιµοποιεί αυτόν τον χρωµατικό χώρο.  Το κίνητρο ήταν η 
αποφυγή δύσκολων και χρονοβόρων υπολογισµών µετατροπής από τον χώρο RGB σε 
κάποιον άλλο µε χρήση µη γραµµικών εξισώσεων.  Προτίµησαν λοιπόν την χρήση 
της σχέσης µεταξύ των χρωµατικών συνιστωσών, συνοδευόµενη από κατωφλίωση.  
Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί µε πίνακες (Look Up Tables-LUT), πράγµα 
που είναι υλοποιήσιµο σε πραγµατικό χρόνο.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται µάσκες 
φιλτραρίσµατος της εικόνας που ανιχνεύουν συγκεκριµένες γωνίες (45ο, 60ο, 90ο).  Η 
χρήση τους αποβλέπει στον εντοπισµό τριγωνικών, ορθογώνιων και πολύγωνων 
σηµάτων και αν συνδυαστεί µε τη χρήση περισσότερων µασκών για τον εντοπισµό 
διαφόρων γωνιών µπορεί να οδηγήσει και στον εντοπισµό κυκλικών σηµάτων.  Αφού 
τελειώσει η διαδικασία εντοπισµού των σηµάτων, χρησιµοποιούνται νευρωνικά 
δίκτυα για την ταξινόµηση τους.  Σαν αρχικά παραδείγµατα εκπαίδευσης έχουν 
επιλεγεί εννέα ιδεατά σήµατα, τα οποία µε διάφορες µεθόδους (περιστροφή, 
προσθετικός κανονικός θόρυβος, εξοµοίωση επιπέδων φωτισµού µε κατωφλίωση) 
έφτασαν να δώσουν 1620 παραδείγµατα.  Στην εικόνα 4.4 παρουσιάζονται κάποια 
αποτελέσµατα της λειτουργίας του συστήµατος αυτού.  ∆υστυχώς, παρόλο που η 
εργασία πραγµατεύεται έγχρωµες εικόνες, αυτές δεν είχαν µεταφερθεί στο αντίτυπό 
µας.  Έτσι, δεν είναι και πολύ ευδιάκριτη η δουλειά που έχει κάνει το σύστηµα. 
 

 

 
 
Εικόνα 4.4: Παραδείγµατα αναγνώρισης σηµάτων από το σύστηµα του [12]. 
 

Τελευταία εργασία που θα παρουσιάσουµε σε αυτή την ενότητα είναι η [14].  Σε 
αυτήν χρησιµοποιείται ο RGB χώρος και πιο συγκεκριµένα οι αναλογίες των τριών 
συνιστωσών κάθε εικονοστοιχείου, οι οποίες κατωφλιώνονται.  Στη συνέχεια  
εφαρµόζεται µία µορφολογική διαστολή (erosion), ακολουθούµενη από δύο ή τρεις 
διαβρώσεις (dilations) για να διαχωριστούν πλήρως οι περιοχές ενδιαφέροντος που 
περιέχουν τα ΣΟΚ.  Τελευταία διεργασία είναι η αποµάκρυνση περιοχών που δεν 
έχουν το απαιτούµενο µέγεθος ή αποδεκτή αναλογία ύψους-πλάτους για να 
θεωρηθούν περιοχές ενδιαφέροντος.  Τέλος, γίνεται ταξινόµηση στις υπάρχουσες 
κατηγορίες ΣΟΚ µε χρήση συσχέτισης µε πρότυπα, αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί το 
φόντο από την περιοχή ενδιαφέροντος.  Σηµειώνουµε ότι τα πρότυπα εκπαίδευσης 
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είναι κυκλικά.  Η τεχνική που χρησιµοποιείται είναι αυτή της υπερανάλυσης των 
εικόνων (συγκεκριµένα των περιοχών ενδιαφέροντος που περιέχουν ΣΟΚ), κάνοντας 
χρήση των διαφόρων στιγµιοτύπων τους στο χρόνο.  Με αυτό τον τρόπο, πετυχαίνει 
την πιο γρήγορη απόκριση του συστήµατος στην αναγνώριση, αφού παρέχει πιο 
ευδιάκριτες εκδόσεις των σηµάτων, από µακρινές αποστάσεις.  Για την όλη 
διαδικασία χρησιµοποιείται η ασπρόµαυρη έκδοση των έγχρωµων βιντεοσκοπήσεων. 
 

4.3  Υλοποιήσεις µε έγχρωµες εικόνες 
 
Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούµε µε την πλειονότητα των εργασιών του χώρου, 
οι οποίες έχουν σαν βάση έγχρωµες εικόνες που λαµβάνονται είτε από 
βιντεοσκοπήσεις (οι περισσότερες), είτε από φωτογραφήσεις (ένα πολύ µικρό µέρος).  
Οι εργασίες αυτές παρουσιάζουν εκ πρώτης όψεως ένα µεγάλο πλεονέκτηµα, δηλαδή 
τη χρήση και εκµετάλλευση της χρωµατικής πληροφορίας, η οποία είναι κρίσιµη για 
την ανίχνευση και ταξινόµηση των σηµάτων.  Αυξάνεται έτσι η a priori γνώση που 
έχουµε για το πρόβληµα, αφού εκτός από µορφολογικά χαρακτηριστικά µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε και χρωµατικούς παράγοντες για την αντιµετώπισή του.  Θα 
κάνουµε έναν διαχωρισµό των εργασιών ανάλογα µε τον χρωµατικό χώρο που 
χρησιµοποιούν, αρχίζοντας από τον RGB. 
 

4.3.1 Χρήση του RGB χώρου 
 
Από την µελέτη της βιβλιογραφίας, εξάγεται µε µια πρώτη µατιά το βασικό 
συµπέρασµα ότι ο χρωµατικός χώρος RGB δεν προτιµάται για τέτοιου είδους 
εφαρµογές.  Όπου γίνεται αυτό, συνήθως χρησιµοποιούνται οι σχέσεις µεταξύ των 
χρωµατικών συνιστωσών,  ή και υποοµάδες εντός του χρωµατικού χώρου.  
Παραδείγµατα τέτοιων εργασιών είναι οι [10,11,12,14].  Η προτίµηση αυτή είναι σε 
µεγάλο βαθµό δικαιολογηµένη.  Ο χώρος RGB είναι πολύ ευαίσθητος σε αλλαγές του 
φωτισµού, πράγµα που η φύση του προβλήµατος δεν επιτρέπει.  Κάθε καιρική 
αλλαγή, αλλά ακόµη και η βιντεοσκόπηση σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας 
συµβάλλουν στην αλλαγή των πληροφοριών που µας δίνει µία εικόνα RGB.  
 
Στην [10], οι συγγραφείς χρησιµοποιούν ένα στατιστικό µοντέλο που εκµεταλλεύεται 
την ακολουθία των έγχρωµων εικόνων που προσφέρει η βιντεοσκόπηση για να εξάγει 
συµπεράσµατα για την αλλαγή της θέσης των διαφόρων αντικειµένων µέσα σε αυτές.  
Αυτό έχει ως συνέπεια τον διαχωρισµό των αντικειµένων που µας ενδιαφέρουν (στην 
περίπτωσή µας τα σήµατα), από το φόντο της εικόνας.  Η µέθοδος που ακολουθείται 
δεν χρησιµοποιεί a priori γνώση για την µορφή των αντικειµένων, πράγµα που γίνεται 
για αύξηση της γενικότητας του συστήµατος.  Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι 
ουσιαστικά δύο: αρχικά µοντελοποιούνται οι στατιστικές παράµετροι που 
περιγράφουν µία σκηνή και ορίζεται η κατανοµή των κινούµενων (µε σχετική 
ταχύτητα ως προς την κάµερα) αντικειµένων.  Στη συνέχεια εξετάζεται η στατιστική 
µεταβολή της εικόνας και η πιθανότητα κάθε εικονοστοιχείο να ανήκει σε κινούµενο 
αντικείµενο.  Η µέθοδος αυτή είναι, όπως προαναφέραµε, γενική και δεν 
ακολουθείται από ταξινόµηση των ανιχνευθέντων  αντικειµένων, αλλά θα µπορούσε 
να αποτελέσει πλαίσιο για µια πιο εξειδικευµένη εφαρµογή ΑΣΟΚ. 
 
Το [11], ξεκινά από την χρήση Μ-εκτιµητών για να δώσει λύση στο πρόβληµα της 
αναγνώρισης ασπρόµαυρων εικόνων ΣΟΚ.  Η εργασία δεν επεκτείνεται στην 
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             (α)           (β)           (γ)            (δ)          (ε)          (στ)          (ζ)            (η)   
 
Εικόνα 4.2: ∆ύο παραδείγµατα λειτουργίας του συστήµατος [7]. (α) Αρχική 
εικόνα, (β) καµπύλες Canny, (γ) απόρριψη θορύβου, (δ) ακτινική συµµετρία, 
(ε) προσαρµοσµένη έλλειψη, (στ) εξαγωγή σήµατος (ε) κανονικοποίηση και 
ρύθµιση µεγέθους, (η) αναγνωρισµένο σήµα. 

 
Τελευταίο σύστηµα στην κατηγορία της ΑΣΟΚ από ασπρόµαυρες εικόνες είναι αυτό 
των Gareth Loy και Nick Barnes στο [8].  Το σύστηµα αυτό βασίζεται σε µια 
γενίκευση του αλγορίθµου εντοπισµού ακτινικής συµµετρίας [9], ο οποίος 
χρησιµοποιείται και στις δύο προηγούµενες δηµοσιεύσεις.  Η γενίκευση γίνεται έτσι 
ώστε να ανιχνεύονται και κανονικά πολύγωνα.  Η ανίχνευση γίνεται στην παράγωγο 
της εικόνας, αφού αυτή έχει υποστεί κατωφλίωση.  Χρησιµοποιεί µία τεχνική που 
επαναλαµβάνεται για διάφορες ακτίνες (αν το επιλέξουµε) και µας επιστρέφει τα 
πιθανά κέντρα για τα συµµετρικά σχήµατα.  Η εφαρµογή αυτή δεν προχωρά στην 
ταξινόµηση των ΣΟΚ, και αρκείται στο να τα ανιχνεύει.  Κάποια χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα ανίχνευσης, επιτυχούς και µη, εµφανίζονται στην εικόνα 4.3. 
 

 
 

Εικόνα 4.3: (α),(β) Παραδείγµατα επιτυχούς ανίχνευσης των σηµάτων, (γ) 
παραδείγµατα ανεπιτυχούς ανίχνευσης σηµάτων.    

 
Οι τρεις τελευταίες εργασίες ήταν αυτές που παρουσίασαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
κατά τη γνώµη µας και έδωσαν χρήσιµες ιδέες και για τη δική µας υλοποίηση, όπως 
θα φανεί και στην παρουσίαση του συστήµατός µας.  Στη συνέχεια θα 
παρουσιάσουµε τις εργασίες που χρησιµοποίησαν έγχρωµες εικόνες. 
 
Εδώ θεωρούµε χρήσιµο να αναφέρουµε και µια ενδιαφέρουσα εργασία που 
επικεντρώνει την προσοχή στην βελτίωση της ποιότητας της εικόνας σε πραγµατικό 
χρόνο, ούτως ώστε να γίνεται πιο αξιόπιστη η αναγνώριση ΣΟΚ από µακρινή 
απόσταση.  Αυτή είναι η [13] των L. Fletcher και A. Zelinsky.  Αρχικά, 
χρησιµοποιείται για την ανίχνευση των σηµάτων ο αλγόριθµος που έχουµε δει ως 
τώρα να δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα για συµµετρικά σχήµατα και που 
περιγράφεται στο [9].  Για αποφυγή της διαδικασίας γενίκευσης του αλγορίθµου 
αυτού, η εργασία περιορίζεται στην µελέτη των σηµάτων µε όρια ταχύτητας, τα οποία 
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σχηµάτων για εύρεση των κυκλικών σηµάτων, καθώς και µια διαδικασία ελέγχου του 
προσανατολισµού της παραγώγου για εντοπισµό των τριγωνικών, ορθογώνιων και 
τετραγωνικών σηµάτων.  Τέλος, χρησιµοποιείται µια διαδικασία Ανάλυσης των 
Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis-PCA) για να εξαφανιστούν οι 
εναποµείναντες λανθασµένοι συναγερµοί.  Παράδειγµα των αποτελεσµάτων αυτής 
της εργασίας φαίνεται στην εικόνα 4.1β. 
 

 
 
Εικόνα 4.1 (α) Αποτελέσµατα της αναγνώρισης στο [5], (β) αποτελέσµατα της 
αναγνώρισης στο [6]. 

 
Ένα ακόµη παράδειγµα συστήµατος που χρησιµοποιεί ασπρόµαυρες εικόνες είναι 
αυτό των Sergio Escalera και Petia Radeva στο [7].  Σε αυτή την εργασία γίνεται 
αναγνώριση µόνο κυκλικών σηµάτων και η διαδικασία της αναγνώρισης χωρίζεται σε 
τρία στάδια:  Το πρώτο στάδιο µοιάζει µε το αντίστοιχο πρώτο της [6] και 
χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο προσαρµοστικής ενίσχυσης (Adaboost) για να κάνει την 
ανίχνευση των σηµάτων σε µια εικόνα.  Αφού τελειώσει το πρώτο στάδιο και έχουν 
εντοπιστεί τα υποψήφια ΣΟΚ που περιέχονται στην εικόνα, προχωρούµε στο στάδιο 
της αντιπαράθεσης της περιοχής ενδιαφέροντος µε τα υποψήφια µοντέλα ΣΟΚ, ούτως 
ώστε να εξακριβωθεί ότι η περιοχή αυτή όντως περικλείει κάποιο από αυτά.  Το 
δεύτερο αυτό βήµα χωρίζεται µε την σειρά του σε τρία επιµέρους στάδια.  Στο πρώτο 
οι περιοχές ενδιαφέροντος φιλτράρονται µε τελεστή Canny για να επιτύχουµε 
ανίχνευση ακµών, που ακολουθείται από απόρριψη περιοχών µικρού µήκους γύρω 
από το σήµα.  Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από έλεγχο ακτινικής συµµετρίας στην 
περιοχή ενδιαφέροντος, ακολουθούµενη από έλεγχο συµµετρίας ως προς τους δύο 
άξονες.  Το τρίτο στάδιο αυτού του βήµατος εµπεριέχει επίλυση της εξίσωσης 
έλλειψης για να κρατηθούν µόνο τα εικονοστοιχεία που περικλείονται από αυτή και 
να καταλήξουµε στην ακριβή περιοχή της εικόνας  που καταλαµβάνει το ΣΟΚ.  
Επίσης εξετάζεται και τυχόν διαστρέβλωση του σήµατος, ώστε να προχωρήσουµε 
στην αναγνώριση.  Το τρίτο και τελευταίο βήµα της µεθόδου, είναι αυτό της 
ταξινόµησης του σήµατος.  Για να γίνει, χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος των k-
κοντινότερων γειτόνων (k-nearest neighbor), σε συνδυασµό µε ισοστάθµιση του 
ιστογράµµατος για να κανονικοποιηθούν τα ελλειψοειδή ΣΟΚ.  Στην εικόνα 4.2 
βλέπουµε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα για το πώς δουλεύει κάθε βήµα της 
µεθόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
 

Υπάρχοντα συστήµατα αναγνώρισης ΣΟΚ 
 

4.1 Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τις σηµαντικότερες εργασίες που 
συναντήσαµε στη βιβλιογραφία.  Θα προσπαθήσουµε να τις παρουσιάσουµε µε λιτό, 
αλλά κατανοητό τρόπο, χωρίς να εµβαθύνουµε πολύ στις λεπτοµέρειες, αλλά µε 
στόχο να συµπεριλάβουµε τις σηµαντικότερες αρχές στις οποίες βασίζεται η κάθε 
δουλειά.  Ο στόχος µας είναι να δώσουµε µια γενική εικόνα των µεθοδολογιών που 
συναντώνται πιο συχνά και να δείξουµε που υπερτερούν και που υπολείπονται του 
ανταγωνισµού.  Όπως είναι φυσικό, δεν θα συµπεριλάβουµε το σύνολο της 
βιβλιογραφίας, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν επίπονο και εκτός στόχου της εργασίας 
µας. 

4.2 Υλοποιήσεις µε χρήση εικόνων κλίµακας του γκρι 
 
Στην ενότητα αυτή θα συζητήσουµε για τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν εικόνες 
αποχρώσεων του γκρι.  Όπως σηµειώσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, η χρωµατική 
πληροφορία θεωρείται εξέχουσας σηµασίας στο πρόβληµα της ΑΣΟΚ και αυτό µας 
κάνει να πιστεύουµε ότι οι συγκεκριµένες εργασίες έχουν επιλέξει λάθος προσέγγιση.  
Από την άλλη µεριά, η επεξεργασία ενός µόνο χρωµατικού καναλιού είναι 
συµφέρουσα από πλευράς υπολογιστικής πολυπλοκότητας και ταχύτητας εποµένως, 
του συστήµατος ΑΣΟΚ.  Επίσης, η επεξεργασία της µορφολογίας των εικόνων πρέπει 
να είναι πιο σύνθετη, αφού πρέπει να βασιστούµε µόνο στην φωτεινότητα των 
αντικειµένων για να κάνουµε την αναγνώριση.  Έτσι, οι εργασίες αυτού του είδους 
µπορεί να δώσουν χρήσιµες ιδέες για την επεξεργασία των εικόνων. 

Ανάµεσα σε αυτούς που δούλεψαν απ’ευθείας µε µαυρόασπρες εικόνες ήταν οι H. 
Austerirmeier et al. [1], οι Besserer at al. [2] και οι Buker και Mertsching [3] που 
ανιχνεύουν τα όρια των σηµάτων µε δοµή πυραµίδας.  Οι Ayoagi και Asakura [4] 
παρουσιάζουν έναν γενετικό αλγόριθµο για την ανίχνευση των σηµάτων σε 
συνδυασµό µε νευρωνικά δίκτυα για την ταξινόµησή τους.  Στο [5], οι Gavrila et al. 
δηµιουργούν off-line διάφορα µοντέλα και έτσι αναπαριστούν τα όρια των σηµάτων 
λαµβάνοντας υπόψιν αλλαγές τη κλίµακας.  Στη συνέχεια, κάθε εικόνα που πρέπει να 
αναλύσουµε για να γίνει η ανίχνευση υφίσταται ανίχνευση ακµών και το αποτέλεσµα 
αυτής της διεργασίας βελτιώνεται περαιτέρω µε τη χρήση ενός µετασχηµατισµού 
απόστασης (απόσταση chamfer).  Για να γίνει πράξη η ανίχνευση, τα µοντέλα των 
σηµάτων συσχετίζονται µε το αποτέλεσµα του µετασχηµατισµού.  Παραδείγµατα της 
χρήσης του αλγορίθµου φαίνονται στην εικόνα 4.1α.  Ένα ακόµη χαρακτηριστικό 
παράδειγµα εφαρµογής που στηρίζεται µόνο σε ασπρόµαυρες εικόνες είναι αυτό των 
X. Baro και J. Vitria στο [6].  Στην εργασία αυτή, χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος 
ταξινόµησης των υποπαραθύρων της εικόνας µε τη χρήση σειριακών ορθογώνιων 
παραµέτρων.  Με τη χρήση του, µειώνονται οι περιοχές που εξετάζονται για την 
ύπαρξη σηµάτων κατά πολύ, χωρίς να χάνονται πάνω από 0.05% των θετικών 
παραδειγµάτων.  Εν συνεχεία γίνεται µια διαδικασία εντοπισµού συµµετρικών 
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Εικόνα 3.5: Ο κύβος RGB αφού έχει µετατραπεί στο L*u*v σύστηµα, (α) ιδωµένος 
από τον άξονα U και (β) ιδωµένος από τον άξονα V. (γ) Ο χώρος L*a*b.  

 
Ως εδώ έχουµε παρουσιάσει µερικούς από τους πιο σηµαντικούς και ευρέως 
χρησιµοποιηµένους χρωµατικούς χώρους.  Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι, όπως για 
παράδειγµα ο YCbCr, o YIQ και o YUV, αλλά δεν στοχεύουµε σε µία εξαντλητική 
καταγραφή του θέµατος.  Στη συνέχεια θα δούµε κάποιες βασικές τεχνικές 
επεξεργασίας έγχρωµης εικόνας. 
 
 

3.3  Περίληψη κεφαλαίου 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε τους κυριότερους χρωµατικούς χώρους που 
χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία έγχρωµης ψηφιακής εικόνας.  Κάθε 
χρωµατικός χώρος παρουσιάζει τα δικά του πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και 
κανένας δεν αποτελεί ιδανική επιλογή για όλες τις εφαρµογές.  Η επιλογή που θα 
κάνουµε πρέπει να βασίζεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εφαρµογή που 
επιθυµούµε να αναπτύξουµε.  Μία σωστή επιλογή παίζει σηµαντικό ρόλο, όπως θα 
δούµε και στα επόµενα κεφάλαια, στην κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της 
χρωµατικής πληροφορίας. 
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Εικόνα 3.4: Χρωµατικό διάγραµµα του Yxy χρωµατικού χώρου. 

 

3.2.6 Χρωµατικοί χώροι L*u*v και L*a*b 
 
Ένα πρόβληµα που προκύπτει από την έκφραση των χρωµάτων στους χώρους ΧΥΖ ή 
Yxy είναι ότι τα µοντέλα αυτά είναι µη γραµµικά.  Εποµένως δεν είναι δυνατόν να 
εκτιµήσουµε µε ακρίβεια την αντιληπτή συνάφεια δύο χρωµάτων χρησιµοποιώντας 
τις σχετικές τους θέσεις στους δύο αυτούς χώρους.  Χρώµατα που βρίσκονται κοντά 
το ένα στο άλλο στον Yxy χώρο µπορεί να φαίνονται πολύ διαφορετικά στους 
παρατηρητές, ενώ αντίστοιχα χρώµατα που οι παρατηρητές βρίσκουν παρόµοια 
µπορεί να βρίσκονται πολύ µακριά στον Yxy χώρο. 
 

Όσα αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο, οδήγησαν στην ανάπτυξη δύο ακόµη 
χρωµατικών χώρων.  Ο χώρος L*u*v είναι ένας µη γραµµικός µετασχηµατισµός του 
ΧΥΖ χώρου για τη δηµιουργία ενός αντιληπτά γραµµικού χρωµατικού χώρου.  Ο 
χώρος L*a*b είναι ένας µη γραµµικός µετασχηµατισµός (συγκεκριµένα µία 
προσέγγιση τρίτης τάξης) του χρωµατικού συστήµατος του Munsell, το οποίο 
υπάρχει στην βιβλιογραφία.  Και τα δύο µοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να 
αντιστοιχίσουν την αντιληπτή χρωµατική διαφορά σε ποσοτική απόσταση στον 
χρωµατικό χώρο.  Τα χρωµατικά διαγράµµατα για τους δύο αυτούς χώρους φαίνονται 
στην εικόνα 3.5. 
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στο RGB διάστηµα είναι σύνθετη και περιλαµβάνει υπολογισµούς που εξαρτώνται 
από τη συσκευή, το µελάνι, ακόµα και το χαρτί.  Αυτοί οι υπολογισµοί αφορούν το 
ποσό του µαύρου που θα πρέπει να προστεθεί στις σκούρες περιοχές και το ποσό των 
άλλων µελανιών που πρέπει να αφαιρεθεί στα σηµεία όπου πρόκειται να τυπωθεί 
µαύρο χρώµα.  
 
Οι χρωµατικοί χώροι που παρουσιάστηκαν ως τώρα, είναι µοντέλα που µπορούν να 
παρουσιάσουν διάφορες µορφές, που εξαρτώνται από τις συσκευές που τους 
χρησιµοποιούν, δηλαδή οι οθόνες και οι σαρωτές όσον αφορά το RGB και οι 
εκτυπωτές, τα µελάνια και το χαρτί όσον  αφορά το CMYK µοντέλο.  Αυτή τους η 
εξάρτηση είναι που οδήγησε στην ανάπτυξη χρωµατικών χώρων που να είναι 
ανεξάρτητοι από τις συσκευές και κατά συνέπεια να θεωρούνται ως αληθινές 
εκφράσεις των χρωµάτων, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από το ανθρώπινο µάτι.  Οι 
ανεξάρτητοι των συσκευών χρωµατικοί χώροι ήταν το αποτέλεσµα δουλειάς που έγινε 
το 1931 από την ∆ιεθνή Επιτροπή Φωτισµού (Commission Internationale d'Eclairage 
- CIE) και γι’αυτό ονοµάζονται επίσης και χρωµατικοί χώροι βασισµένοι στην CIE.  
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε κάποιους τέτοιους χρωµατικούς χώρους. 
 

3.2.4 Χρωµατικός χώρος XYZ 
 
Ο χρωµατικός χώρος ΧΥΖ, είναι ο θεµελιώδης χρωµατικός χώρος που βασίζεται 
στην CIE.  Ο χώρος αυτός χρησιµοποιεί 3 υποθετικές βασικές συνιστώσες, η 
πρόσµιξη των οποίων εκφράζει τα διάφορα χρώµατα.  Η χρήση τριών συνιστωσών 
έχει να κάνει µε την φυσική λειτουργία της όρασης.  Μετά από πειραµατισµούς, η 
CIE κατέληξε σε ένα σύνολο θεµελιωδών µεγεθών ΧΥΖ, τα οποία συµφωνούν µε τον 
τρόπο που συµπεριφέρεται ο αµφιβληστροειδής στη διεργασία της όρασης. 
 
Η CIE κατέληξε στα θεµελιώδη µεγέθη, έτσι ώστε κάθε ορατό φως να αντιστοιχεί σε 
µια θετική ανάµιξη των Χ, Υ και Ζ και µε τρόπο τέτοιο που το Υ να συσχετίζεται 
περίπου στην εµφανή φωτεινότητα ενός χρώµατος.  Γενικά, οι συνιστώσες Χ, Υ, Ζ 
που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή ενός χρώµατος εκφράζονται ως 
εκατοστιαίες αναλογίες που µεταβάλλονται από το 0% έως, σε µερικές περιπτώσεις, 
ελάχιστα πάνω από το 100%.  
 

3.2.5 Χρωµατικός χώρος Υxy 
 
Ο χρωµατικός χώρος Yxy λαµβάνεται από τον ΧΥΖ µε τους εξής απλούς 
µετασχηµατισµούς: 
 

Y Y
Xx

X Y Z
Yy

X Y Z

=

=
+ +

=
+ +

 

   
Τα x, y είναι συνιστώσες που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ανάλογες του τόνου και 
της καθαρότητας στον HSV χώρο.  Το χρωµατικό διάγραµµα του Yxy χώρου 
φαίνεται στην εικόνα 3.4. 
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3.2.3 Χώροι βασισµένοι στο µοντέλο CMY 
 
Οι χρωµατικοί χώροι που βασίζονται στο µοντέλο CMY χρησιµοποιούνται συνήθως 
στα έγχρωµα συστήµατα εκτύπωσης.  Είναι εξαρτώµενοι από την εκάστοτε συσκευή 
και λειτουργούν µε αφαιρετική λογική.  Οι χώροι µέσα στην οικογένεια CMY είναι οι 
εξής δύο:   
 

• Ο CMY, ο οποίος δεν χρησιµοποιείται πολύ συχνά, εκτός από low-end 
εκτυπωτές χρώµατος.   

• CMYK, που διαµορφώνει τον τρόπο µε τον οποίο τα µελάνια ή οι µπογιές 
χρησιµοποιούνται πάνω στο χαρτί στις εκτυπώσεις. 

 
Το όνοµα CMYK  αναφέρεται στα τέσσερα κύρια χρώµατα του µοντέλου, δηλαδή το 
κυανό (Cyan), το πορφυρό (Magenta), το κίτρινο (Yellow), και το µαύρο (Black).  Tα 
τρία αρχικά χρώµατα σε αυτόν τον χρωµατικό χώρο είναι δηλαδή το κυανό, το 
πορφυρό, και το κίτρινο.  Τα τρία δευτερεύοντα χρώµατα του χώρου είναι το 
κόκκινο, το πράσινο και το µπλε.  Θεωρητικά το µαύρο δεν απαιτείται.  Εντούτοις, 
όταν αναµιγνύονται εξίσου τα κυανά, πορφυρά, και κίτρινα µελάνια πλήρους 
καθαρότητας σε χαρτί, το αποτέλεσµα είναι συνήθως ένα σκοτεινό καφετί, αντί για 
µαύρο. Εποµένως, το µαύρο µελάνι είναι επιτυπωµένο στις σκοτεινότερες περιοχές 
για να δώσει µια καλύτερη εµφάνιση.  Στην εικόνα 3.3α φαίνεται πώς γίνεται η 
αθροιστική πρόσµιξη χρωµάτων στον RGB χώρο για να δηµιουργηθούν τα υπόλοιπα 
χρώµατα.  Στην εικόνα 3.3β, αποτυπώνεται η αντίστοιχη αφαιρετική πρόσµιξη 
χρωµατικών συνιστωσών στον CMYK χώρο. 
 

(α) (β)
 

Εικόνα 3.3: (α) Αθροιστική πρόσµιξη χρωµάτων στο RGB µοντέλο, (β) αφαιρετική 
πρόσµιξη χρωµάτων στο CMYK µοντέλο. 

Θεωρητικά, η σχέση µεταξύ των RGB τιµών και των τιµών CMY στο διάστηµα 
CMYK είναι αρκετά απλή:   

Cyan = 1.0 - Red  
Magenta = 1.0 - Green  
Yellow = 1.0 -Blue  
 
(όπου οι κόκκινες, πράσινες, και µπλε εντάσεις εκφράζονται ως πραγµατικές τιµές 
που µεταβάλλονται από 0 έως 1).  Στην πραγµατικότητα, η διαδικασία της παραγωγής 
των κυανών, πορφυρών, κίτρινων, και µαύρων τιµών από ένα χρώµα που εκφράζεται 
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Από την διακύµανση των τιµών των συνιστωσών του HSV χώρου, µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι αυτός µπορεί να αναπαρασταθεί ως ένας κώνος (εικόνα 3.2α), τον 
οποίο µπορούµε για καλύτερη διάκριση µεταξύ των χρωµάτων να τον σχεδιάσουµε 
ως επτάεδρο, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.2γ.  Αντιστοίχως, ο HLS χώρος µπορεί να 
παρασταθεί ως ένας διπλός κώνος (εικόνα 3.2β), ο οποίος για τον λόγο που 
προαναφέραµε σχεδιάζεται ως δωδεκάεδρο στην εικόνα 3.2δ. 
 

 
 
Εικόνα 3.2: (α) HSV κώνος, (β) HLS κώνος, (γ) HSV επτάεδρο, (δ) HLS 
δωδεκάεδρο. 

 
Σηµειώνουµε εδώ, ότι ο HLS χώρος µπορεί να συναντηθεί και ως HSI χώρος, µε την 
φωτεινότητα (Lightness) να αντικαθίσταται από την ισοδύναµη έννοια ένταση 
(Intensity). 
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Εικόνα 3.1: (α) Σχηµατική απεικόνιση του RGB χρωµατικού κύβου. Τα σηµεία 
κατά µήκος της κύριας διαγωνίου έχουν γκρι αποχρώσεις, από µαύρο στο [0,0,0] 
σε λευκό στο σηµείο [1,1,1]. (β) Ένας κύβος RGB 24-bit. 

 
 
 

3.2.2 Χώροι HSV και HLS 
 
Οι χώροι HSV και HLS είναι µετασχηµατισµοί του χώρου RGB και χρησιµοποιούνται 
κυρίως από καλλιτέχνες γιατί µπορούν και περιγράφουν τα χρώµατα µε πιο φυσικό 
τρόπο για την καλλιτεχνική αντίληψη.   
 
Ο χώρος HSV περιλαµβάνει τις συνιστώσες του χρωµατικού τόνου (Hue), της 
χρωµατικής καθαρότητας (Saturation) και η τιµή της φωτεινότητας (Value).  Ο τόνος 
προσδιορίζει αυτό που χονδρικά αντιλαµβανόµαστε ως χρώµα και παίρνει τιµές 
γωνίας που κυµαίνονται από 0ο έως 360ο και αυξάνει µε φορά αντίθετη από τους 
δείκτες του ρολογιού.  Μηδενική γωνία τόνου αντιστοιχεί στο κόκκινο χρώµα.  Η 
καθαρότητα συµβολίζει το ποσό του γκρι (οριακά άσπρο, ή µαύρο) που αναµιγνύεται 
στο χρώµα.  Μηδενική καθαρότητα σηµαίνει και µηδενικός τόνος, δηλαδή µόνο 
αποχρώσεις του γκρι.  Η καθαρότητα και η τιµή φωτεινότητας είναι 
κανονικοποιηµένα µεγέθη και παίρνουν τιµές από 0 έως 1.   
 
Ο χώρος HLS περιλαµβάνει τις ίδιες δύο πρώτες συνιστώσες µε τον HSV, δηλαδή 
τον τόνο και την καθαρότητα.  Η τρίτη συνιστώσα (αναφέρεται τώρα σαν δεύτερη) 
είναι σε αυτή την περίπτωση η φωτεινότητα (Lightness).  Ο ρόλος κάθε συνιστώσας 
αλλάζει ελαφρά σε σχέση µε τον χώρο HSV.  Ο τόνος έχει µεν την ίδια έννοια, αλλά 
εδώ µία γωνία 0ο αντιστοιχεί σε µπλε χρώµα, ενώ το κόκκινο χρώµα βρίσκεται σε 
γωνία 120ο.  Όπως συµβαίνει και στο HSV µοντέλο, τα συµπληρωµατικά χρώµατα 
απέχουν γωνία 180ο.  Η καθαρότητα στο HLS µοντέλο υποδηλώνει την «αγνότητα» 
του τόνου.  Όταν η καθαρότητα µειώνεται, ο τόνος γίνεται πιο γκρι.  Μηδενική τιµή 
καθαρότητας σηµαίνει απόχρωση του γκρι.  Τέλος, η φωτεινότητα υποδηλώνει το 
ποσό µαύρου ή λευκού που περιέχεται σε ένα χρώµα.  Αυξανόµενη φωτεινότητα 
προσθέτει λευκό στον τόνο, ενώ αντίστοιχα όσο µειώνεται η φωτεινότητα 
προστίθεται µαύρο στον τόνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 

Αναπαράσταση έγχρωµης ψηφιακής εικόνας 
 

3.1  Εισαγωγή 
 
Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το χρώµα παίζει ιδιαίτερο ρόλο στον 
σχεδιασµό και την κωδικοποίηση της σηµασίας των σηµάτων οδικής κυκλοφορίας.  
Μας παρέχει σηµαντική πληροφορία, τόσο οπτική, πράγµα που βοηθάει στην 
ανίχνευση του σήµατος µέσα σε ένα σκηνικό που περιέχει διαφόρων ειδών 
αντικείµενα, όσο και σηµασιολογική, όσον αφορά την αποκωδικοποίηση του τι 
δηλώνει το εκάστοτε σήµα που έχει εντοπιστεί.  Εποµένως, εξάγεται αβίαστα το 
συµπέρασµα ότι η πληροφορία αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί και εποµένως είµαστε 
υποχρεωµένοι να χρησιµοποιήσουµε έγχρωµες εικόνες, έστω και αν αυτό αυξάνει την 
πολυπλοκότητα του προβλήµατός µας.  Για αυτόν το λόγο, θα εξετάσουµε σε τούτο 
το κεφάλαιο τον τρόπο αναπαράστασης έγχρωµων ψηφιακών εικόνων, ο οποίος 
βασίζεται στην χρήση των χρωµατικών χώρων.   

3.2  Χρωµατικοί χώροι (color spaces) 
 
Με τον όρο χρωµατικός χώρος ορίζουµε ένα µοντέλο που χρησιµοποιείται για την 
αναπαράσταση του χρώµατος µε τη µορφή τιµών έντασης.  Ο χρωµατικός χώρος 
ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα αναπαρασταθεί η χρωµατική πληροφορία.  Ορίζει 
έναν ν-διάστατο χώρο του οποίου οι διαστάσεις, ή συνιστώσες, αντιπροσωπεύουν 
τιµές έντασης.  Μία χρωµατική συνιστώσα ονοµάζεται και χρωµατικό κανάλι.  
Οπτικά, οι χρωµατικοί χώροι αναπαρίστανται συνήθως ως διάφορα συµπαγή 
σχήµατα, όπως κύβοι, κώνοι ή πολύεδρα.  Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε τους 
ευρύτερα χρησιµοποιούµενους χρωµατικούς χώρους και τα χαρακτηριστικά τους. 
 

3.2.1 RGB χώρος 
 
Ο RGB χώρος είναι ένας τρισδιάστατος χρωµατικός χώρος του οποίου οι συνιστώσες 
είναι οι τιµές έντασης του κόκκινου (Red), του πράσινου (Green) και του µπλε 
(Blue), οι οποίες συνθέτουν το εκάστοτε χρώµα.  Κάθε χρώµα µπορεί να 
αναπαρασταθεί από µία µίξη συγκεκριµένων τιµών έντασης των παραπάνω τριών 
χρωµατικών συνιστωσών.  Οι διάφορες χρωµατικές αποχρώσεις µπορούν να 
αναπαρασταθούν σε σύστηµα τριών διαστάσεων , αν φανταστούµε ότι κάθε άξονας 
αντιστοιχεί σε µία χρωµατική συνιστώσα.  Εποµένως, ο RGB χώρος µπορεί να 
αναπαρασταθεί από έναν κύβο, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.1.  Σηµειώνουµε ότι ο 
χώρος αυτός µοιάζει αρκετά στη φυσική αντίληψη των χρωµάτων από τον άνθρωπο, 
καθώς είναι προσθετικός και βασίζεται στην µίξη επιµέρους βασικών αποχρώσεων 
για τη δηµιουργία των τελικών χρωµάτων. 
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Σηµειώνουµε ότι οι χαρακτηρισµοί των σηµάτων µε χρήση ενός γράµµατος και ενός 
αύξοντα αριθµού είναι η σηµειολογία που χρησιµοποιεί ο ΚΟΚ.  Για διευκόλυνση 
της διαδικασίας απεικόνισης χρησιµοποιήσαµε αγγλικούς χαρακτήρες.  Επίσης αξίζει 
να σηµειώσουµε ότι ο ΚΟΚ χρησιµοποιεί τον όρο πινακίδες οδικής κυκλοφορίας, τον 
οποίο εµείς προτιµήσαµε να αντικαταστήσουµε µε τον όρο σήµατα οδικής 
κυκλοφορίας για να µην υπάρχει σύγχυση µε τις πινακίδες κυκλοφορίας των 
οχηµάτων.  

2.4 Περίληψη κεφαλαίου 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαµε τους γενικούς κανόνες που διέπουν τον 
σχεδιασµό των σηµάτων οδικής κυκλοφορίας και αφορούν τα χρώµατα και τα 
σχήµατά τους.  Επίσης σηµειώσαµε κάποιες από τις δυσκολίες όσον αφορά την 
ανάπτυξη ενός οικουµενικού συστήµατος ΑΣΟΚ και τέλος παρουσιάσαµε τα σήµατα 
οδικής κυκλοφορίας που περιέχει ο ΚΟΚ µαζί µε την περιγραφή τους ανα οµάδες. 
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Εικόνα 2.3: Πληροφοριακά Σήµατα  (P). 
 
 

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (Pr)  

Τα πρόσθετα σήµατα (Pr-1 µέχρι Pr-18β) τοποθετούνται σε συνδυασµό πάντοτε µε 
άλλα (κύρια) σήµατα σήµανσης για να δηλώνουν απόσταση, µήκος και λοιπά 
διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων σηµάτων. 

Τα πρόσθετα σήµατα παρουσιάζονται στην εικόνα 2.4.  

 

Εικόνα 2.4: Πρόσθετα Σήµατα  (Pr). 
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Εικόνα 2.2: Σήµατα ρυθµιστικά της κυκλοφορίας (R). 
 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ (P) που δηλώνουν :  

• προειδοποιήσεις κατευθύνσεων.  
• Κατευθύνσεων.  
• Αριθµήσεις οδών και χιλιοµετρήσεων.  
• Τοπωνυµιών.  
• Επιβεβαιώσεων.  
• Χρήσιµων πληροφοριών για τους οδηγούς οχηµάτων.  
• Ενδείξεις εγκαταστάσεων.  

Οι πληροφοριακές πινακίδες (P-1 µέχρι P-94) τοποθετούνται για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών 
(κατευθύνσεις, αρίθµηση, χιλιοµέτρηση, τοπωνυµίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.).    

Οι πινακίδες P-17 ή P-58 ή P-59, εκτός της πληροφοριακής τους σηµασίας, 
ειδοποιούν τους χρήστες των οδών ότι οι εφαρµοζόµενοι στις κατοικηµένες περιοχές 
κανονισµοί κυκλοφορίας, όπως ο περιορισµός της ταχύτητας, η απαγόρευση χρήσης 
ηχητικών οργάνων, προειδοποιήσεων κ.λπ. ισχύουν από την πινακίδα P-17 ή P-58 
µέχρι την πινακίδα P-18 ή P-59, εκτός των τµηµάτων εκείνων της οδού, εντός 
κατοικηµένης περιοχής, στα οποία, µε άλλες πινακίδες, παρέχεται ειδοποίηση για 
διαφορετικούς τυχόν κανονισµούς.  

Ρυθµιστικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται στην αυτή θέση µε την πινακίδα P-17 
ή P-58 ισχύουν σε όλο το µήκος της οδού, εντός της κατοικηµένης περιοχής, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικό µε άλλες πινακίδες, σε ορισµένα τµήµατα της οδού αυτής. 

Τα σήµατα αυτά απεικονίζονται στην εικόνα 2.3. 
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Εικόνα 2.1: Σήµατα αναγγελίας κινδύνου (Κ). 
 

2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (R) που δηλώνουν :  

• Προτεραιότητα.  
• Απαγορεύσεις ή περιορισµούς.  
• Υποχρεώσεις. 

οι ρυθµιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (R-1 µέχρι R-75) τοποθετούνται για να 
πληροφορούν αυτούς που χρησιµοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, 
περιορισµούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συµµορφώνονται.  

Επιτρέπεται:  

α) Συνδυασµός ρυθµιστικής και πρόσθετης πινακίδας, µε τον οποίο η ρύθµιση 
περιορίζεται στη συγκεκριµένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη 
πινακίδα.  

β) Συνδυασµός ρυθµιστικής και πρόσθετης πινακίδας, µε τον οποίο εξαιρείται από τη 
ρύθµιση η συγκεκριµένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη 
πινακίδα.  

Τα σήµατα αυτά απεικονίζονται στην εικόνα 2.2. 
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στους δρόµους.  Τα ιδεογράµµατα που χρησιµοποιούνται στα σήµατα είναι και αυτά 
πολύ σηµαντικά για την ερµηνεία τους, ενώ υπάρχουν και σήµατα που 
χρησιµοποιούνται για ειδικούς σκοπούς και δεν υπακούουν σε κάποιους 
συγκεκριµένους κανόνες σχεδιασµού, αλλά και παράνοµα σήµατα τα οποία πολλές 
φορές δεν προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και είναι 
αυθαίρετα τοποθετηµένα από ιδιώτες.   
 
Επίσης χρήσιµο είναι να σηµειώσουµε ότι από χώρα σε χώρα η σηµατοδότηση 
αλλάζει µορφή και δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο που να προσφέρει καθοδήγηση για 
την ερµηνεία των σηµάτων.  Υπάρχουν προσπάθειες να οριστούν συγκεκριµένα 
σύνολα σηµάτων οδικής κυκλοφορίας που θα χρησιµοποιούνται οικουµενικά, αλλά 
κάτι τέτοιο δεν έχει ως τώρα γίνει κατορθωτό, τουλάχιστον όσον αφορά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην Μεγάλη Βρετανία τα 
αυτοκίνητα κινούνται στο αριστερό µέρος του δρόµου, οπότε η σηµατοδότηση 
µοιραία δεν µπορεί να είναι απόλυτα ίδια µε αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης.  Το 
πρόβληµα επιτείνεται και από το γεγονός από τη µέτρηση των αποστάσεων σε µίλια.  
 

2.3 Ελληνικά σήµατα οδικής κυκλοφορίας 
 
Από αυτά που αναφέραµε παραπάνω, βγαίνει αβίαστα το συµπέρασµα ότι ένα 
σύστηµα ΑΣΟΚ που να δουλεύει σε όλες τις χώρες είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί 
και απαιτεί µία τεράστια βάση δεδοµένων που να περιέχει όλα τα σήµατα που 
συναντώνται ανα τον κόσµο.  Εποµένως, δεν µπορεί να είναι στόχος µας η ανάπτυξη 
ενός τέτοιου συστήµατος, αλλά ενός που να λειτουργεί εντός των συνόρων της χώρας 
µας.  Γι’αυτό τον λόγο, θα παραθέσουµε παρακάτω τις τέσσερις µεγάλες οµάδες ΣΟΚ 
που υπάρχουν στην χώρα µας, όπως αυτές ορίζονται από τον ΚΟΚ. 
 

1. ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Κ) που δηλώνουν :  

• επικίνδυνες θέσεις.  
• Προσβάσεις οδικών κόµβων.  
• Προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδροµικών διαβάσεων.  

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 µέχρι Κ-40) τοποθετούνται για να εφιστούν 
την προσοχή αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν 
στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαµβάνουν έγκαιρα τα 
κατάλληλα µέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να µειώνουν την ταχύτητα πορείας 
τους για να τους αποφεύγουν.  

Τα σήµατα αυτά απεικονίζονται στην εικόνα 2.1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

Τα είδη των σηµάτων οδικής κυκλοφορίας 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
Πριν αρχίσουµε να εµβαθύνουµε στα τεχνικά θέµατα που έχουν να κάνουν µε την 
αναγνώριση σηµάτων οδικής κυκλοφορίας, θεωρούµε ότι είναι χρήσιµο να 
παρουσιάσουµε τα είδη των σηµάτων και την λογική που διέπει τον σχεδιασµό τους.  
Έτσι, θα γίνει πιο σαφές το είδος του προβλήµατος που έχουµε να αντιµετωπίσουµε, 
καθώς και οι ιδιαιτερότητες που το ξεχωρίζουν από άλλα προβλήµατα σχετικά µε την 
επεξεργασία εικόνας. 
 
  

2.2 Σηµασιολογία χρωµάτων και σχηµάτων των ΣΟΚ 
 
Τα σήµατα οδικής κυκλοφορίας έχουν σχεδιαστεί υπακούοντας σε συγκεκριµένες 
κωδικοποιήσεις της σηµασίας τους, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στο σχήµα και το 
χρώµα τους.  Για να γίνουµε πιο σαφείς, το σχήµα κάθε σήµατος υποδηλώνει το είδος 
του σήµατος.  Έτσι, τα σήµατα χωρίζονται στις κατηγορίες που παρουσιάζονται στον 
πίνακα 2-1. 
 

Σχήµα Ερµηνεία 
Κυκλικό Περιορισµός / Απαίτηση 
Ρόµβος Ένδειξη προτεραιότητας 

Τετράγωνα Καθοδήγηση 
Ορθογώνια Παραλ/µα Καθοδήγηση 
Τρίγωνα (βάση κάτω) Προειδοποίηση 
Τρίγωνα (βάση πάνω) Παραχώρηση 

Οκτάγωνο STOP 
 
Πίνακας 2-1: Σηµασία των σηµάτων ανάλογα µε το σχήµα τους. 
 

Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην ερµηνεία παίζουν και τα χρώµατα που το αποτελούν.  
Η σηµασία των χρωµάτων αποδίδεται στον πίνακα 2-2.  
 

Χρώµα Ερµηνεία 
Κόκκινο Περιορισµός / Προειδοποίηση 
Μπλε  Κατευθυντήρια οδηγία 
Κίτρινο Προειδοποίηση 
Λευκό Βοηθητικό 
Πράσινο Πληροφορία 

 
Πίνακας 2-2: Σηµασία των σηµάτων ανάλογα µε το χρώµα τους. 
 
 
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι παραπάνω πίνακες δεν αρκούν για να 
επεξηγήσουν την σηµασία όλων των σηµάτων οδικής κυκλοφορίας που υπάρχουν 
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1.4 Στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα ΑΣΟΚ 
 
Ένα σύστηµα ΑΣΟΚ, θα πρέπει όπως είναι προφανές να πληροί κάποιες 
προδιαγραφές, εφόσον ο απώτερος στόχος είναι να ενσωµατωθεί σε ευρύτερα 
εµπορικά πακέτα αυτοκίνησης.  Έτσι, µπορούµε να συνοψίσουµε τις κυριότερες από 
αυτές, οι οποίες είναι: 
 

• Η ταχύτητα απόκρισης του συστήµατος.  Η αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται 
σε πραγµατικό χρόνο. 

• Η αξιοπιστία του συστήµατος.  Η αναγνώριση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από υψηλή αξιοπιστία και θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
αποτυχίας αναγνώρισης σηµάτων, ειδικά όταν πρόκειται για σήµατα κρίσιµης 
σηµασίας (για παράδειγµα σήµατα κινδύνου, ή STOP). 

• Η ελαχιστοποίηση εσφαλµένων αναγνωρίσεων, είτε αυτή αφορά την 
λανθασµένη ταξινόµηση κάποιου σήµατος που έχει ανιχνευθεί, είτε αυτή 
αφορά την ανίχνευση άλλων αντικειµένων και ταξινόµησή τους ως σηµάτων. 

• Η ελαχιστοποίηση του κόστους, αφού µιλάµε για συστήµατα που έχουν ως 
στόχο την εµπορική χρήση. 

• Το µικρό µέγεθος του συστήµατος, έτσι ώστε αυτό να µπορεί να τοποθετηθεί 
στο όχηµα χωρίς να απαιτεί την αλλοίωση χαρακτηριστικών όπως η εµφάνισή 
του, ή η λειτουργικότητά του. 

• Τέλος, σηµαντική είναι και η ευχρηστία του συστήµατος όσον αφορά την 
αλληλεπίδραση µε τον οδηγό.  Το σύστηµα θα πρέπει να είναι εύκολο στη 
χρήση και να µην υπερφορτώνει τον οδηγό µε πληροφορία, αφού στόχος είναι 
η διευκόλυνση και όχι η δυσχέρεια του έργου του.    

 
 

1.5 Περίληψη κεφαλαίου 
 
Στο κεφάλαιο αυτό ορίσαµε µε ακρίβεια το πρόβληµα της αναγνώρισης σηµάτων 
οδικής κυκλοφορίας, το οποίο κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε στην εργασία αυτή.  
Αιτιολογήσαµε την χρησιµότητά του και παρουσιάσαµε επιφανειακά κάποιες από τις 
δυσκολίες που παρουσιάζει η επίλυσή του.  Τέλος, δώσαµε κάποια χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα ΑΣΟΚ, ώστε να είναι εν 
δυνάµει εφαρµόσιµο σε εµπορικές εφαρµογές. 
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Εικόνα 1.5: Περίπτωση λήψης υπό βροχόπτωση. 
 

 
 

Εικόνα 1.6: Περίπτωση νυχτερινής λήψης. 

 
Από τα παραδείγµατα αυτά γίνεται αρκετά εµφανής η δυσκολία που παρουσιάζει το 
πρόβληµα της αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας.  Στη συνέχεια της 
εργασίας θα δούµε πώς αντιµετωπίσαµε κάποια από τα προβλήµατα που είδαµε, 
καθώς και µερικά άλλα είδη προβληµάτων που θα παρουσιάσουµε παρακάτω. 
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από το πέρασµα του οχήµατος από µία λακκούβα, µε εµφανή τα αποτελέσµατα.  Στην 
επόµενη εικόνα (1.4) βλέπουµε µία ακόµη δύσκολη περίπτωση που έχει να κάνει µε 
τα καιρικά φαινόµενα (βροχόπτωση), ενώ στην εικόνα 1.5 φαίνεται το πρόβληµα που 
προκύπτει όταν ο ήλιος βρίσκεται πίσω από το σήµα, οπότε αυτό εµφανίζεται να έχει 
µειωµένη φωτεινότητα.  Τέλος, στην εικόνα 1.6 βλέπουµε ένα σήµα σε νυχτερινή 
λήψη. 
 

 
 

Εικόνα 1.3: Εικόνα µε διαταραγµένη σταθερότητα.  
 
 
 

 
 

Εικόνα 1.4: Περίπτωση λήψης µε κόντρα τον ήλιο.  
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Εικόνα 1.1: Περίπτωση ευδιάκριτου σήµατος σε ηλιόλουστο περιβάλλον. 
 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα, το σήµα είναι απολύτως ευδιάκριτο, η εικόνα 
δεν είναι καθόλου παραµορφωµένη, το µοναδικό σηµείο της εικόνας που έχει 
κόκκινο χρώµα είναι αυτό του σήµατος και γενικά η περίπτωση είναι σχεδόν ιδανική 
για το πρόβληµα της αυτόµατης αναγνώρισης.  Όµως, όπως όλα τα πράγµατα στη 
ζωή, έτσι και στην περίπτωσή µας, η συνηθισµένη κατάσταση απέχει πολύ από την 
ιδανική.  Ας δούµε δύο παραδείγµατα.  Στην εικόνα 1.2, φαίνεται µία περίπτωση που 
συναντάται πολύ συχνά στους ελληνικούς δρόµους.  ∆ύο σήµατα ελαφρώς κρυµµένα 
πίσω από κλαδιά δέντρου, το οποίο στο παράδειγµά µας δεν έχει φύλλωµα, πράγµα 
που περιορίζει το βαθµό δυσκολίας σε µέτρια επίπεδα. 
 

 
 

Εικόνα 1.2: Περίπτωση µερικής κάλυψης σηµάτων. 

 
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι όµως ιδανικές από άποψη τόσο φωτισµού, όσο και 
σταθερότητας της εικόνας.  Στην εικόνα 1.3 απεικονίζεται µία ακόµη συνηθισµένη 
για τα ελληνικά δεδοµένα κατάσταση.  Η σταθερότητα της κάµερας έχει διαταραχθεί 
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1.2 Χρησιµότητα της αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας     
 
Ένα σύστηµα που θα κατορθώνει να πραγµατοποιεί όσα προαναφέρθηκαν και 
επιπροσθέτως θα είναι αρκετά γρήγορο ώστε να θεωρείται real-time, µπορεί να 
ενσωµατωθεί σε πλήρη συστήµατα αυτόνοµης πλοήγησης αυτοκινήτων, τα οποία 
αυτή τη στιγµή µελετώνται από αυτοκινητοβιοµηχανίες ανα τον κόσµο και µελέτες 
προβλέπουν ότι θα κυκλοφορήσουν στην αγορά µέσα στα επόµενα χρόνια.  Η 
σηµασία εποµένως του εγχειρήµατος αυτής της εργασίας είναι εµφανής και 
επιτείνεται αν αναλογιστούµε ότι η χρησιµοποίηση του βίντεο για την αναγνώριση 
σηµάτων είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά λύση σε σύγκριση µε εφαρµογές που 
έχουν προταθεί και χρησιµοποιούν είτε δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης (όπως το 
GPS), είτε διαφόρων ειδών ποµποδέκτες που τοποθετούνται στα οχήµατα και στα 
σήµατα.   
 
Το επόµενο ερώτηµα, είναι εάν η αναγνώριση σηµάτων οδικής κυκλοφορίας θα φανεί 
χρήσιµη µόνο για συστήµατα αυτόνοµης πλοήγησης.  Η απάντηση σε αυτό το 
ερώτηµα είναι ότι η χρησιµότητά της είναι µεγάλη και ως απλό βοήθηµα του οδηγού 
ενός συµβατικού αυτοκινήτου, για πολλούς λόγους.  Ο προφανής λόγος είναι ότι ένας 
οδηγός κατακλύζεται κάθε χρονική στιγµή από µία πληθώρα πληροφοριών που 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις αποφάσεις και τις αντιδράσεις του.  Η 
διευκόλυνση του οδηγού είναι µεγάλη όταν η πληροφορία που λαµβάνεται από τα 
σήµατα οδικής κυκλοφορίας καταγράφεται από ένα σύστηµα που µπορεί είτε να του 
την υπενθυµίσει (για παράδειγµα στην περίπτωση ορίου ταχύτητας µε αραιή 
σηµατοδότηση), είτε να του επιστήσει την προσοχή σε αυτή (για παράδειγµα όταν 
κατευθύνεται αντίθετα σε µονόδροµο).  Ένας ακόµη λόγος είναι η πιθανότητα 
αφαίρεσης της προσοχής του οδηγού από τον δρόµο.  Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, 
µπορεί να ειδοποιηθεί ο οδηγός για την οπτική πληροφορία που του διέφυγε όσο η 
προσοχή του είχε αποσπαστεί.  Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για 
επαγγελµατίες οδηγούς που κάνουνε µεγάλα και κουραστικά ταξίδια και µπορεί να 
υλοποιηθεί αν το σύστηµα αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας συνδυαστεί µε 
ένα σύστηµα παρακολούθησης των αντιδράσεων του οδηγού (για παράδειγµα µε µια 
κάµερα που θα παρακολουθεί τις κινήσεις των µατιών του).    

1.3 ∆υσκολίες στην αναγνώριση σηµάτων οδικής κυκλοφορίας 
 
Το πρόβληµα της αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας εκ πρώτης όψεως 
δείχνει αρκετά απλό.  Εξάλλου η οπτική πληροφορία που δίνουν τα σήµατα αυτά 
είναι µελετηµένη ώστε να είναι ευδιάκριτα και σαφή.  Ειδικά όταν έχουµε να 
κάνουµε µε έγχρωµες εικόνες, το πρόβληµά µας φαίνεται να απλουστεύεται ακόµη 
περισσότερο.  Παρ’ όλα αυτά, η αξιόπιστη και γρήγορη αναγνώριση δεν είναι ένα 
τετριµµένο ζήτηµα και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν παραθέσουµε κάποιες 
εικόνες ενδεικτικές της δυσκολίας του προβλήµατος.  Αρχικά, ας δούµε µία εύκολη 
περίπτωση για ένα σύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης σηµάτων, η οποία παρατίθεται 
στην εικόνα 1.1.  Εδώ ο καιρός είναι ηλιόλουστος, το σήµα δεν κρύβεται από εµπόδια 
και η φωτεινότητα είναι σε πολύ καλά επίπεδα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 

Το πρόβληµα της αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας 
 

1.1  Η έννοια της αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας 
 
Στο ξεκίνηµα αυτής της εργασίας, θα πρέπει να ορίσουµε ποια ακριβώς είναι η 
σηµασία της αναγνώρισης σηµάτων, καθώς και να αναλύσουµε τις εφαρµογές στις 
οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί.  Στην πλειονότητα της βιβλιογραφίας πάνω στο 
θέµα, υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ της ανίχνευσης και της αναγνώρισης των 
Σηµάτων Οδικής Κυκλοφορίας (ΣΟΚ), είτε από σταθερές εικόνες (φωτογραφίες), είτε 
από κινούµενες εικόνες (video).  Εµείς αποφασίσαµε να µην διαχωρίσουµε τις δύο 
έννοιες, για δύο βασικούς λόγους.  Ο πρώτος είναι ότι σηµασιολογικά, η έννοια 
αναγνώριση καλύπτει την ολότητα της διαδικασίας ανίχνευσης – αναγνώρισης όπως 
αυτά παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία.  ∆ηλαδή, λέγοντας ότι από µία εικόνα 
αναγνωρίζονται τα σήµατα που περιέχονται σε αυτή, έχουµε καλύψει και την 
διαδικασία της ανίχνευσής τους.  Ο δεύτερος λόγος είναι πρακτικός.  Όπως θα δούµε 
αρκετά αργότερα στην εργασία, η διαδικασία ανίχνευσης των σηµάτων που 
περιέχονται σε µία εικόνα εµπλέκει και ένα σηµαντικό µέρος της αναγνώρισής τους, 
εποµένως δεν θεωρήσαµε σωστό να διαχωρίσουµε αυτά τα δύο στάδια.   
 
Για τους λόγους αυτούς και για να αποφύγουµε σύγχυση µεταξύ των εννοιών, θα 
αναφερόµαστε εφεξής στα ακόλουθα δύο στάδια του συστήµατος Αναγνώρισης 
Σηµάτων Οδικής Κυκλοφορίας (ΑΣΟΚ):  α) το πρώτο είναι το στάδιο ανίχνευσης, ή 
εντοπισµού, στο οποίο γίνεται µία αναζήτηση σε κάθε καρέ της βιντεοσκόπησης για 
πιθανή ύπαρξη σηµάτων και προσδιορισµός των συντεταγµένων τους και  β) το 
δεύτερο στάδιο, στο οποίο γίνεται ταξινόµηση των υποψηφίων σηµάτων, δηλαδή 
ταυτοποίησή τους ως ένα συγκεκριµένο είδος σήµατος, διακριτό από τα υπόλοιπα.  
Το δεύτερο αυτό στάδιο µπορεί να απαντηθεί στη βιβλιογραφία ως αναγνώριση, 
καθώς οι δύο έννοιες είναι σχεδόν ταυτόσηµες, αλλά στο κείµενό µας θα 
προσπαθήσουµε να τις κρατήσουµε διαχωρισµένες, χρησιµοποιώντας την πρώτη για 
περιγραφή του υποσυστήµατος που προαναφέρθηκε και την δεύτερη ως 
επεξηγηµατική της λειτουργίας ολόκληρου του συστήµατος.   
 
Έχοντας τώρα ορίσει τι ακριβώς εννοούµε χρησιµοποιώντας την έννοια αναγνώριση, 
ας εξετάσουµε τις υπόλοιπες λεπτοµέρειες του προβλήµατος που καλούµαστε να 
αντιµετωπίσουµε.  Καταρχήν, πρέπει να διευκρινίσουµε ότι οι εικόνες που θα 
επεξεργαστούµε έχουν µία συνεχή ροή και έχουν ληφθεί µε βιντεοκάµερα από 
κινούµενο όχηµα.  Ο στόχος είναι χρησιµοποιώντας τις βιντεοσκοπήσεις που λάβαµε 
υπό διάφορες συνθήκες (ταχύτητα αυτοκινήτου, καιρικές συνθήκες, ώρα της ηµέρας) 
να αναπτύξουµε ένα σύστηµα που θα καταφέρνει να αναγνωρίζει µε αξιοπιστία τη 
θέση και το είδος των σηµάτων που έχουν βιντεοσκοπηθεί. 
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Κυκλοφορίας).  Περιγράφεται και εξηγείται η σηµειολογία των χρωµάτων που 
χρησιµοποιούνται στα σήµατα οδικής κυκλοφορίας. 
 
Στο κεφάλαιο 3 γίνεται µία σύντοµη αναφορά στους χρωµατικούς χώρους που 
χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση έγχρωµων ψηφιακών εικόνων.  Γίνεται 
αναφορά στα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του καθενός, καθώς και στις 
εφαρµογές για τις οποίες προτιµάται κάθε χώρος. 
 
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουµε µία µελέτη των ήδη υπαρχουσών εφαρµογών 
αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας.  Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις 
εργασίες που έχουν ασχοληθεί µε χρώµα από αυτές που έγιναν µε ασπρόµαυρες 
εικόνες.  Επίσης διαχωρίζονται οι εργασίες που χρησιµοποίησαν χρωµατική 
πληροφορία ανάλογα µε τον χρωµατικό χώρο που επιλέχθηκε. 
 
Στο κεφάλαιο 5 γίνεται ανάλυση της θεωρίας του µετασχηµατισµού γρήγορης 
ακτινικής συµµετρίας που θα χρησιµοποιηθεί στην συνέχεια για την ανίχνευση των 
σηµάτων.  Αυτός ο µετασχηµατισµός χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό 
συµµετρικών σχηµάτων σε εικόνες και είναι πολύ δηµοφιλής στις εφαρµογές 
αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας 
 
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η ανάπτυξη του συστήµατος αναγνώρισης σηµάτων 
οδικής κυκλοφορίας βήµα –βήµα.  Ξεκινώντας από την προεπεξεργασία των εικόνων 
προχωράµε στην ανίχνευση των συµµετρικών σχηµάτων, την ταυτοποίησή τους ως 
σήµατα συγκεκριµένου σχήµατος, την παρακολούθηση τους στην χρονική ακολουθία 
των εικόνων και τέλος την ταξινόµηση των υποψηφίων σηµάτων.  Γίνονται κάποιες 
µετατροπές του αλγορίθµου και προτείνονται περαιτέρω τροποποιήσεις. 
 
Τέλος, στο κεφάλαιο 7 αναλύονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα του συστήµατος 
αναγνώρισης σηµάτων οδικής κυκλοφορίας που υλοποιήσαµε.  ∆ίνονται 
παραδείγµατα της λειτουργίας κάθε σταδίου του τόσο σε ευνοϊκές, όσο και σε 
αντίξοες συνθήκες βιντεοσκόπησης.  Σχολιάζεται η απόδοση του συστήµατος και 
αναλύονται οι αδυναµίες του.  Στην τελευταία ενότητα γίνεται µία σύνοψη όλων των 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του και προτείνονται λύσεις για µελλοντική βελτίωση 
τη λειτουργίας του, αλλά και για διαφορετικές προσεγγίσεις του προβλήµατος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Μία από τις σηµαντικότερες αιτίες πρόκλησης αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων είναι 
το γεγονός ότι οι οδηγοί πολύ συχνά και για διάφορους λόγους αγνοούν τα σήµατα 
οδικής κυκλοφορίας. Κάποιοι από τους λόγους αυτούς µπορεί να έχουν να κάνουν µε 
την προσωρινή εκτροπή της προσοχής του οδηγού, την κακή τοποθέτηση  ή την 
φραγή του σήµατος από εµπόδια (δέντρα, άλλα αυτοκίνητα κ.λ.π.), καθώς και τη 
φθορά που πολλά σήµατα έχουν υποστεί στην πάροδο του χρόνου.  

 
Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων και κατ’ επέκταση τη µείωση των 
ατυχηµάτων που οφείλονται σε αυτούς τους λόγους, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 
χρόνια διάφορα συστήµατα ανίχνευσης, ταξινόµησης και παρακολούθησης σηµάτων 
οδικής κυκλοφορίας από ψηφιακές βιντεοσκοπήσεις που λαµβάνονται από κινούµενο 
αυτοκίνητο, κάποια από τα οποία παρουσιάζονται στην εργασία. Η ανάπτυξη ενός 
αξιόπιστου και πλήρους συστήµατος που εµπεριέχει τα τρία στάδια που 
προαναφέρθηκαν, µπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση συστηµάτων αυτόµατης 
πλοήγησης στηριγµένων αποκλειστικά στην οπτική πληροφορία που λαµβάνεται από 
το περιβάλλον.   

 
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάπτυξη συστήµατος αυτόµατης αναγνώρισης 
σηµάτων οδικής κυκλοφορίας από ψηφιακές βιντεοσκοπήσεις που λαµβάνονται από 
κινούµενο αυτοκίνητο. Μελετώνται αλγόριθµοι που επιλύουν τα εξής προβλήµατα: α) 
εντοπισµός θέσης του σήµατος οδικής κυκλοφορίας (ΣΟΚ) σε ψηφιακή φωτογραφία, 
β) παρακολούθηση του ΣΟΚ στην ακολουθία ψηφιακών εικόνων της βιντεοσκόπησης 
και γ) ταξινόµηση του ΣΟΚ χρησιµοποιώντας πολλαπλές αναπαραστάσεις του µε 
στόχο την ελαχιστοποίηση του σφάλµατος. Το σύστηµα αξιολογήθηκε τόσο σε 
ευνοϊκές συνθήκες φωτισµού (ηλιόλουστη ηµέρα, πρωινές ώρες) και οδήγησης 
(χαµηλές ταχύτητες), όσο και σε αντίξοες συνθήκες όπως οδήγηση υπό βροχή, 
νυχτερινή οδήγηση, οδήγηση µε υψηλή ταχύτητα κ.α. 
 

∆ιάρθρωση της εργασίας  
 
Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια, τα οποία έχουν την εξής δοµή: 
 
Στο κεφάλαιο 1 αναλύεται το πρόβληµα της αναγνώρισης σηµάτων οδικής 
κυκλοφορίας.  Ορίζεται η έννοια της αναγνώρισης και γίνεται περιγραφή των 
σταδίων από τα οποία αποτελείται.  Αιτιολογείται η σπουδαιότητα ενός τέτοιου 
συστήµατος και σταχυολογούνται κάποια χαρακτηριστικά προβλήµατα που µπορεί να 
προκύψουν στην ανάπτυξή του.  Παρατίθενται τέλος κάποια χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα τέτοιων προβληµάτων. 
 
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα σήµατα οδικής κυκλοφορίας που συναντώνται 
στους ελληνικούς δρόµους, όπως αυτά δίνονται από τον ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής 
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