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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τις βασικές μεθόδους 

επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών εικόνων. 

Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται εισαγωγική αναφορά στα στοιχειώδη συστατικά 

της ψηφιακής εικόνας αλλά και στην ανάλυση της γεωμετρίας της. Επίσης 

γίνεται αναφορά στα στάδια επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων.  

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές βελτίωσης των 

ψηφιακών εικόνων. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάπτυξη εφαρμογών, 

οι οποίες βελτιώνουν τις εικόνες, μέσω της απαλοιφής θορύβου ή 

προσαρμογής της φωτεινότητας.  

Στο Τρίτο Κεφάλαιο περιγράφεται η μέθοδος της αποκατάστασης ψηφιακών 

εικόνων. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη καθώς μέσω 

μοντελοποίησης της υποβάθμισης πραγματοποιείται πλήρης αντιστροφή για 

ανάκτηση της αρχικής εικόνας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φίλτρο 

Wiener το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη λειτουργία της υποβάθμισης όσο και τα 

στατιστικά χαρακτηριστικά του θορύβου στη διαδικασία αποκατάστασης. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο κύριο θέμα είναι η ανάλυση εικόνας. Αυτή η τεχνική είναι 

χρήσιμη καθώς βελτιώνεται η ποιότητα και το περιεχόμενο των πληροφοριών 

της εικόνας πριν από την επεξεργασία. Η ανάλυση εικόνας περιλαμβάνει τη 

μελέτη των τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών, τμηματοποίησης και 

ταξινόμησης. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Ανάλυση της Υφής. Η μέθοδος 

αυτή αφορά τον χαρακτηρισμό των περιοχών μιας εικόνας μέσω της 

στατιστικής και χορικής συμπεριφοράς των pixel της. 

Στο Έκτο και τελευταίο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του προγράμματος το 

οποίο εκτελέσθηκε στη πλατφόρμα MATLAB. Στόχος του προγράμματος είναι 

η εκπαίδευση Νευρωνικών δικτύων για την ανίχνευση καρκινικών όγκων, σε 

ακτινογραφίες πνευμόνων, μέσω της Υφής. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents the basic methods of digital image processing and 

analysis. 

In the First Chapter, an introductory reference is made to the elementary 

components of the digital image but also to the analysis of its geometry. 

Reference is also made to the digital image processing stages. 

The Second Chapter presents in detail the techniques of digital Image 

Enhancement. The purpose of this chapter is to develop applications that 

improve images by eliminating noise or adjusting brightness. 

Chapter Three describes the method of digital Image Restoration. This method 

has proven to be extremely useful as by downgrading the model, a complete 

reversal is performed to recover the original image. A typical example is the 

Wiener filter, which includes both the downgrade function and the statistical 

noise characteristics in the recovery process. 

In the Fourth Chapter the main theme is Image Analysis. This technique is 

useful as it improves the quality and content of the image information before 

processing. Image Analysis includes the study of feature extraction, 

segmentation, and classification techniques. 

The Fifth Chapter refers to the Analysis of the Texture. This method involves 

characterizing the areas of an image through the statistical and choral behavior 

of its pixels. 

In the Sixth and last Chapter, the program that was executed on the MATLAB 

platform is presented. The goal of the program is to train neural networks to 

detect cancerous tumors in lung X-rays by using Texture techniques.   
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΕΙΚΟΝΑ  
 

1.1. Η Ψηφιακή Εικόνα 

Η ψηφιακή εικόνα είναι ένα από τα δισδιάστατα ψηφιακά σήματα που 

παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσουμε τα στοιχειώδη συστατικά της ψηφιακής 

εικόνας όπως είναι το εικονοστοιχείο, το μέγεθος της εικόνας, οι πράξεις που 

μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτή καθώς και το πλήθος των υπολογισμών 

που απαιτούνται. Θα γνωρίσουμε επίσης πώς είναι το φάσμα μιας εικόνας και 

τον τρόπο που αυτό μπορεί να υπολογιστεί. Η ψηφιακή εικόνα αποτελεί ό,τι πιο 

σύγχρονο, τόσο στο χώρο της ενημέρωσης (Internet) και της εκπαίδευσης 

(multimedia) όσο και στο χώρο του θεάματος και της ψυχαγωγίας (ψηφιακή 

τηλεόραση, DVD κλπ.). 

 

1.1.1.  Η εικόνα ως δισδιάστατο σήμα 

Μέχρι το προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε θεωρήσει τα σήματά μας ως 

συναρτήσεις μιας μόνο ανεξάρτητης μεταβλητής, του χρόνου. Η ανάγκη για 

επεξεργασία της πληροφορίας της εικόνας οδηγεί κατ' αρχήν στη μαθηματική 

περιγραφή του περιεχομένου της. Έτσι, την ασπρόμαυρη εικόνα μπορούμε να 

τη δούμε ως μία δισδιάστατη συνάρτηση των συντεταγμένων του χώρου 𝑥 και 

𝑦:   

),( yxff →      (1.1) 

Αυτό σημαίνει ότι η 𝑓 περιγράφει μία επιφάνεια, η οποία έχει μεγάλη τιμή 

όπου η εικόνα είναι πιο λευκή ενώ για μικρές τιμές της 𝑓 η εικόνα πλησιάζει το 

μαύρο. Στην ουσία η 𝑓 περιγράφει την αμαύρωση της εικόνας σε κάθε θέση 

(𝑥, 𝑦). Η αναπαράσταση αυτή φαίνεται στο Σχήμα 1.1, όπου παρουσιάζεται η 

εικόνα τμήματος προσώπου και η αντίστοιχη συνάρτηση της αμαύρωσης 𝑓. 
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Σχήμα 1.1. Η εικόνα προσώπου και η αντίστοιχη δισδιάστατη συνάρτηση της αμαύρωσης 

 
Στην πράξη, κάθε εικόνα για να υποστεί ψηφιακή επεξεργασία θα πρέπει 

κατ' αρχήν να μετατραπεί σε ψηφιακή. Η διαδικασία αυτή είναι περίπου η ίδια 

όπως και στην περίπτωση του μονοδιάστατου σήματος. Έτσι, θα πρέπει να 

λάβουμε ισαπέχοντα δείγματα της συνάρτησης 𝑓(𝑥, 𝑦) στις διευθύνσεις 𝑥 και 𝑦. 

Η πυκνότητα με την οποία θα ληφθούν τα δείγματα καθορίζεται και στην 

περίπτωση αυτή (δισδιάστατη συνάρτηση στο χώρο) από το θεώρημα 

δειγματοληψίας:  

Η απόσταση δύο διαδοχικών δειγμάτων στο επίπεδο (𝑥, 𝑦) θα πρέπει 

να είναι μικρότερη από την ημιπερίοδο των ταχύτερων εναλλαγών της 

συνάρτησης 𝑓(𝑥, 𝑦).   

Με άλλα λόγια θα πρέπει να δειγματοληπτούμε αρκετά γρήγορα ώστε να 

προλαβαίνουμε τις γρήγορες εναλλαγές της αμαύρωσης της εικόνας. Στη 

συνέχεια τα δείγματά μας θα πρέπει να κβαντιστούν σε πεπερασμένο αριθμό 

σταθμών. Συνήθως οι στάθμες που χρησιμοποιούνται είναι 255 (28-1). Στη 

στάθμη 255 αντιστοιχούμε το λευκό ενώ στη στάθμη 0 το μαύρο. Έτσι, ένας 

δυαδικός αριθμός των 8 bits (1 byte) επαρκεί για να περιγράψουμε την τιμή της 

αμαύρωσης ενός δείγματος της εικόνας που καλείται και εικονοστοιχείο (picture 

element - pixel). Στην τελική της μορφή μία ασπρόμαυρη ψηφιακή εικόνα θα 

είναι  όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2. 
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Σχήμα 1.2.  Η ψηφιακή εικόνα αποτελείται από μικρές κουκίδες τα εικονοστοιχεία (pixels). Τα 

λευκά εικονοστοιχεία αντιστοιχούν στο 255 ενώ τα μαύρα στο 0. Κάθε ένα εικονοστοιχείο είναι 

ένα δείγμα από τη συνάρτηση 𝑓(𝑥, 𝑦) που αντιστοιχεί στην αναλογική εικόνα. 

 

Η ψηφιακή εικόνα της μορφής του Σχήματος 1.2. παριστάνεται μαθηματικά 

ως η κβαντισμένη σε πλάτος συνάρτηση  

),( 21 nnff q→
    

(1.2) 

όπου οι διακριτές χωρικές μεταβλητές 𝑛1 και 𝑛2 αντιστοιχούν στις συνεχείς  

χωρικές μεταβλητές 𝑥 και 𝑦. Στη γενική περίπτωση, η μέγιστη τιμή του 𝑛1 είναι 

𝛭 και του 𝑛2 είναι 𝛮. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε την ψηφιακή εικόνα ως 

μία μήτρα διαστάσεων 𝛭 𝛮 αριθμών που κάθε ένας από αυτούς εκπροσωπεί 

την τιμή του αντίστοιχου εικονοστοιχείου. Για παράδειγμα η εικόνα του 

Σχήματος 1.2 αποτελείται από 𝛭 𝛮 = 25 25 = 625 εικονοστοιχεία.  

Σε ειδικού τύπου εικόνες, όπως είναι το κείμενο ή το σχέδιο, αρκούν δύο 

μόνο στάθμες, οι 0 και 1, που αντιστοιχούν στο μαύρο και το λευκό. Στην 

περίπτωση αυτή ένα μόνο δυαδικό ψηφίο είναι αρκετό για να αναπαραστήσει 

την πληροφορία. Μία τέτοιου τύπου εικόνα  απεικονίζεται στο Σχήμα 1.3. 

 

Σχήμα 1.3. Χειρόγραφη λέξη όπου η πληροφορία έχει καταγραφεί μόνο με μαύρα και λευκά 

εικονοστοιχεία (0 και 1). 
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Σε περίπτωση που η εικόνα είναι έγχρωμη τότε σε κάθε θέση (𝑛1, 𝑛2) η 𝑓 

έχει τρεις τιμές (άνυσμα), οι οποίες αντιστοιχούν στις τιμές των χρωμάτων 

κόκκινο, πράσινο συνάρτηση 𝑓 έχει μία επιπλέον μεταβλητή, το χρόνο 𝑡. Το 

σήμα είναι διακριτό και ως προς το χρόνο (𝑡→ 𝑛3):  

),,( 321 nnnff q→     (1.3) 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε εικόνα απέχει χρονικά από την άλλη κάποιο χρονικό 

διάστημα. Το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι αρκετά μικρό, περίπου 1/30 

sec, για να γίνει δυνατή η παρουσίαση της κίνησης. Η συνάρτηση αυτή στον 

τρισδιάστατο χώρο (𝑥, 𝑦, 𝑡) φαίνεται στο Σχήμα 1.4.  

 

x

y
t

 

Σχήμα 1.4. Η διαδοχική παρουσίαση εικόνων που δίνει την αίσθηση της κίνησης μπορεί να 

παρασταθεί μαθηματικά ως συνάρτηση τριών μεταβλητών. 

 

1.1.2.  Στοιχειώδη δισδιάστατα ψηφιακά σήματα 

Ένα δισδιάστατο ψηφιακό σήμα μπορεί να παρασταθεί γραφικά όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1.5α. Το σήμα έχει τιμή μόνο για τα σημεία του πλέγματος 

(κβάντιση των 𝑥 και 𝑦) καθώς επίσης και κβαντισμένο πλάτος. Τα πλέον 

στοιχειώδη δισδιάστατα ψηφιακά σήματα είναι η δισδιάστατη κρουστική 

𝛿(𝑛1, 𝑛2) (Σχήμα 1.4):  









=

αλλού    οπουδήποτε          0  

              0=n=n          1

),(

21

21 nn

   (1.4)

 

η δισδιάστατη κρουστική γραμμή 𝛿(𝑛1) ή 𝛿(𝑛2) (Σχήμα 1.5)  
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αλλού   οπουδήποτε    0
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αλλού   οπουδήποτε    0

              0=n          1
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2

1
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=








= nn 

(1.5)

 

καθώς και η δισδιάστατη βηματική 𝑢(𝑛1, 𝑛2) (Σχήμα 1.6): 







 

=

αλλού    οπουδήποτε        0

          0n  &  0n      1

),(

21

21 nnu

                 (1.6)

 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχειώδη αυτά σήματα μπορούμε να εκφράσουμε κάθε 

δισδιάστατο ψηφιακό σήμα ως γραμμικό συνδυασμό τους. Έτσι, για το σήμα 

𝑓(𝑛1, 𝑛2) ισχύει: 




−=



−=

−−=
21

),(),(),( 22112121

rr

rnrnrrfnnf     (1.7) 

Το σήμα 𝑓(𝑛1, 𝑛2), δηλαδή είναι γραμμικός συνδυασμός δισδιάστατων 

κρουστικών. Μία πολύ σημαντική ιδιότητα που είναι επιθυμητή για τα 

δισδιάστατα ψηφιακά σήματα είναι η διαχωρισιμότητα. Η ιδιότητα αυτή 

συνεπάγεται τη μαθηματική έκφραση ενός δισδιάστατου σήματος 𝑓(𝑛1, 𝑛2) ως 

γινομένου δύο μονοδιάστατων σημάτων: 

)()(),( 221121 nfnfnnf =      (1.8) 

Την ιδιότητα αυτή την έχει τόσο η 𝛿(𝑛1, 𝑛2), όσο και η 𝑢(𝑛1, 𝑛2).  

 

ε)δ)

β)

γ)

α)

 

Σχήμα 1.5. α) Η μορφή ενός δισδιάστατου ψηφιακού σήματος. β) Δισδιάστατη κρουστική. γ) 

και δ) δισδιάστατη κρουστική γραμμή. ε) Δισδιάστατη βηματική.  
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1.1.3.  Η γεωμετρία της εικόνας 

Όπως προαναφέρθηκε, η εικόνα θεωρείται ως η κατανομή της 

πληροφορίας (βαθμός αμαύρωσης ή χρώμα) στο επίπεδο (𝑥, 𝑦). Τα 

περισσότερα οπτικά συστήματα (φωτογραφικές μηχανές, βίντεο-κάμερες) 

αποδίδουν αναλογικές εικόνες, δηλαδή εικόνες όπου οι συντεταγμένες 

(𝑥, 𝑦) αλλά και ο βαθμός αμαύρωσης  𝑓 είναι συνεχείς ποσότητες. Αντίθετα, οι 

ψηφιακές εικόνες, που πρόκειται να αποθηκευτούν στη μνήμη του υπολογιστή, 

ή να τύχουν επεξεργασίας από αυτόν, έχουν τιμή μόνο σε διακριτό αριθμό 

συντεταγμένων (𝑛1, 𝑛2) που αποτελούν και τις θέσεις των εικονοστοιχείων. 

Επίσης, κάθε εικονοστοιχείο λαμβάνει πεπερασμένο αριθμό τιμών αμαύρωσης.  

Ο προσανατολισμός των συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα μπορεί να 

είναι αυθαίρετος. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις και κυρίως στις ποικίλες 

εφαρμογές λογισμικού που κυκλοφορούν στο εμπόριο, η αρχή των 

συντεταγμένων (𝑛1, 𝑛2) = (1,1) λαμβάνεται στην επάνω αριστερή γωνία της 

εικόνας (Σχήμα 1.6). 

n1

n2

Εικονοστοιχείο (1,1) n1

n2

Εικονοστοιχείο (1,1)

 

Σχήμα 1.6. Συνήθως τα εικονοστοιχεία σε μία ψηφιακή εικόνα είναι διατεταγμένα σε σειρές και 

στήλες με πρώτο αυτό της επάνω αριστερής γωνίας.  

 

Κάθε ένα εικονοστοιχείο έχει τις δικές του συντεταγμένες. Συνεπώς μία 

εικόνα που έχει 𝑀 εικονοστοιχεία στη διεύθυνση 𝑛1 και 𝑁 στη διεύθυνση 𝑛2, 

περιέχει συνολικά 𝛮 𝛭 εικονοστοιχεία. Το μέγεθος της πληροφορίας της 

εικόνας είναι γενικά μεγάλο. Ακόμα και μικρές σε διαστάσεις εικόνες περιέχουν 

μεγάλο αριθμό εικονοστοιχείων, γεγονός που καθιστά χρονοβόρα την ψηφιακή 

τους επεξεργασία. Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος αλγορίθμων επεξεργασίας 

εικόνας γίνεται αρχικά σε ένα  μικρό τμήμα της εικόνας. 
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1.1.4.  Η επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας 

 Η επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας περιλαμβάνει στη γενικότερη 

περίπτωση πολλά και διαφορετικά στάδια ανάλογα με 

• τη μορφή και την αρχική κατάσταση της ψηφιακής εικόνας 

• το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. 

Στο Σχήμα 1.7 δίνεται ένα γενικό διάγραμμα που περιλαμβάνει πολλά από τα 

στάδια αυτά καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Έτσι, η πραγματική εικόνα θα 

καταγραφεί από το σύστημα απόκτησης της ψηφιακής εικόνας (image 

acquisition system). Θα ακολουθήσει το στάδιο της εξαγωγής του θορύβου 

(filtering) και της διόρθωσης (αποκατάστασης - restoration) σφαλμάτων που 

προκλήθηκαν είτε από το μέσο μεταξύ εικόνας και συστήματος απόκτησης είτε 

και από το ίδιο το σύστημα απόκτησης. Τα σφάλματα αυτά θα πρέπει να 

διορθωθούν πριν προχωρήσουμε σε επόμενο στάδιο στην επεξεργασία της 

εικόνας. Σφάλματα που παρουσιάζονται στην εικόνα κατά τη διάρκεια της 

απόκτησής της είναι ο θερμικός θόρυβος ή/και ο θόρυβος αιχμών (από το 

σύστημα απόκτησης) και η θόλωση της εικόνας. Η θόλωση προκαλείται 

συνήθως από την οπτική ανομοιογένεια του μέσου (αέρας) ή τη σχετική κίνηση 

της εικόνας ως προς το σύστημα απόκτησης.  

 

Πραγματική 

εικόνα 

Τεχνητή 

 Όραση 

Αναγνώριση 

αντικειμένων 

Συμπίεση 

εικόνας 

Εξαγωγή 

χαρακτηριστικών 
Βελτίωση της 

εικόνας 
Αποκατάσταση 

της εικόνας 

Σύστημα  

απόκτησης  

ψηφιακής  

εικόνας 

Ανάλυση εικόνας 

Σχήμα 1.7. Γενικό διάγραμμα των διαφόρων σταδίων στην επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας. 

 

Οι αιτίες δημιουργίας σφαλμάτων κατά την απόκτηση της εικόνας έχουν 

καταγραφεί στη βιβλιογραφία εκτενώς. Καλύτερος τρόπος για τη διόρθωση των 

σφαλμάτων αυτών είναι να περιγραφεί μαθηματικά η αιτία που τα προκαλεί και 

να υλοποιηθεί με το σύστημα αποκατάστασης η αντίστροφη διαδικασία. 

Υπάρχουν φυσικά περιπτώσεις όπου η διαδικασία απόκτησης είναι αρκετά 

καλή με αποτέλεσμα η εικόνα να μη χρειάζεται αποκατάσταση. Σε άλλες 

περιπτώσεις το στάδιο της αποκατάστασης είναι το τελευταίο πριν την επίδειξη 

της εικόνας (τηλεόραση).  

Η βελτίωση της εικόνας αφορά κυρίως στον τονισμό συγκεκριμένων 

στοιχείων της εικόνας με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών που θα 

ακολουθήσουν. Τα επόμενα στάδια εντάσσονται σε ό,τι καλούμε ανάλυση της 

εικόνας. Σημαντικά θέματα εδώ είναι: 
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• Η εξαγωγή των κατάλληλων χαρακτηριστικών για αναγνώριση και    

ταξινόμηση αντικειμένων που υπάρχουν μέσα στην εικόνα.  

• Η συμπίεση της εικόνας για γρήγορη μετάδοσή της ή οικονομική 

αποθήκευση.  

• Ο μετασχηματισμός της σε άλλους χώρους, όπως αυτός των 

συχνοτήτων, για την αποκάλυψη πληροφορίας που στον αρχικό χώρο 

δεν είναι εμφανής.  

• Οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί που είναι απαραίτητοι για τη σύγκριση 

εικόνων, τη σύνθεση της πληροφορίας σκηνών που έχουν ληφθεί από 

διαφορετική γωνία καθώς και τη σύνθεση εγκάρσιων τομών αντικειμένων 

από προβολικές εικόνες (τομοσύνθεση και αξονική τομογραφία).  

 Το τελευταίο στάδιο είναι η τεχνητή όραση. Εδώ περιλαμβάνονται όλα 

τα αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας εικόνας, αναγνώρισης 

αντικειμένων και λήψης αποφάσεων για συγκεκριμένες ενέργειες (robot). 

 

1.2. Είδη Πράξεων στην Επεξεργασία της 

Ψηφιακής Εικόνας 

 Όπως είδαμε στην υπό-ενότητα 1.1.4, η διαδικασία της επεξεργασίας της 

ψηφιακής εικόνας περιλαμβάνει αρκετές βαθμίδες, ανάλογα με την ποιότητα 

της αρχικής εικόνας και την επιθυμητή έξοδο. Θα περίμενε κανείς πως κάθε μία 

από τις βαθμίδες αυτές θα έχει ως είσοδο μία εικόνα και ως έξοδο επίσης μία 

άλλη εικόνα. Όμως στη γενική της  μορφή μία βαθμίδα επεξεργασίας μπορεί να 

έχει είσοδο ή έξοδο εικόνα ή μαθηματική περιγραφή (συνάρτηση ή άνυσμα). 

Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται οι δυνατοί συνδυασμοί εισόδου-εξόδου για μία 

βαθμίδα επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας και οι πιθανές διαδικασίες που 

υλοποιούνται. 
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Πίνακας 1.1. Πιθανές μορφές εισόδου-εξόδου σε μία βαθμίδα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.  

Είσοδος Έξοδος Χαρακτηρισμός Πιθανή πράξη 

Εικόνα Εικόνα Επεξεργασία 
εικόνας 

Εξαγωγή θορύβου 

Εικόνα Περιγραφή Ανάλυση εικόνας Εξαγωγή χαρακτηριστικών 

Περιγραφή Εικόνα Γραφικά 
υπολογιστών 

Σχεδιασμός με υπολογιστή 

Περιγραφή Περιγραφή Μετασχηματισμοί Μετασχηματισμός 
δεδομένων 

 

Στην παράγραφο αυτή θα αναπτύξουμε μόνο τα είδη των πράξεων που 

μπορεί κανείς να συναντήσει στην περίπτωση που είσοδος και έξοδος της 

βαθμίδας είναι εικόνα. Απαραίτητη έννοια στις πράξεις αυτές είναι η έννοια της 

γειτονιάς ενός εικονοστοιχείου. Πρόκειται για τα εικονοστοιχεία που το 

περιβάλουν (Σχήμα 1.8α). Ειδικότερα, ως γειτονιά των 8 σημείων ενός 

εικονοστοιχείου με συντεταγμένες (𝑛1, 𝑛2) = (𝑖, 𝑗) ορίζεται η διάταξη των 8 

εικονοστοιχείων γύρω από το (𝑖, 𝑗) που οι συντεταγμένες δίνονται στο Σχήμα 

1.8β. Επίσης γειτονιά των 4 σημείων ορίζεται η διάταξη των εικονοστοιχείων 

γύρω από το (𝑖, 𝑗) όπως δίνεται στο Σχήμα 1.8γ. Όλοι οι γείτονες του 

εικονοστοιχείου (𝑖, 𝑗) χρησιμοποιούνται μαζί με αυτό για τον υπολογισμό του 

αντίστοιχου (στην ίδια θέση) εικονοστοιχείου στην εικόνα εξόδου. Ο όρος 

παράθυρο με κέντρο το εικονοστοιχείο (𝑖, 𝑗) χρησιμοποιείται επίσης αντί του 

όρου γειτονιά του εικονοστοιχείου.  

 

 

Εικονοστοιχείο (83,83) 

Εικονοστοιχείο (1,1) 

(i+1,j-1) (i,j-1) (i-1,j-1) 

(i+1,j) (i,j) (i-1,j) 

(i+1,j+1) (i,j+1) (i-1,j+1) 

Γειτονιά 4 σημείων 

Γειτονιά 8 σημείων 

(i+1,j) (i,j) 

(i,j-1) 

(i,j+1) 

(i-1,j) 

γ 

β 

α 

Γειτονιά 81 εικονοστοιχείων 
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Σχήμα 1.8.  Η διάταξη των εικονοστοιχείων σε σειρές και στήλες, δημιουργεί για κάθε ένα από 

αυτά γείτονες. Οι τιμές των 8 ή 4 γειτονικών εικονοστοιχείων, χρησιμοποιούνται συχνότερα στις 

διάφορες πράξεις.  

 

Οι πράξεις στην ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας έχουν ως στόχο τον 

υπολογισμό κάθε εικονοστοιχείου της εικόνας εξόδου. Ανάλογα με τον τρόπο 

που υπολογίζεται η τιμή του εικονοστοιχείου αυτού, οι πράξεις διακρίνονται σε  

• Τοπικές (local) 

• Καθολικές (global) 

• Γεωμετρικές (geometrical) 

 

1.2.1.  Τοπικές πράξεις 

Στις πράξεις αυτές η τιμή κάθε εικονοστοιχείου στη θέση (𝑛1, 𝑛2) στην 

εικόνα εξόδου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την τιμή του εικονοστοιχείου 

στην αντίστοιχη θέση της εικόνας εισόδου, καθώς επίσης και τις τιμές των 

γειτονικών εικονοστοιχείων. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.9. 

Πιο συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της τιμής του εικονοστοιχείου στη θέση 

(𝑛1, 𝑛2) της εικόνας εξόδου, θεωρούμε μία γειτονιά (παράθυρο) 𝑙 𝑘 

εικονοστοιχείων στην εικόνα εισόδου με κέντρο την αντίστοιχη θέση (𝑛1, 𝑛2). Οι 

τιμές 𝑞 όλων των εικονοστοιχείων μέσα στο παράθυρο θα συμβάλουν στον 

υπολογισμό της τιμής 𝑝(𝑛1, 𝑛2) του εικονοστοιχείου εξόδου, για παράδειγμα 


−−=

−−=
2/

2/

21

2/

2/

21 )),((),()n,(
k

kj

l

li

jninqfjianp    (1.8) 

 

Θέση (n1,n2) 

Παράθυρο lk 

εικονοστοιχείων 

Εικόνα εξόδου Εικόνα εισόδου 

 

Σχήμα 1.9. Το εικονοστοιχείο της εικόνας εξόδου υπολογίζεται από τα εικονοστοιχεία της 

εικόνας εισόδου που βρίσκονται σε ένα παράθυρο μεγέθους (𝑙 𝑘 = 7 7) γύρω από το 

αντίστοιχο εικονοστοιχείο της εικόνας εισόδου. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όλα τα 

εικονοστοιχεία της εικόνας εξόδου.  
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Επομένως, στη γενικότερη περίπτωση οι τιμές 𝑞 μετασχηματίζονται από 

μία συνάρτηση 𝑓 (γραμμική ή μη γραμμική) και στη συνέχεια η έξοδος 

𝑝(𝑛1, 𝑛2) υπολογίζεται ως γραμμικός συνδυασμός των αποτελεσμάτων αυτών 

με τους συντελεστές βάρους 𝑎(𝑖, 𝑗). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για 

όλα τα εικονοστοιχεία της εικόνας εξόδου. Στην πράξη, ο πίνακας των 

συντελεστών 𝛼(𝑖, 𝑗) μοιάζει με παράθυρο που κινείται σε όλη την εικόνα και 

κάθε φορά συμβάλλει σύμφωνα με την (1.8) στον υπολογισμό του 

εικονοστοιχείου της εικόνας εξόδου, που αντιστοιχεί στη θέση του κέντρου του. 

Στην περίπτωση που 𝑓(𝑞) = 𝑞 τότε η πράξη είναι γραμμική και δεν είναι τίποτε 

άλλο από την γενίκευση της γνωστής μας συνέλιξης σε δύο διαστάσεις και 

ονομάζεται  δισδιάστατη συνέλιξη. Τη δισδιάστατη συνέλιξη θα τη μελετήσουμε 

αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο όπου εξετάζονται τα γραμμικά 

δισδιάστατα συστήματα. Στην περίπτωση αυτή, οι συντελεστές 𝛼(𝑖, 𝑗) 

χαρακτηρίζουν το γραμμικό σύστημα. Βεβαίως, η μορφή της εξίσωσης 1.8. 

μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.  

Όταν το μέγεθος του παραθύρου μικραίνει, η τιμή της 𝑝(𝑛1, 𝑛2) εξαρτάται 

όλο και λιγότερο από τα γειτονικά εικονοστοιχεία της θέσης (𝑛1, 𝑛2). Στην ειδική 

περίπτωση όπου 𝑙 = 𝑘 = 1 η τοπική πράξη εκφυλίζεται σε πράξη σημείου 

(point operation). Τότε η τιμή του εικονοστοιχείου στη θέση (𝑛1, 𝑛2) της εικόνας 

εξόδου εξαρτάται μόνο από την τιμή του εικονοστοιχείου στην αντίστοιχη θέση 

της εικόνας εισόδου.  

 

1.2.2.  Καθολικές πράξεις 

 Στις πράξεις αυτές, για να υπολογιστεί η τιμή ενός εικονοστοιχείου της 

εικόνας εξόδου χρησιμοποιούνται όλα τα εικονοστοιχεία της εικόνας εισόδου. 

Οι πράξεις αυτές αποτελούν ουσιαστικά ειδική περίπτωση των τοπικών 

πράξεων όπου το μέγεθος 𝑙 𝑘 του παραθύρου γίνεται τόσο μεγάλο, όσο και η 

ίδια η εικόνα. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι τιμές των εικονοστοιχείων 

της εικόνας εξόδου διαφοροποιούνται μεταξύ τους από το γεγονός ότι ανάλογα 

με τη θέση (𝑛1, 𝑛2) του εικονοστοιχείου οι συντελεστές 𝑎(𝑖, 𝑗) της σχέσης (1.8) 

αλλάζουν. Καθολικές πράξεις στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας είναι οι 

πράξεις των μετασχηματισμών που θα δούμε στη συνέχεια.  

Το ολικό πλήθος των απαιτούμενων υπολογισμών για να υλοποιηθεί μία 

τοπική πράξη εξαρτάται από το πλήθος των εικονοστοιχείων της εικόνας και 

από το μέγεθος της γειτονιάς που χρησιμοποιείται. Για μία εικόνα μεγέθους 

𝑀 𝑁 εικονοστοιχείων και μία γειτονιά 𝑘 𝑙 εικονοστοιχείων, με βάση τη σχέση 

(1.8) για τον σχηματισμό της εικόνας εξόδου απαιτούνται συνολικά 𝛮 𝛭 𝑘 𝑙 

πράξεις (πολλαπλασιασμοί και προσθέσεις). Στην περίπτωση που η πράξη 
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είναι καθολική και η εικόνα τετραγωνική (𝑁 𝑁), το πλήθος των απαιτούμενων 

υπολογισμών είναι της τάξης 𝛮4. 

 

1.2.3.  Γεωμετρικές Πράξεις 

Οι πράξεις αυτές αφορούν σε μετασχηματισμούς των συντεταγμένων της 

αρχικής εικόνας. Από τις κυριότερες γεωμετρικές πράξεις είναι η μετατόπιση 

(translation), η στροφή (rotation) και ο καθρεπτισμός (mirroring). Οι πράξεις 

αυτές αποδίδουν συνήθως εικόνα εξόδου ίδια σε διαστάσεις με την εικόνα 

εισόδου (μετασχηματισμός ένα-προς-ένα). Υπάρχουν όμως και γεωμετρικές 

πράξεις που αποδίδουν εικόνες μεγαλύτερες ή μικρότερες από την αρχική. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί βρίσκουν 

εφαρμογή σε μία πληθώρα περιπτώσεων επεξεργασίας εικόνας. Έτσι για 

παράδειγμα, η στροφή είναι απαραίτητη για το ταίριασμα (matching) και 

σύγκριση εικόνων της ίδιας περιοχής που έχουν ληφθεί από διαφορετικές 

γωνίες.  

 

1.3. Το Φάσμα της Εικόνας 

Στα δισδιάστατα σήματα, όπως είναι οι εικόνες, τον διακριτό 

μετασχηματισμό Fourier (DFT) τον υλοποιούμε γρήγορα με τον FFT αλγόριθμο. 

Φυσικά, αφού η εικόνα αποτελεί σήμα που περιγράφει τον τρόπο μεταβολής 

της αμαύρωσης (ή του χρώματος) στο χώρο και όχι στο χρόνο, ο διακριτός 

μετασχηματισμός Fourier θα μας μεταφέρει στην περιοχή των χωρικών 

συχνοτήτων (διαστάσεις αντιστρόφου χώρου). Κατά τα άλλα, ο δισδιάστατος 

διακριτός μετασχηματισμός Fourier έχει όλες τις ιδιότητες του μονοδιάστατου 

μετασχηματισμού. Ο δισδιάστατος μετασχηματισμός Fourier 𝑝(𝑘1, 𝑘2), μιας 

εικόνας q(n1,n2) μεγέθους 𝛮 𝛮 εικονοστοιχείων, ορίζεται ως: 
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ενώ ο αντίστροφος μετασχηματισμός είναι ο εξής: 
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Από την πρώτη σχέση γίνεται σαφές ότι σε μία εικόνα q με 𝛮 𝛮 = 𝛮2 

εικονοστοιχεία, αντιστοιχεί ένα φάσμα 𝑝 με 𝑁 𝛮 = 𝛮2 όρους, που στη γενική 

τους περίπτωση είναι μιγαδικοί αριθμοί. Κάθε ένας από τους όρους 𝑝(𝑘1, 𝑘2) 

απαιτεί για τον υπολογισμό του 𝛮2 πολλαπλασιασμούς και σχεδόν άλλες τόσες 



 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

  
 

25 

προσθέσεις. Επομένως, για τον υπολογισμό όλων των όρων του φάσματος 

απαιτείται ένα πλήθος πράξεων της τάξης 𝛮4. Επειδή ο δισδιάστατος DFT είναι 

διαχωρίσιμη διαδικασία, το πλήθος των πράξεων είναι της τάξης του 𝛮3. Η 

διαχωρισιμότητα της σχέσης (1.9) απορρέει από το γεγονός ότι μπορεί να 

γραφεί και ως  
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που σημαίνει ότι μπορούμε να υπολογίσουμε πρώτα το εσωτερικό άθροισμα 

της σχέσης. Η πράξη αυτή ισοδυναμεί με το να υπολογίσουμε τον DFT κάθε 

μιας γραμμής της εικόνας και στο αποτέλεσμα που προκύπτει να υπολογίσουμε 

τον DFT της κάθε στήλης. Η χρησιμοποίηση του FFT θα μειώσει τις 

απαιτούμενες πράξεις για τον υπολογισμό του φάσματος σε πλήθος της τάξης 

του 2𝛮2𝑙𝑜𝑔2𝑁.  

 Δεδομένου ότι οι όροι 𝑝(𝑘1, 𝑘2) του φάσματος είναι μιγαδικοί αριθμοί, για 

να μελετήσουμε το φάσμα μιας εικόνας, συνήθως μελετούμε το μέτρο των 

χωρικών συνιστωσών και τη φάση τους ξεχωριστά.  

 Στο Σχήμα 1.10. φαίνεται το μέτρο και η φάση του φάσματος φυσικών 

εικόνων. Συγκρίνοντας το μέτρο των δύο εικόνων μπορούμε να πούμε ότι 

παρουσιάζει τις περισσότερες αρμονικές στις χαμηλές χωρικές συχνότητες 

(κέντρο των εικόνων του μέτρου). Αντίθετα οι εικόνες της φάσης παρουσιάζουν 

έντονη τυχαιότητα και δεν μπορεί να συγκριθούν.    

 

Σχήμα 1.10. Το μέτρο και η φάση του φάσματος δύο φυσικών εικόνων. 

 

Στο Σχήμα 1.11. παρουσιάζονται 4 γεωμετρικά σχήματα και το μέτρο των 

αντίστοιχων φασμάτων. Από τις φασματικές εικόνες παρατηρούμε ότι το φάσμα 
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έχει έντονο αρμονικό περιεχόμενο σε διευθύνσεις όπου στην αντίστοιχη εικόνα 

υπάρχει απότομη μεταβολή της αμαύρωσης. Έτσι, στην περίπτωση του 

τετραγώνου έντονο αρμονικό περιεχόμενο παρουσιάζεται σε διευθύνσεις 

κάθετες στις πλευρές του. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στο τρίγωνο ενώ στον 

κύκλο έχουμε αρμονικό περιεχόμενο προς όλες τις κατευθύνσεις αφού η 

απότομη μεταβολή της αμαύρωσης συμβαίνει κυκλικά κατά μήκος της 

περιφερείας του. Τέλος, στο σχήμα με τις οριζόντιες γραμμές έχουμε μεταβολή 

της αμαύρωσης και μάλιστα περιοδική μόνο κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. 

Το αντίστοιχο φάσμα είναι γραμμικό κατά την διεύθυνση αυτή.  

 

Σχήμα 1.11. Στην πρώτη σειρά παρουσιάζονται γεωμετρικά σχήματα ενώ στην δεύτερη σειρά 

το μέτρο των αντίστοιχων φασμάτων. Τα φάσματα έχουν έντονο αρμονικό περιεχόμενο σε 

διευθύνσεις όπου στην αντίστοιχη εικόνα υπάρχει απότομη μεταβολή της αμαύρωσης. 

 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία που έχει η φάση για την εικόνα. 

Στο Σχήμα 1.12 παρουσιάζονται το μέτρο και η φάση του φάσματος για το ίδιο 

σχήμα (ένα τετράγωνο) που είναι τοποθετημένο σε δύο διαφορετικές θέσεις της 

εικόνας.  Το μέτρο του φάσματος και για τις δύο εικόνες είναι το ίδιο, ενώ η 

φάση είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η φάση περιέχει 

σημαντική πληροφορία για τη θέση ενός σχήματος μέσα στην εικόνα. Επίσης 

πρέπει να σημειωθεί ότι, η εικόνα κρατά τα γενικά της χαρακτηριστικά αν το 

μέτρο του φάσματος μεταβληθεί αλλά η φάση διατηρηθεί αναλλοίωτη. Έτσι η 

ανασύνθεση εικόνας, χρησιμοποιώντας την πληροφορία της φάσης του 

φάσματός της και μέτρο από φάσμα οποιασδήποτε φυσικής σκηνής, δίνει 

ικανοποιητική αναπαράσταση της εικόνας όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.13. 

Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην ψηφιακή επεξεργασία 

εικόνας με διάφορα γραμμικά φίλτρα, αυτά θα πρέπει να μην επηρεάζουν τη 

φασική σχέση των χωρικών αρμονικών της εικόνας. Τέτοια φίλτρα είναι τα 

δισδιάστατα FIR που θα παρουσιάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Τα FIR φίλτρα 

ως γνωστό δυνατόν να δώσουν γραμμική απόκριση φάσης με αποτέλεσμα να 

Μέτρο 

φάσματος 

Εικόνα 
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διατηρούν τη φασική σχέση των αρμονικών του σήματος και επομένως τη 

μορφή του.  

 

Σχήμα 1.12. Η πληροφορία για τη θέση του τετραγώνου βρίσκεται στη φάση του φάσματος της 

εικόνας αφού αυτή διαφοροποιείται και όχι στο μέτρο που παραμένει το ίδιο.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.13. Η φάση του φάσματος μιας εικόνας είναι καθοριστική στην ανασύνθεση της 

εικόνας. Το μέτρο του φάσματος παίζει δευτερεύοντα ρόλο. 

  

Εκτός από το δισδιάστατο μετασχηματισμό Fourier, στην επεξεργασία της 

ψηφιακής εικόνας χρησιμοποιούνται και πλήθος άλλων μετασχηματισμών με 

ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Ο σημαντικότερος εξ' αυτών είναι ο δισδιάστατος 

μετασχηματισμός συνημίτονού (Discreet Cosine Transform - DCT). Οι πολύ 

καλές ιδιότητες του DCT τον καθιστούν πολύ χρήσιμο σε διαδικασίες 

συμπίεσης εικόνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρουσιάζει συγκέντρωση 

της ενέργειας του σήματος σε λίγους μόνο συντελεστές στον μετασχηματισμένο 

χώρο (με προϋποθέσεις φυσικά). Ο DCT μπορεί να υλοποιηθεί ταχύτατα μέσω 

του FFT, ή και απευθείας με τεχνικές αποδεκατισμού (decimation). 

Αντίστροφος DFT 

δύο διαστάσεων 

Φάση  

φάσματος  

προσώπο

Μέτρο 

φάσματος 

φωτογράφ

+ 

     Εικόνα     Μέτρο φάσματος          Φάση φάσματος 

Αντίστροφος DFT 

δύο διαστάσεων 

Φάση  

φάσματος  

Μέτρο  

φάσματος  
+ 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 
 

2.1. Τεχνικές Βελτίωσης Εικόνας 

Ο κύριος στόχος της βελτίωσης είναι να επεξεργαστεί μια εικόνα έτσι ώστε 

το αποτέλεσμα να είναι πιο κατάλληλο από την αρχική εικόνα για μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Η συγκεκριμένη λέξη είναι σημαντική, διότι καθορίζει 

εξαρχής ότι οι τεχνικές που συζητούνται σε αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ 

προβληματικές. Οι προσεγγίσεις για τη βελτίωση της εικόνας εμπίπτουν σε δύο 

ευρείες κατηγορίες. Τις μεθόδους χωρικών τομέων και τις μεθόδους στον τομέα 

των συχνοτήτων. Ο όρος χωρική περιοχή αναφέρεται στο ίδιο το επίπεδο 

εικόνας και οι προσεγγίσεις αυτής της κατηγορίας βασίζονται στον άμεσο 

χειρισμό των εικονοστοιχείων σε μια εικόνα. Οι τεχνικές επεξεργασίας του 

τομέα των φαινομένων βασίζονται σε τροποποίηση του μετασχηματισμού 

Fourier μιας εικόνας. 

 

2.2. Μέθοδος χωρικών τομέων 

Όπως υποδείχθηκε προηγουμένως, ο όρος χωρικό πεδίο αναφέρεται στο 

σύνολο των εικονοστοιχείων που συνθέτουν μια εικόνα. Οι μέθοδοι χωρικού 

τομέα είναι διαδικασίες που λειτουργούν άμεσα σε αυτά τα εικονοστοιχεία. Οι 

διεργασίες τομέα του χώρου θα σημειωθούν με την έκφραση:  

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑇[𝑓(𝑥, 𝑦)]    (2.1) 

όπου το f (x, y) είναι η εικόνα εισόδου, 𝑔 (𝑥, 𝑦) είναι η επεξεργασμένη εικόνα και 

𝑇 είναι ένας χειριστής στο 𝑓, οριζόμενος σε κάποια γειτονιά του (𝑥, 𝑦). των 

εικόνων εισόδου, όπως η εκτέλεση του συνόλου pixel-by-pixel των εικόνων 𝐾 

για τη μείωση του θορύβου. Η κύρια προσέγγιση για τον ορισμό μιας γειτονιάς 

γύρω από ένα σημείο (𝑥, 𝑦) είναι η χρήση μιας τετράγωνης ή ορθογώνιας 

περιοχής δευτερεύουσας εικόνας με κέντρο (𝑥, 𝑦), όπως δείχνει η Εικόνα 2.1. 

Το κέντρο του δευτερεύοντος εικονοστοιχείου μετακινείται από το pixel σε pixel 

ξεκινώντας, ας πούμε, στην επάνω αριστερή γωνία. To 𝑇 εφαρμόζεται σε κάθε 

θέση (𝑥, 𝑦) για να αποδώσει την έξοδο 𝑔 σε αυτή τη θέση. Η διαδικασία 

χρησιμοποιεί μόνο τα εικονοστοιχεία στην περιοχή της εικόνας που εκτείνεται 

από τη γειτονιά. 
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Εικόνα 2.1 Μια γειτονιά 3𝑋3 γύρω από ένα σημείο (𝑥, 𝑦) σε μια εικόνα. 

 

Αν και άλλες μορφές γειτονιάς, όπως είναι οι προσεγγίσεις σε έναν κύκλο, 

μερικές φορές χρησιμοποιούνται, οι τετραγωνικές και ορθογώνιες συστοιχίες 

είναι μακράν οι κυριότερες λόγω της ευκολίας εφαρμογής τους. Η απλούστερη 

μορφή του 𝛵 είναι όταν η γειτονιά έχει μέγεθος 1𝑋1 (δηλαδή, ένα μοναδικό 

εικονοστοιχείο) .Σε αυτή την περίπτωση, το g εξαρτάται μόνο από την τιμή 𝑓 

στο (𝑥, 𝑦) και το 𝑇 γίνεται ένα επίπεδο γκρίζου (ονομάζεται επίσης ένταση ή 

χαρτογράφηση) συνάρτηση μετασχηματισμού της φόρμας 

Η απλούστερη μορφή του 𝛵 είναι όταν η γειτονιά έχει μέγεθος 1𝑋1 (δηλαδή, 

ένα μοναδικό εικονοστοιχείο). Σε αυτή την περίπτωση, το 𝑔 εξαρτάται μόνο από 

την τιμή 𝑓 στο (𝑥, 𝑦) και το 𝑇 γίνεται μια γκρίζου επιπέδου (ονομάζεται επίσης 

ένταση ή χαρτογράφηση) συνάρτηση μετασχηματισμού του τύπου: 

𝑠 = 𝑇(𝑟)                     (2.2) 

  

όπου, για απλότητα στη σημείωση, r και s είναι μεταβλητές που δηλώνουν, 

αντίστοιχα, το επίπεδο γκρίζου 𝑓(𝑥, 𝑦) και 𝑔 (𝑥, 𝑦) σε οποιοδήποτε σημείο (𝑥, 𝑦). 

Για παράδειγμα, εάν 𝑇(𝑟) έχει την μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 2.2 (α), η 

επίδραση αυτής της μετατροπής θα ήταν να παράγει μια εικόνα υψηλότερης 

αντίθεσης από το πρωτότυπο σκουρένοντας τα επίπεδα κάτω από το 𝑚 και 

λαμπρότητα των επιπέδων πάνω από το m στην αρχική εικόνα. Στην τεχνική 

αυτή, γνωστή ως contrast stretching, οι τιμές του 𝑟 κάτω από το m συμπιέζονται 

από τη συνάρτηση μετασχηματισμού σε μια στενή περιοχή του 𝑠 προς την 

κατεύθυνση του μαύρου. Η αντίθετη επίδραση λαμβάνει χώρα για τις τιμές του 

r πάνω του m. Στην περιοριστική περίπτωση που φαίνεται στο σχήμα 3.2 (β), 

η 𝑇(𝑟) παράγει μια δυαδική εικόνα. Η χαρτογράφηση αυτής της φόρμας 

ονομάζεται thresholding.  Μερικές απλές αλλά ισχυρές προσεγγίσεις 

επεξεργασίας μπορούν να διαμορφωθούν με μετασχηματισμούς σε επίπεδο 
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γκρι. Επειδή η βελτίωση σε οποιοδήποτε σημείο της εικόνας εξαρτάται μόνο 

από το επίπεδο γκρίζου σε αυτό το σημείο, οι τεχνικές στην κατηγορία αυτή 

συχνά αναφέρονται ως point processing. 

Οι μεγαλύτερες γειτονιές επιτρέπουν σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία. Η 

γενική προσέγγιση είναι να χρησιμοποιηθεί μια συνάρτηση των τιμών του 𝑓 σε 

μια προκαθορισμένη γειτονιά του (𝑥, 𝑦) για τον προσδιορισμό της τιμής 𝑔 στο 

(𝑥, 𝑦). H διατύπωση βασίζεται στη χρήση μασκών (που επίσης αναφέρονται ως 

φίλτρα, πυρήνες, πρότυπα ή παράθυρα). Βασικά, μια μάσκα είναι μια μικρή (για 

παράδειγμα, 3𝛸3) 2D συστοιχία, όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 2.1, όπου 

οι τιμές των συντελεστών μάσκας καθορίζουν τη φύση της διαδικασίας, όπως 

ακονίσματος εικόνας. Οι τεχνικές βελτίωσης που βασίζονται σε αυτόν τον τύπο 

προσέγγισης συχνά αναφέρονται ως επεξεργασία μάσκας ή φιλτράρισμα. 

 

 
 

   (α) Contrast Stretching                            (β)Thresholding 

Εικόνα 2.2 Μετασχηματισμός στο επίπεδο του Γκρι για τη βελτίωση της αντίθεσης. 

 

2.3.  Βασικές μεταβολές επιπέδου γκρίζου.  

Αρχίζουμε τη μελέτη των τεχνικών βελτίωσης εικόνας συζητώντας τις 

λειτουργίες μετασχηματισμού σε επίπεδο γκρίζου. Αυτές είναι από τις 

απλούστερες τεχνικές βελτίωσης εικόνας. Οι τιμές των εικονοστοιχείων, πριν 

και μετά την επεξεργασία, θα σημειωθούν με 𝑟 και 𝑠, αντίστοιχα. στην 

προηγούμενη ενότητα, αυτές οι τιμές σχετίζονται με μια έκφραση του τύπου   

𝑠 =  𝑇 (𝑟), όπου 𝑇 είναι ένας μετασχηματισμός που αντιστοιχεί σε μια τιμή pixel 

𝑟 μέσα σε μια τιμή pixel 𝑠. Εφόσον ασχολούμαστε με ψηφιακές ποσότητες, οι 

τιμές της συνάρτησης μετασχηματισμού συνήθως αποθηκεύονται σε ένα 

μονοδιάστατο πίνακα και οι αντιστοιχίσεις από το 𝑟 στο 𝑠 υλοποιούνται μέσω 

πίνακα αναζήτησης. Για ένα περιβάλλον 8-bit, ένας πίνακας αναζήτησης που 

περιέχει τις τιμές του 𝑇 θα έχει 256 εγγραφές. 
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 Ως εισαγωγή σε μετασχηματισμούς σε επίπεδο γκρίζου, η Εικόνα 2.3.  

παρουσιάζει τρεις βασικούς τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά 

για τη βελτίωση της εικόνας: γραμμικούς (μετασχηματισμοί αρνητικών και 

ταυτότητας), λογαριθμικές μεταβολές (𝑙𝑜𝑔 και 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑔), και νόμων      ισχύος 

(nth power and nth root transformation). Η λειτουργία ταυτότητας είναι η 

τετριμμένη περίπτωση στην οποία οι εντάσεις εξόδου είναι ίδιες με τις εντάσεις 

εισόδου. Περιλαμβάνεται στο γράφημα μόνο για την πληρότητα. 

❖ Αρνητικά Εικόνας 

Οι αρνητικές επιπτώσεις της απεικόνισης [0, 𝐿 − 1] αποκτώνται με τη 

χρησιμοποίηση των αρνητικών μετασχηματισμών που περιέχονται στην Εικόνα 

2.3, η οποία προέκυψε από την έκφραση 

𝑠 = 𝐿 − 1 − 𝑟                                           (2.3) 

 
 

Εικόνα 2.3 Ορισμένες βασικές λειτουργίες μετασχηματισμού γκρίζου επιπέδου που 

χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εικόνας. 

 

Η αντιστροφή των επιπέδων έντασης μιας εικόνας με αυτό τον τρόπο παράγει 

το ισοδύναμο ενός φωτογραφικού αρνητικού. Αυτό το είδος επεξεργασίας είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλο για την ενίσχυση της λευκής ή γκρίζας λεπτομέρειας που 

είναι ενσωματωμένη στις σκοτεινές περιοχές μιας εικόνας, ειδικά όταν οι μαύρες 

περιοχές κυριαρχούν σε μέγεθος. 
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❖ Μετασχηματισμός 𝑳𝒐𝒈 

Ο γενικός τύπος του μετασχηματισμού Log που φαίνεται στην Εικόνα 2.3 είναι: 

𝑠 = 𝑐𝑙𝑜𝑔(1 + |𝑟|)    (2.4) 

όπου το c είναι μια σταθερά και υποθέτουμε ότι 𝑟 >  0.Το σχήμα της καμπύλης 

καταγραφής στο Σχήμα 2.3 δείχνει ότι αυτός ο μετασχηματισμός χαρτογραφεί 

ένα στενό εύρος χαμηλών τιμών γκρίζου επιπέδου στην εικόνα εισόδου σε ένα 

ευρύτερο φάσμα επιπέδων εξόδου . Το αντίθετο ισχύει για τις υψηλότερες τιμές 

των επιπέδων εισόδου. Θα χρησιμοποιούσαμε ένα μετασχηματισμό αυτού του 

τύπου για να επεκτείνουμε τις τιμές των σκοτεινών εικονοστοιχείων σε μια 

εικόνα ενώ συμπιέζουμε τις τιμές υψηλότερου επιπέδου. Το αντίθετο ισχύει για 

τον αντίστροφο μετασχηματισμό καταγραφής. 

 
   (α)                                            (β) 

Εικόνα 2.4 α) φάσμα Fourier, (β) Αποτέλεσμα εφαρμογής του μετασχηματισμού log που δίνεται 

στην εξίσωση (2.4) με 𝑐 =  1. 

❖ Μετασχηματισμοί Ισχύος-Νόμου 

Οι μετασχηματισμοί Ισχύος-Νόμου έχουν την παρακάτω βασική μορφή: 

𝑠 = 𝑐𝑟𝛾    (2.5) 

όπου c και g είναι θετικές σταθερές. Μερικές φορές η εξίσωση (2.5) γράφεται 

ως 𝑠 = 𝑐(𝑟 + 휀)𝛾 για να υπολογίζει μια μετατόπιση (δηλαδή μια μετρήσιμη 

έξοδο όταν η είσοδος είναι μηδέν). Ωστόσο, οι αντισταθμίσεις είναι συνήθως 

ένα ζήτημα της βαθμονόμησης της οθόνης και κατά συνέπεια αγνοούνται 

συνήθως στην εξίσωση (2.5). Φάκελοι του 𝑠 έναντι 𝑟 για διάφορες τιμές του 

𝑔 φαίνονται στην Εικόνα 2.5. Όπως στην περίπτωση του μετασχηματισμού 𝑙𝑜𝑔, 
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οι καμπύλες ισχύος-νόμου με κλασματικές τιμές του γ καταγράφουν ένα στενό 

εύρος σκοτεινών τιμών εισόδου σε ένα ευρύτερο εύρος τιμών εξόδου, με το 

αντίθετο ισχύει για υψηλότερες τιμές των επιπέδων εισόδου. Αντίθετα με τη 

συνάρτηση 𝑙𝑜𝑔, παρατηρούμε εδώ μια οικογένεια πιθανών καμπυλών 

μετασχηματισμού που λαμβάνονται απλώς μεταβάλλοντας το 𝛾. Όπως 

αναμένεται, βλέπουμε στην Εικόνα 2.5 ότι οι καμπύλες που παράγονται με τιμές 

𝛾 >  1 έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα με εκείνες που παράγονται με 

τιμές του 𝛾 <  1. Τέλος, σημειώνουμε ότι η εξίσωση (2.5) μειώνεται στον 

μετασχηματισμό ταυτότητας όταν 𝑐 =  𝛾 =  1. 

 

Εικόνα 2.5 Σχέδια της εξίσωσης 𝑠 = 𝑐𝑟𝛾  για διάφορες τιμές 𝛾 (𝑐 =  1 σε όλες τις περιπτώσεις). 

❖ Λειτουργίες μετασχηματισμού γραμμικής μεταβολής. 

Το κύριο πλεονέκτημα των τμηματικών  γραμμικών λειτουργιών σε σχέση 

με τους τύπους λειτουργιών που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής είναι ότι η 

μορφή των τμηματικών λειτουργιών μπορεί να είναι πολύπλοκη. Στην 

πραγματικότητα μια πρακτική εφαρμογή ορισμένων σημαντικών 

μετασχηματισμών μπορεί να διατυπωθεί μόνο ως τεταρτημοριακές λειτουργίες. 

Το κύριο μειονέκτημα των τμηματικών συναρτήσεων είναι ότι οι προδιαγραφές 

τους απαιτούν σημαντικά περισσότερες εισροές από τους χρήστες.  
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❖ Contrast stretching 

Μία από τις απλούστερες τμηματικές γραμμικές λειτουργίες είναι ένας 

μετασχηματισμός αντίθεσης-εφελκυσμού. Οι εικόνες χαμηλής αντίθεσης 

μπορούν να προκύψουν από τον κακό φωτισμό, την έλλειψη δυναμικής 

εμβέλειας στον αισθητήρα απεικόνισης ή ακόμη και από λάθος ρύθμιση του 

ανοίγματος του φακού κατά τη λήψη εικόνας είναι να αυξήσετε το δυναμικό 

εύρος των επιπέδων γκρίζου στην εικόνα που επεξεργάζεται. 

Στην Εικόνα 2.6 (α) φαίνεται ένας τυπικός μετασχηματισμός που 

χρησιμοποιείται για το contrast stretching. Η τοποθέτηση των σημείων (𝑟1, 𝑠1) 

και (r2, s2) καθορίζουν το είδος του μετασχηματισμού.  Εάν 𝑟1 =  𝑠1 και          

𝑟2 =  𝑠2, ο μετασχηματισμός είναι μια γραμμική συνάρτηση που δεν προκαλεί 

αλλαγές στις στάθμες του γκρι. Αν 𝑟1 =  𝑟2, 𝑠1 =  0 και 𝑠2 =  𝐿 − 1, ο 

μετασχηματισμός επιτυγχάνεται με τον όρο που προκύπτει από την εικόνα που 

απεικονίζεται στην Εικόνα 2.2 (β). Σε γενικές γραμμές, τα 𝑟1 ≤   𝑟2 και     𝑠1 ≤

 𝑠2 έτσι ώστε η συνάρτηση να είναι μοναδική και να αυξάνεται μονοτονικά. Αυτή 

η προϋπόθεση συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των γραμμών, 

εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία αυξημένων αντικειμένων στην επεξεργασμένη 

εικόνα. 

Η Εικόνα 2.6 (β) δείχνει μια εικόνα 8-bit με χαμηλή αντίθεση. Η Εικόνα   2.6 (γ) 

δείχνει το αποτέλεσμα του τεντώματος αντίθεσης, που λαμβάνεται με ρύθμιση 

(𝑟1, 𝑠 1)  =  (𝑟𝑚𝑖𝑛, 0) και (𝑟2, 𝑠2)  =  (𝑟𝑚𝑎𝑥, 𝐿 − 1) όπου rmin και rmax 

υποδηλώνουν τα ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα γκρίζας στην εικόνα, αντίστοιχα. 

Έτσι, η συνάρτηση μετασχηματισμού τέντωσε τα επίπεδα γραμμικά από την 

αρχική τους περιοχή στο πλήρες εύρος [0, 𝐿 − 1]. Τελικά η Εικόνα 2.6 (δ) δείχνει 

το αποτέλεσμα της χρήσης της συνάρτησης κατωφλίου που ορίστηκε 

προηγουμένως, με 𝑟1 = 𝑟2 = 𝑚. 
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Εικόνα 2.6 Contrast stretching (α). Μορφή της συνάρτησης μετασχηματισμού (β) .Εικόνα 

χαμηλής αντίθεσης (γ) Αποτέλεσμα του contrast stretching. (δ) Αποτέλεσμα του thresholding. 

(Πρωτότυπη εικόνα ευγενική προσφορά του Dr. Roger Heady, Ερευνητική Σχολή Βιολογικών 

Επιστημών, Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο, Καμπέρα, Αυστραλία). 

❖ Gray-level slicing 

Οι εφαρμογή περιλαμβάνει την ενίσχυση χαρακτηριστικών όπως οι μάζες 

νερού σε δορυφορικές εικόνες και την βελτίωση των ελαττωμάτων σε 

ακτινογραφίες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επίπεδου τεμαχισμού, αλλά οι 

περισσότεροι είναι παραλλαγές δύο βασικών θεμάτων. Μια προσέγγιση είναι 

να εμφανιστεί μια υψηλή τιμή για όλα τα επίπεδα γκρίζου στο φάσμα 

ενδιαφέροντος και μια χαμηλή τιμή για όλα τα υπόλοιπα. Ο μετασχηματισμός 

αυτός, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.7 (α), παράγει την προγενέστερη εικόνα. 

Η δεύτερη προσέγγιση, βασισμένη στο μετασχηματισμό που φαίνεται στο 

Σχήμα.2.7 (β), φωτίζει την επιθυμητή γκάμα επιπέδων γκρίζου, αλλά διατηρεί 

τους τόνους φόντου και γκρι χρώματος στην εικόνα . Το Σχήμα 2.7 (γ) δείχνει 

μια εικόνα γκρι κλίμακας και η Εικόνα. 2.7 (δ) δείχνει ότι υπάρχει χρήση του 

μετασχηματισμού στο Σχήμα .2.7 (α). 
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Εικόνα 2.7 (α) O μετασχηματισμός επισημαίνει το εύρος [Α, Β] των επιπέδων των γκρίζων και 

μειώνει όλα τα άλλα σε ένα σταθερό επίπεδο. (β) Ο μετασχηματισμός αυτός επισημαίνει το 

εύρος [Α, Β] αλλά διατηρεί όλα τα άλλα επίπεδα. (γ) Μια εικόνα. (δ) Αποτέλεσμα της 

χρησιμοποίησης του μετασχηματισμού στο (α). 

❖ Bit-plane slicing 

Αντί να γίνεται επισήμανση του εύρους επιπέδου γκρι , ίσως είναι επιθυμητό να 

επισημανθεί η συμβολή στην εμφάνιση ολικής εικόνας από συγκεκριμένα 

κομμάτια. Ας υποθέσουμε ότι κάθε εικονοστοιχείο σε μια εικόνα 

αντιπροσωπεύεται από 8 bits. Υποθέστε ότι η εικόνα αποτελείται από οκτώ 

επίπεδα 1-bit, που κυμαίνονται από το επίπεδο δυαδικών ψηφίων 0 για το 

λιγότερο σημαντικό bit έως το επίπεδο 7 bit για το πιο σημαντικό bit. Όσον 

αφορά τα byte 8-bit, το επίπεδο 0 περιέχει όλα τα μικρότερα bits εντολής στα 

bytes που περιλαμβάνουν τα εικονοστοιχεία στην εικόνα και το επίπεδο 7 

περιέχει όλα τα bits υψηλής τάξης. Το σχήμα 2.8 απεικονίζει αυτές τις ιδέες και 

το σχήμα 2.10 δείχνει τα διάφορα επίπεδα δυφίων για την εικόνα που φαίνεται 

στο σχήμα 2.9. Τα bits υψηλότερης τάξης (ειδικά τα τέσσερα κορυφαία) 

περιέχουν την πλειονότητα των οπτικά σημαντικών δεδομένων. Τα άλλα 
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επίπεδα bit συμβάλλουν σε πιο πολλές λεπτομέρειες στην εικόνα. Ο 

διαχωρισμός μιας ψηφιακής εικόνας στα επίπεδα δυφίων είναι χρήσιμος για την 

ανάλυση της σχετικής σημασίας που παίζει κάθε bit της εικόνας, μια διαδικασία 

που βοηθά στον προσδιορισμό της επάρκειας του αριθμού των δυαδικών 

ψηφίων που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση κάθε εικονοστοιχείου. 

 

 

Εικόνα 2.8 Αναπαράσταση bit-plane εικόνας 8-bit. 

 

 

Εικόνα 2.9 Μια εικόνα 8-bit (εικόνα που παράγεται από μαθηματικές εκφράσεις). (Ευγενική 

προσφορά της κ. Melissa D.Binde.) 
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Εικόνα 2.10 Τα οκτώ δυαδικά ψηφία της εικόνας στο σχήμα 2.9. Ο αριθμός στο κάτω μέρος, 

δεξιά κάθε εικόνας, προσδιορίζει το επίπεδο δυαδικών ψηφίων. 

 

2.4.  Εισαγωγή στο μετασχηματισμό Fourier και 

στον τομέα συχνότητας 

Οι τεχνικές στον τομέα των συχνοτήτων  βασίζονται στο θεώρημα της 

συνέλιξης. Έστω ότι το 𝑔 (𝑥, 𝑦) είναι μια εικόνα που σχηματίζεται από την 

συνέλιξη μιας εικόνας 𝑓 (𝑥, 𝑦) και έναν γραμμικό, σταθερό τελεστή ℎ (𝑥, 𝑦), 

δηλαδή, 

𝑔(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦)     (2.6) 

τότε, από το θεώρημα συνέλιξης, ισχύει η ακόλουθη σχέση περιοχών 
συχνοτήτων: 

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣)    (2.7) 
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όπου 𝐺, 𝐻 και 𝐹 είναι οι μετασχηματισμοί Fourier των 𝑔, ℎ και 𝑓, αντίστοιχα. 

Στην ορολογία της γραμμικής θεωρίας του συστήματος, ο μετασχηματισμός   

𝐻 (𝑢, 𝑣) ονομάζεται συνάρτηση μεταφοράς της διαδικασίας. Η 𝐻 (𝑢, 𝑣) επίσης 

ονομάζεται φίλτρο είναι επειδή καταστέλλει ορισμένες συχνότητες στο 

μετασχηματισμό ενώ αφήνει άλλες αμετάβλητες. Ο πολλαπλασιασμός των 𝐻 

και 𝐹 συνεπάγεται δισδιάστατες λειτουργίες και καθορίζεται με βάση ένα 

στοιχείο ανά στοιχείο. Δηλαδή, το πρώτο στοιχείο του 𝛨 πολλαπλασιάζει το 

πρώτο στοιχείο του 𝐹, το δεύτερο στοιχείο του 𝐻 πολλαπλασιάζει το δεύτερο 

στοιχείο του 𝐹, και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση αυτή, κάθε συνιστώσα του 

Η πολλαπλασιάζει τόσο τα πραγματικά όσο και τα φανταστικά μέρη του 

αντίστοιχου στοιχείου στο 𝐹. Τέτοια φίλτρα ονομάζονται φίλτρα μηδενικής 

φάσης. 

Η φιλτραρισμένη εικόνα προκύπτει απλά λαμβάνοντας τον αντίστροφη 

μετασχηματισμό Fourier του 𝐺(𝑢, 𝑣): 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝔉−1[𝐻(𝑢, 𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣)]   (2.8) 

Η τελική εικόνα προκύπτει λαμβάνοντας το πραγματικό μέρος αυτού του 

αποτελέσματος και πολλαπλασιάζοντας με τον όρο (−1)𝑥+𝑦 για να ακυρωθεί ο 

πολλαπλασιασμός της εικόνας εισόδου με αυτήν την ποσότητα. Ο αντίστροφος 

μετασχηματισμός Fourier είναι, γενικά, σύνθετος. Ωστόσο, όταν η εικόνα 

εισόδου και η λειτουργία του φίλτρου είναι πραγματικές, τα φανταστικά 

συστατικά του μετασχηματισμού πρέπει να είναι μηδέν. 

 

Εικόνα 2.11 Βασικά βήματα για φιλτράρισμα στον τομέα συχνοτήτων. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 

3.1. Τεχνικές Αποκατάστασης Εικόνας 

 Η αποκατάσταση επιχειρεί να ανασυνθέσει ή να καλύψει μια εικόνα που 

βασικά υποβαθμίστηκε χρησιμοποιώντας μια εκ των προτέρων γνώση της 

πλήρους αποικοδόμησης. Οι τεχνικές αποκατάστασης προσανατολίζονται 

προς τη μοντελοποίηση της υποβάθμισης και την εφαρμογή της αντίστροφης 

διαδικασίας για την ανάκτηση της αρχικής εικόνας. Η προσέγγιση του Tllis 

συνήθως περιλαμβάνει τη διατύπωση ενός κριτηρίου καλοσύνης που θα 

αποδώσει μια βέλτιστη εκτίμηση του επιθυμητού αποτελέσματος. Αντίθετα, οι 

τεχνικές βελτίωσης βασικά είναι ευρετικές διαδικασίες σχεδιασμένες να 

χειραγωγούν μια εικόνα για να εκμεταλλευτούν τις ψυχοφυσικές πτυχές του 

ανθρώπινου οπτικού συστήματος. Για παράδειγμα, η τέντωμα αντίθεσης 

θεωρείται μια τεχνική ενίσχυσης επειδή βασίζεται κυρίως στις ευχάριστες 

πτυχές που μπορεί να παρουσιάσει στον θεατή, ενώ η αφαίρεση της θολής 

εικόνας με την εφαρμογή μιας λειτουργίας απεικόνισης θεωρείται μια τεχνική 

αποκατάστασης. 

 

3.2.  Μοντέλο υποβάθμισης / αποκατάστασης 

εικόνας. 

Όπως δείχνει το Σχήμα 3.1. η διαδικασία υποβάθμισης διαμορφώνεται σε αυτό 

το κεφάλαιο ως συνάρτηση αποικοδόμησης η οποία, μαζί με έναν θόρυβο 

πρόσθετου θορύβου, λειτουργεί σε μια εικόνα εισόδου 𝑓(𝑥, 𝑦) για την 

παραγωγή μιας υποβαθμισμένης εικόνας 𝑔(𝑥, 𝑦). Δεδομένου ότι το 𝑔(𝑥, 𝑦), 

κάποια γνώση σχετικά με τη συνάρτηση υποβάθμισης H, και κάποιες γνώσεις 

σχετικά με τον πρόσθετο θόρυβο 𝜂(𝑥, 𝑦), ο στόχος της αποκατάστασης είναι να 

ληφθεί μια εκτίμηση 𝑓 ̂(𝑥, 𝑦) της αρχικής εικόνας. Θέλουμε την εκτίμηση να είναι 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική εικόνα εισόδου και, γενικότερα, όσο 

περισσότερο γνωρίζουμε για το Η και το 𝜂, τόσο πιο κοντά θα είναι το 𝑓(𝑥, 𝑦) 

στο  𝑓(𝑥, 𝑦). Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος αυτού 

του κεφαλαίου βασίζεται σε διάφορους τύπους φίλτρων αποκατάστασης 

εικόνων.  

Εάν το Η είναι μια γραμμική, αμετάβλητη διαδικασία, τότε η υποβαθμισμένη 

εικόνα δίνεται στο χώρο από τον τύπο: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝜂(𝑥, 𝑦)   (3.1) 
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όπου ℎ(𝑥, 𝑦) είναι η χωρική αναπαράσταση της συνάρτησης αποικοδόμησης 

και το σύμβολο "∗" υποδεικνύει συνέλιξη. Η συνέλιξη στον χωρικό τομέα είναι 

ίση με τον πολλαπλασιασμό στον τομέα συχνοτήτων, έτσι μπορούμε να 

γράψουμε τον τύπο (3.1) σε μια ισοδύναμη αναπαράσταση στη περιοχή των 

συχνοτήτων. 

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣) + 𝑁(𝑢, 𝑣)   (3.2) 

όπου οι όροι με κεφαλαία γράμματα είναι οι μετασχηματισμοί Fourier των 

αντίστοιχων όρων στην εξίσωση (3.1).  

 

Εικόνα 3.1 Ένα μοντέλο της διαδικασίας υποβάθμισης / αποκατάστασης εικόνας. 

 

3.3.  Μοντέλα Θορύβου  

Οι κύριες πηγές θορύβου σε ψηφιακές εικόνες προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της εγγραφής ή / και της μετάδοσης εικόνας. Η απόδοση των 

αισθητήρων απεικόνισης επηρεάζεται από μια ποικιλία χρωστικών ουσιών, 

όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την απόκτηση της εικόνας και από την 

ποιότητα των ίδιων των αισθητηρίων στοιχείων. Για παράδειγμα, στην 

απόκτηση εικόνων με μια κάμερα CCD, τα επίπεδα φωτισμού και η 

θερμοκρασία αισθητήρα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την ποσότητα θορύβου. Οι εικόνες είναι κατεστραμμένες κατά τη διάρκεια της 

βασικής μετάδοσης λόγω παρεμβολών στο κανάλι που χρησιμοποιείται για 

μετάδοση.  

❖ Συχνότητα και χωρικές ιδιότητες θορύβου 

Οι χωρικές ιδιότητες και οι ιδιότητες συχνότητας του Θορύβου που 

σχετίζονται με τη συζήτησή μας είναι παράμετροι που καθορίζουν τα χωρικά 

χαρακτηριστικά του θορύβου και πότε ο θόρυβος είναι συνδεδεμένος με την 

εικόνα. Οι ιδιότητες συχνότητας αναφέρονται στην συχνότητα του θορύβου 
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στην έννοια Fourie. Για παράδειγμα, όταν το φάσμα του θορύβου Fourier είναι 

σταθερό, ο θόρυβος ονομάζεται λευκός θόρυβος. Αυτή η ορολογία είναι μια 

μεταφορά από τις φυσικές ιδιότητες του λευκού φωτός, που περιέχει σχεδόν 

όλες τις συχνότητες στο ορατό φάσμα σε ίσες αναλογίες. 

Με την εξαίρεση του χωρικού  περιοδικού θορύβου, υποθέτουμε ότι ο 

θόρυβος είναι ανεξάρτητος από τις χωρικές συντεταγμένες και ότι δεν είναι 

συσχετισμένος σε σχέση με την ίδια την εικόνα (δηλαδή δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των τιμών των εικονοστοιχείων και των τιμών των στοιχείων θορύβου) 

. Παρόλο που αυτές οι υποθέσεις είναι τουλάχιστον εν μέρει μη έγκυρες σε 

ορισμένες εφαρμογές (απεικόνιση με κβαντική γραμμή, όπως στην απεικόνιση 

με ακτίνες Χ και πυρηνική ιατρική) είναι αρκετά χρήσιμες. 

❖ Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας θορύβου PDF 

Με βάση τις παραδοχές στο προηγούμενο τμήμα. ο περιγραφικός χώρος 

θορύβου με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι η στατιστική συμπεριφορά των 

τιμών στάθμης γκρίζου στο στοιχείο θορύβου του μοντέλου στο Σχήμα 5.1. 

Αυτές μπορεί να θεωρηθούν τυχαίες μεταβλητές, που χαρακτηρίζονται από μια 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF). Τα παρακάτω είναι από τα πιο 

συνηθισμένα αρχεία PDF που βρίσκονται σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας. 

❖ Θόρυβος Gauss 

 Εξαιτίας της μαθηματικής της δυνατότητας ομαδοποίησης τόσο στις χωρικές 

όσο και στις περιοχές συχνότητας. Tα μοντέλα θορύβου Gauss 

χρησιμοποιούνται συχνά πρακτικά. Στην πραγματικότητα, αυτή η 

ελκυστικότητα είναι τόσο βολική που συχνά οδηγεί σε χρήση μοντέλων Gauss 

σε καταστάσεις όπου είναι οριακά εφαρμόσιμες στην καλύτερη περίπτωση.  

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται από τον εξής τύπο:   

𝑝(𝑧) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒
−(𝑧−𝜇)2

2𝜎2    (3.3) 

Όπου το 𝑧 αναπαριστά το επίπεδο του γκρίζου, 𝜇 είναι η μέση τιμή του 𝑧 και 𝜎 

είναι η τυπική απόκλιση. Η τυπική απόκλιση στο τετράγωνο, 𝜎2 ονομάζεται 

διακύμανση του 𝑧. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 3.2(α). Όταν το 𝑧 περιγράφεται από την εξίσωση (3.3) το 70% των τιμών 

θα βρίσκονται μεταξύ του [(𝜇 − 𝜎), (𝜇 + 𝜎)] και το 95% θα είναι μεταξύ του [(𝜇 −

2𝜎), (𝜇 + 2𝜎)].  

  



 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

  
 

44 

❖ Θόρυβος Rayleigh 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του θορύβου Rayleigh δίνεται από τον 

εξής τύπο: 

𝑝(𝑧) = {
2
𝑏  

0

(𝑧 − 𝑎)𝑒−
(𝑧−𝑎)2

𝑏   
𝑧 ≥ 𝑎  ή  𝑧 ≤ 𝑎   (3.4) 

Η μέση τιμή και η διακύμανση δίνονται από τους τύπους: 

𝜇 = 𝛼 + √𝜋𝑏/4     (3.5) 

𝜎2 =
𝑏(4−𝜋)

4
     (3.6) 

 Η γραφική παράσταση 3.2(β) περιγράφει την πυκνότητα Rayleigh. 

❖ Θόρυβος Erlang 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του θορύβου Erlang δίνεται από τον 

τύπο: 

𝑝(𝑧) = {
𝑎𝑏𝑧𝑏−1  𝑒−𝑎𝑧 

(𝑏−1)!

0

 𝑧 ≥ 𝑎 ή 𝑧 ≤ 𝑎
    (3.7) 

 

Όπου οι παράμετροι a>0,b είναι ακέραιοι θετικοί αριθμοί. Η μέση τιμή και η 

διακύμανση δίνονται από τους τύπους: 

𝜇 =
𝑏

𝑎
     (3.8) 

𝜎2 =
𝑏

𝑎2
    (3.9) 

Η γραφική παράσταση 3.2(γ) περιγράφει την πυκνότητα Erlang. 

❖ Εκθετικός Θόρυβος 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του εκθετικού θορύβου δίνεται από 

τον εξής τύπο:  

𝑝(𝑧) = {
𝑎𝑒−𝑎𝑧

0
  𝑧 ≥ 0 ή 𝑧 < 0   (3.10) 
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Όπου το 𝑎 είναι θετικός αριθμός. Η μέση τιμή και η διακύμανση δίνονται από 

τους τύπους:  

𝜇 = 1/𝑎    (3.11) 

𝜎2 = 1/𝑎2    (3.12) 

Η γραφική παράσταση 3.2(δ) περιγράφει την πυκνότητα εκθετικού θορύβου. 

❖ Ενιαίος Θόρυβος 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του ενιαίου θορύβου δίνεται από τον 

εξής τύπο:  

𝑝(𝑧) =

{
 

 
1

𝑏−𝑎

0

 εάν 𝑎 ≤ 𝑧 ≤ 𝑏 ή αλλού  (3.13) 

Η μέση τιμή και η διακύμανση δίνονται από τους εξής τύπους: 

𝜇 =
𝑎+𝑏

2
    (3.14) 

𝜎2 =
(𝑏−𝑎)2

12
    (3.15) 

Η γραφική παράσταση 3.2(ε) περιγράφει την πυκνότητα του ενιαίου θορύβου. 

❖ Κρουστικός Θόρυβος (-πιπέρι και αλάτι-) 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του κρουστικού θορύβου δίνεται από 

τον εξής τύπο: 

𝑝(𝑧) = {
𝑃𝑎
𝑃𝑏
0

 εάν 𝑧 = 𝑎 ή 𝑧 = 𝑏 ή αλλού   (3.16) 

Εάν το 𝑏 >  𝑎, το γκρι-επίπεδο 𝑏 θα εμφανιστεί ως ελαφριά κουκκίδα στην 

εικόνα. Αντίθετα, το επίπεδο 𝑎 θα εμφανιστεί σαν σκοτεινή κουκίδα. Εάν το 𝑃𝑎 

ή το 𝑃𝑏 είναι μηδέν, ο θόρυβος εισερχόμενου ρεύματος καλείται μονοπολικός. 

Εάν η πιθανότητα είναι μηδέν και ειδικά αν είναι περίπου ίσες, οι τιμές θορύβου 

παλμού θα μοιάζουν με κόκκους αλατιού και πιπεριού τυχαία κατανεμημένοι 

πάνω στην εικόνα. 

Οι παλμοί θορύβου μπορεί να είναι αρνητικοί ή θετικοί. Η κλιμάκωση είναι 

συνήθως μέρος της διαδικασίας ψηφιοποίησης της εικόνας. Επειδή η 

διαταραχή παλμών είναι συνήθως μεγάλη σε σύγκριση με τη δύναμη του 

σήματος εικόνας, ο θόρυβος του παλμού γενικά ψηφιοποιείται λαμβάνοντας 
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ακραίες (καθαρό μαύρο ή λευκό) τιμές σε μια εικόνα. Έτσι, η υπόθεση είναι 

συνήθως ότι τα 𝑎 και 𝑏 είναι "κορεσμένες" τιμές, υπό την έννοια ότι είναι ίσες με 

τις ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές στην ψηφιοποιημένη εικόνα. Ως 

αποτέλεσμα: οι αρνητικοί παλμοί εμφανίζονται ως μαύρα (πιπέρι) σημεία σε μια 

εικόνα. Για τον ίδιο λόγο, οι θετικοί παλμοί εμφανίζονται ως λευκός (αλάτι) 

θόρυβος. Η τελευταία γραφική παράσταση περιγράφει την πυκνότητα του 

κρουστικού θορύβου.  

 
Εικόνα 3.2 Σημαντικές συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας 

 

3.4.  Αποκατάσταση εικόνας με την παρουσία 

θορύβου  

Όταν η μόνη υποβάθμιση που υπάρχει σε μια εικόνα είναι ο θόρυβος οι 

εξισώσεις (3.1) και (3.2) παίρνουν την εξής μορφή:  
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𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝜂(𝑥, 𝑦)   (3.17) 

και 

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐹(𝑢, 𝑣) + 𝑁(𝑢, 𝑣)   (3.18) 

Οι όροι θορύβου είναι άγνωστοι, οπότε η αφαίρεση τους από τα 𝑔(𝑥, 𝑦) ή 

𝐺(𝑢, 𝑣) δεν είναι μια ρεαλιστική επιλογή. Στην περίπτωση του περιοδικού 

θορύβου, είναι συνήθως δυνατόν να εκτιμηθεί το 𝑁(𝑢, 𝑣) από το φάσμα του 

𝐺(𝑢, 𝑣). Σε αυτή την περίπτωση η 𝑁(𝑢, 𝑣) μπορεί να αποσυρθεί από το 𝐺(𝑢, 𝑣) 

για να ληφθεί μια εκτίμηση της αρχικής εικόνας. Σε γενικές γραμμές, όμως, 

αυτός ο τύπος γνώσης είναι η εξαίρεση, και όχι ο κανόνας. 

Το χωρικό φιλτράρισμα είναι η μέθοδος ή η επιλογή σε καταστάσεις όπου 

υπάρχει μόνο θόρυβος προσθήκης. Στην πραγματικότητα, η βελτίωση και η 

αποκατάσταση γίνονται σχεδόν δυσδιάκριτες πειθαρχίες σε αυτή τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. 

❖ Μέσα φίλτρα (mean) 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει αναφορά στα χωρικά φίλτρα μείωσης του 

θορύβου και σε αρκετά άλλα φίλτρα των οποίων η απόδοση σε πολλές 

περιπτώσεις είναι ανώτερη από τα φίλτρα που θα αναπτυχθούν σε αυτό το 

τμήμα. 

❖ Αριθμητικό μέσο φίλτρο  

Αυτό είναι το απλούστερο μέσο φίλτρο. Το 𝑆𝑥𝑦 αντιπροσωπεύει το σύνολο των 

συντεταγμένων σε ένα ορθογώνιο παράθυρο μεγέθους 𝑚 𝑥 𝑛, στο κέντρο του 

σημείου (𝑥, 𝑦). Η αριθμητική μέθοδος μέσου φιλτραρίσματος υπολογίζει τη μέση 

τιμή της κατεστραμμένης εικόνας 𝑔(𝑥, 𝑦) στην περιοχή που ορίζεται από το 𝑆𝑥𝑦. 

Η τιμή της αποκατασταθείσας εικόνας 𝑓 σε οποιοδήποτε σημείο (𝑥, 𝑦) είναι 

απλά ο αριθμητικός μέσος που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τα 

εικονοστοιχεία στην περιοχή που ορίζεται από το 𝑆𝑥𝑦. 

𝑓(𝑥, 𝑦) =
1

𝑚𝑛
∑ 𝑔(𝑥, 𝑦)

(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦
  (3.19) 

Αυτή η λειτουργία μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια μάσκα συνέλιξης 

στην οποία όλοι οι συντελεστές έχουν τιμή 1/𝑚𝑛. Ένα μέσο φίλτρο λειαίνει 

τοπικές αλλοιώσεις σε μια εικόνα. Ο θόρυβος μειώνεται ως αποτέλεσμα του 

θολώματος. 
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❖ Γεωμετρικό μέσο φίλτρο 

Μια εικόνα που έχει αποκατασταθεί χρησιμοποιώντας ένα γεωμετρικό μέσο 

φίλτρο δίνεται από την έκφραση 

𝑓(𝑥,𝑦) = [∏ 𝑔(𝑠, 𝑡)]
(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦

1

𝑚𝑛  (3.20) 

Εδώ, κάθε αποκατεστημένο εικονοστοιχείο δίνεται από το προϊόν των 

εικονοστοιχείων στο παράθυρο της κατεστραμμένης εικόνας, υψωμένο στην 

1/𝑚𝑛. Ένα γεωμετρικό μέσο φίλτρο επιτυγχάνει εξομάλυνση συγκρίσιμη με το 

αριθμητικό μέσο φίλτρο, αλλά τείνει να χάσει λιγότερη λεπτομέρεια εικόνας στη 

διαδικασία. 

 

 

Εικόνα 3.3 (α) Εικόνα ακτινών Χ. (β) Εικόνα υποβαθμισμένη με θόρυβο Gauss. γ) Αποτέλεσμα 

φιλτραρίσματος με αριθμητικό μέσο φίλτρο μεγέθους 3 𝑋 3. δ) Αποτέλεσμα φιλτραρίσματος με 

γεωμετρικό μέσο φίλτρο ίδιου μεγέθους. 
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❖ Διαχωριστικό Φίλτρο (median) 

Το πιο γνωστό φίλτρο στατιστικών εντολών είναι το διαχωριστικό φίλτρο, 

το οποίο, όπως υποδηλώνει το όνομά του, αντικαθιστά την τιμή ενός 

εικονοστοιχείου με το μέσο όρο των επιπέδων του γκρίζου δίπλα στο pixel: 

𝑓(𝑥𝑦) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦{𝑔(𝑠, 𝑡)}  (3.23) 

Η αρχική τιμή του εικονοστοιχείου συμπεριλαμβάνεται στη συμπλήρωση του 

διάμεσου. Τα διαχωριστικά φίλτρα είναι αρκετά δημοφιλή επειδή, για 

ορισμένους τύπους τυχαίων θορύβων, παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες 

μείωσης θορύβου, με σημαντικά μικρότερη θολότητα από τα φίλτρα γραμμικής 

εξομάλυνσης παρόμοιου μεγέθους. Τα διαχωριστικά φίλτρα είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά παρουσία τόσο διπολικού όσο και μονοπολικού παλμικού 

θορύβου. 

 

 

Εικόνα 3.4 α) Εικόνα υποβαθμισμένη από θόρυβο -αλάτι πιπέρι- με πιθανότητες 𝑃 𝛼= 𝑃𝑏 = 0,1. 

(β) Αποτέλεσμα μιας διέλευσης με διαχωριστικό φίλτρο μεγέθους 3 𝑋 3. 
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3.5.  Αντίστροφο Φιλτράρισμα 

O σκοπός σε αυτή την ενότητα είναι η μελέτη της αποκατάστασης των 

εικόνων που υποβαθμίζονται από μια συνάρτηση υποβάθμισης 𝛨. Η 

απλούστερη προσέγγιση στην αποκατάσταση είναι το άμεσο αντίστροφο 

φιλτράρισμα, όπου υπολογίζουμε μια εκτίμηση, �̂� (𝑢, 𝑣), του μετασχηματισμού 

του αρχικού 𝐺(𝑢, 𝑣), με τη συνάρτηση αποικοδόμησης: 

�̂�(𝑢, 𝑣) =
𝐺(𝑢,𝑣)

𝐻(𝑢,𝑣)
    (3.24) 

Χρησιμοποιώντας το βασικό μοντέλο υποβάθμισης με τη βοήθεια του 

θεωρήματος της συνέλιξης έχουμε τον εξής τύπο: 

𝐺(𝑢, 𝑣) = 𝐻(𝑢, 𝑣)𝐹(𝑢, 𝑣) + 𝜂(𝑢, 𝑣)   (3.25) 

Έτσι αν γίνει αντικατάσταση του 𝐺(𝑢, 𝑣) στην (3.25) από τον αντίστοιχο όρο 

της εξίσωσης (3.24) θα προκύψει ο εξής τύπος: 

�̂�(𝑢, 𝑣) = 𝐹(𝑢, 𝑣) +
𝑁(𝑢,𝑣)

𝐻(𝑢,𝑣)
   (3.26) 

Η σχέση (3.26) μας περιγράφει ότι ακόμα και αν γνωρίζουμε τη συνάρτηση 

υποβάθμισης δεν μπορούμε να ανακτήσουμε την υποβαθμισμένη εικόνα 

επειδή το 𝑁(𝑢, 𝑣) είναι μια τυχαία συνάρτηση της οποίας η μετασχηματισμός 

Fourier δεν είναι γνωστός. Αν η αποκατάσταση έχει μηδενικές ή πολύ μικρές 

τιμές, τότε η αναλογία 𝑁(𝑢, 𝑣) / 𝐻(𝑢, 𝑣) θα μπορούσε εύκολα να κυριαρχήσει 

της εκτίμησης �̂�(𝑢, 𝑣). 

 

3.6.  Φιλτράρισμα ελάχιστου μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος (Wiener) 

Η προσέγγιση του αντίστροφου φιλτραρίσματος που συζητήθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα δεν παρέχει ρητή διάταξη για τον χειρισμό του θορύβου. 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια προσέγγιση που ενσωματώνει τόσο τη 

λειτουργία υποβάθμισης όσο και τα στατιστικά χαρακτηριστικά του θορύβου 

στην διαδικασία αποκατάστασης. Η μέθοδος βασίζεται στην εξέταση εικόνων 

και θορύβου ως τυχαίων διεργασιών και ο στόχος είναι να βρεθεί μια εκτίμηση 

𝑓 της φυσιολογικής εικόνας 𝑓 έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ τους. Αυτό το σφάλμα αποδίδεται από το 

𝑒2 = 𝐸{(𝑓 − 𝑓)
2
}   (3.27) 
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όπου 𝐸 {. } είναι η αναμενόμενη τιμή του επιχειρήματος. Θεωρείται ότι ο 

θόρυβος και η εικόνα δεν είναι συνδεδεμένα και ότι τα επίπεδα γκρίζου στην 

εκτίμηση είναι μια γραμμική συνάρτηση των επιπέδων στην υποβαθμισμένη 

εικόνα. Με βάση αυτές τις συνθήκες, το ελάχιστο της συνάρτησης σφάλματος 

στην εξίσωση (3.27) δίνεται στο πεδίο συχνοτήτων από την έκφραση: 

�̂�(𝑢, 𝑣) = [
1

𝐻(𝑢,𝑣)

|𝐻(𝑢,𝑣)|2

|𝐻(𝑢,𝑣)|2+
𝑆𝜂(𝑢,𝑣)

𝑆𝑓(𝑢,𝑣)

] 𝐺(𝑢, 𝑣)  (3.28) 

χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι το προϊόν μίας σύνθετης ποσότητας με το 

συζυγές του είναι ίσο με τη μεγιστοποίηση της σύνθετης τετραγωνικής 

ποσότητας. Αυτό το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως φίλτρο Wiener ο οποίος 

πρότεινε για πρώτη φορά την έννοια to 1942. Το φίλτρο, το οποίο αποτελείται 

από τους όρους μέσα στις αγκύλες, επίσης αναφέρεται συνήθως ως το φίλτρο 

ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος. Tο φίλτρο Wiener δεν έχει το ίδιο 

πρόβλημα με το αντίστροφο φίλτρο με τα μηδενικά στη συνάρτηση 

υποβάθμισης, εκτός και αν και τα 𝐻 (𝑢, 𝑣) και 𝑆(𝑢, 𝑣) είναι μηδέν για τις ίδιες 

τιμές 𝑢 και 𝑣. 

Όταν ασχολούμαστε με φασματικό λευκό θόρυβο, το φάσμα |𝑁(𝑢, 𝑣)|2 είναι 

μια σταθερά, η οποία απλοποιεί τα πράγματα σημαντικά. Ωστόσο, το φάσμα 

ισχύος της εικόνας που δεν έχει υποστεί επεξεργασία είναι σπάνια γνωστό. Μια 

προσέγγιση που χρησιμοποιείται συχνά, όταν αυτές οι ποσότητες δεν είναι 

γνωστές, δίνεται από την έκφραση: 

�̂�(𝑢, 𝑣) ≈ [
1

𝐻(𝑢,𝑣)

|𝐻(𝑢,𝑣)|2

|𝐻(𝑢,𝑣)|2+𝐾
] 𝐺(𝑢, 𝑣)  (3.29) 

όπου 𝐾 είναι μια καθορισμένη σταθερά. 



 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

  
 

52 

  



 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

  
 

53 

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 

4.1. Εισαγωγή 

Ο τελικός στόχος σε ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας 

είναι η εξαγωγή σημαντικών χαρακτηριστικών από δεδομένα εικόνας. Για 

παράδειγμα, ένα σύστημα όρασης μπορεί να διακρίνει τμήματα σε μια γραμμή 

συναρμολόγησης και να απαριθμεί τα χαρακτηριστικά του, όπως το μέγεθος 

και τον αριθμό των οπών. Πιο εξελιγμένα συστήματα οράσεως μπορούν να 

ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να περιγράψουν τα 

διάφορα αντικείμενα και τις σχέσεις τους στη σκηνή. Με αυτή την έννοια, η 

ανάλυση εικόνας είναι αρκετά διαφορετική από άλλες λειτουργίες επεξεργασίας 

εικόνας, όπως η αποκατάσταση, η ενίσχυση και η κωδικοποίηση, όπου η 

έξοδος είναι μια άλλη εικόνα. Η ανάλυση εικόνας βασικά περιλαμβάνει τη 

μελέτη των τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών, τμηματοποίησης και 

ταξινόμησης (Εικόνα. 4.2). 

 

Εικόνα 4.1 Σύστημα μηχανικής όρασης  

 

 

Εικόνα 4.2 Τεχνικές Ανάλυσης εικόνας 
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4.2.  Εξαγωγή Χωρικών Χαρακτηριστικών 

Τα χωρικά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου μπορεί να χαρακτηρίζονται 

από τα επίπεδα του γκρίζου, τις κοινές κατανομές πιθανοτήτων, τη χωρική 

κατανομή και άλλα. 

❖ Χαρακτηριστικά Εύρους 

Τα απλούστερα και ίσως τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου 

είναι τα πλάτη των φυσικών ιδιοτήτων του, όπως είναι η ανακλαστικότητα κλπ. 

Για παράδειγμα, στις ιατρικές εικόνες ακτίνων Χ, το εύρος επιπέδου γκρίζου 

αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά απορρόφησης των σωματικών μαζών και 

καθιστά δυνατή την διάκριση οστών από ιστό ή υγιή ιστό από νοσούντα ιστό.  

 

4.3.  Χαρακτηριστικά Μετασχηματισμού 

Οι μετασχηματισμοί εικόνων παρέχουν τις πληροφορίες του τομέα 

συχνοτήτων στα δεδομένα. Οι λειτουργίες μετασχηματισμού εξάγονται με 

ζωνοπερατό φιλτράρισμα της εικόνας στον επιλεγμένο χώρο μετασχηματισμού 

(Εικόνα 4.3). Το φίλτρο ζώνης, που ονομάζεται επίσης μάσκα 

χαρακτηριστικών, είναι απλώς μια σχισμή ή ένα άνοιγμα. Γενικά, τα 

χαρακτηριστικά υψηλής συχνότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ανίχνευση άκρων και ορίων και για την ανίχνευση του προσανατολισμού μέσω 

των γωνιακών σχισμών. Για παράδειγμα, μια εικόνα που περιέχει πολλές 

παράλληλες γραμμές με τον προσανατολισμό 𝜃 θα παρουσιάσει ισχυρή 

ενέργεια κατά μήκος μιας γραμμής με γωνία −𝜋/2 + 𝜃 που προκύπτει από την 

αρχή του μετασχηματισμού Fourier.  

 

 

Εικόνα 4.3 Εξαγωγή χαρακτηριστικών μετασχηματισμού 
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4.4.  Ανίχνευση Άκρων  

Ένα πρόβλημα βασικής σημασίας στην ανάλυση εικόνας είναι η ανίχνευση 

άκρων. Η ανίχνευση ακμών περιλαμβάνει μια ποικιλία μαθηματικών μεθόδων 

που στοχεύουν στην αναγνώριση σημείων σε μια ψηφιακή εικόνα στην οποία 

η φωτεινότητα της εικόνας αλλάζει απότομα ή πιο τυπικά παρουσιάζει 

ασυνέχειες. Τα σημεία στα οποία αλλάζει έντονα η φωτεινότητα της εικόνας 

είναι συνήθως οργανωμένα σε ένα σύνολο καμπυλωμένων τμημάτων γραμμών 

που ορίζονται ως άκρα. Τα σημεία ακμής μπορούν να θεωρηθούν ως θέσεις 

εικονοστοιχείων της απότομης μεταβολής του επιπέδου γκρίζου. 

 

4.5.  Οριακή Εκχύλιση  

Τα όρια είναι συνδεδεμένα άκρα που χαρακτηρίζουν το σχήμα ενός 

αντικειμένου. Είναι χρήσιμα για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών 

γεωμετρίας όπως το μέγεθος ή ο προσανατολισμός. 

❖ Συνδεσιμότητα 

Εννοιολογικά, τα όρια μπορούν να βρεθούν εντοπίζοντας τα συνδεδεμένα 

άκρα. Σε ένα ορθογώνιο πλέγμα ένα εικονοστοιχείο λέγεται ότι είναι τεσσάρων 

ή οκτώ συνδέσεων όταν έχει τις ίδιες ιδιότητες με έναν από τους πλησιέστερους 

τέσσερις ή οκτώ γείτονές του, αντίστοιχα. 

 

4.6.  Οριοθέτηση   

Η σωστή αναπαράσταση των ορίων των αντικειμένων είναι σημαντική για 

την ανάλυση και τη σύνθεση του σχήματος. Η ανάλυση σχήματος συχνά 

απαιτείται για την ανίχνευση και την αναγνώριση αντικειμένων σε μια σκηνή. Η 

σύνθεση σχήματος είναι χρήσιμη στον σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή 

(CAD) των εξαρτημάτων και συναρμολογήσεων, εφαρμογές προσομοίωσης 

εικόνας όπως τα βιντεοπαιχνίδια, οι ταινίες κινουμένων σχεδίων και άλλα. 

❖ Κώδικες Αλυσίδας 

Στην κωδικοποίηση της αλυσίδας κωδικοποιούνται οι φορείς κατεύθυνσης 

μεταξύ διαδοχικών οριακών εικονοστοιχείων. Για παράδειγμα, ένας κοινά 

χρησιμοποιούμενος κώδικας αλυσίδας (Εικόνα 4.4) χρησιμοποιεί οκτώ 

κατευθύνσεις, οι οποίες μπορούν να κωδικοποιηθούν με λέξεις κώδικα 3-bit. 

Τέτοιοι κώδικες μπορούν να γενικευθούν αυξάνοντας τον αριθμό των 
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επιτρεπόμενων διανυσμάτων κατεύθυνσης μεταξύ διαδοχικών οριακών 

εικονοστοιχείων. 

 

Εικόνα 4.4 Κώδικας αλυσίδας για οριοθέτηση 

 

4.7.  Αναπαράσταση Περιφέρειας  

Το σχήμα ενός αντικειμένου μπορεί να αντιπροσωπεύεται άμεσα από την 

περιοχή που καταλαμβάνει. Για παράδειγμα, ο δυαδικός πίνακας 

𝑢(𝑚, 𝑛) = {
1
0
 휀ά𝜈 (𝑚, 𝑛) ∈ ℝ ή 𝛼𝜆𝜆𝜊ύ  (4.1) 

είναι μια απλή αναπαράσταση της περιοχής ℝ. Τα όρια δίνουν μια 

αποτελεσματική αναπαράσταση περιοχών επειδή αποθηκεύεται μόνο ένα 

υποσύνολο του 𝑢 (𝑚, 𝑛). Άλλες μορφές αναπαράστασης της περιφέρειας 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

❖ Κώδικες διαδρομής 

Οποιαδήποτε περιοχή ή δυαδική εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ως μια ακολουθία 

εναλλασσόμενων χορδών των 0s και 1s. Οι κώδικες μήκους εκτέλεσης 

αντιπροσωπεύουν αυτές τις συμβολοσειρές. Για τις περιοχές σαρώσεως με 

ράστερ, ένας απλός κώδικας διαδρομής αποτελείται από τη διεύθυνση 

εκκίνησης κάθε συμβολοσειράς 1s (ή 0s), ακολουθούμενη από το μήκος αυτής 

της συμβολοσειράς (Εικόνα 4.5). Υπάρχουν διάφορες μορφές κώδικα μήκους 

διαδρομής που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των δυαδικών 

ψηφίων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή δυαδικών εικόνων. Οι κώδικες 

μήκους διαδρομής έχουν το πλεονέκτημα ότι ανεξάρτητα από την 

πολυπλοκότητα της περιοχής, η εκπροσώπησή της επιτυγχάνεται σε μία μόνο 

σάρωση ράστερ. Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι δεν δίνει στα σημεία 

οριοθέτησης της περιοχής που ταξινομούνται κατά μήκος των περιγραμμάτων 

της, όπως στην αλυσίδα κωδικοποίησης. 
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Εικόνα 4.5 Κωδικοποίηση διαδρομής για τη αναπαράσταση των δυαδικών ορίων εικόνας. 

 

4.8.  Δομή 

Σε πολλές εφαρμογές μηχανικής όρασης, τα αντικείμενα σε μια σκηνή 

μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικά από δομές που αποτελούνται από 

μοτίβο γραμμών ή τόξου. Παραδείγματα μοτίβα δακτυλικών αποτυπωμάτων, 

χρωμοσώματα, δομές βιολογικών κυττάρων, διαγράμματα κυκλωμάτων και 

σχέδια μηχανικής. Σε τέτοιες καταστάσεις, το πάχος των διαδρομών μοτίβου 

δεν συμβάλλει στη διαδικασία αναγνώρισης. Σε αυτή την ενότητα 

παρουσιάζουμε αρκετούς μετασχηματισμούς που είναι χρήσιμοι για την 

ανάλυση της δομής των μοτίβων. 

❖ Μετασχηματισμός μεσαίου άξονα 

Υποθέτουμε ότι μια γραμμή φωτιάς διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα από το 

περίγραμμα ενός συνδεδεμένου αντικειμένου προς το εσωτερικό του. Στη 

συνέχεια, όλα εκείνα τα σημεία που βρίσκονται σε θέσεις όπου συναντώνται 

τουλάχιστον δύο κύματα των γραμμών πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της 

διάδοσης (σημεία απόσβεσης) θα αποτελέσουν μια μορφή σκελετού που 

ονομάζεται μέσος άξονας του αντικειμένου. Οι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιούνται για την απόκτηση του μέσου άξονα μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες. 

A. Αλγόριθμοι σκελετού 

Εδώ η εικόνα περιγράφεται χρησιμοποιώντας ένα εγγενές σύστημα 

συντεταγμένων. Κάθε σημείο καθορίζεται δίνοντας την απόστασή του από το 

πλησιέστερο σημείο. Ο σκελετός ορίζεται ως το σύνολο των σημείων των 

οποίων η απόσταση από το πλησιέστερο όριο είναι τοπικά μέγιστη. 
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B. Αλγόριθμοι αραίωσης 

Οι αλγόριθμοι αραίωσης μετατρέπουν ένα αντικείμενο σε ένα σύνολο 

απλών ψηφιακών τόξων, τα οποία βρίσκονται κατά προσέγγιση κατά μήκος 

των μέσων αξόνων τους. Η δομή που λαμβάνεται δεν επηρεάζεται από μικρές 

καμπύλες περιγράμματος που μπορεί να υπάρχουν στο αρχικό περίγραμμα. 

 

Εικόνα 4.6 Παράδειγμα σκελετού 

 

Εικόνα 4.7 Παράδειγμα αραίωσης 

 

4.9.  Χαρακτηριστικά Σχήματος 

Το σχήμα ενός αντικειμένου αναφέρεται στο προφίλ του και στη φυσική του 

δομή. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αναπαρασταθούν από τις 

προηγούμενες συσχετίσεις ορίων, περιοχής, στιγμής και δομής. Αυτές οι 

αναπαραστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιστοίχιση μορφών, 

αναγνώριση αντικειμένων ή για τη μέτρηση σχημάτων. 

 

Εικόνα 4.8 Αναγεννητικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά μέτρησης 
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4.10. Αντιμετώπιση Και Ανίχνευση Σκηνής  

Ένα πρόβλημα μεγάλης σημασίας στην ανάλυση εικόνας είναι η ανίχνευση 

της αλλαγής ή η παρουσία ενός αντικειμένου σε μια δεδομένη σκηνή. Τέτοια 

προβλήματα συμβαίνουν στην τηλεπισκόπηση για την παρακολούθηση των 

προτύπων ανάπτυξης των αστικών περιοχών, την πρόβλεψη καιρού από 

δορυφορικές εικόνες, τη διάγνωση ασθενειών από ιατρικές εικόνες και άλλα. Η 

ανίχνευση αλλαγών είναι επίσης χρήσιμη για την ευθυγράμμιση ή τη χωρική 

καταγραφή δύο σκηνών που απεικονίζονται σε διαφορετικές στιγμές ή με τη 

χρήση διαφορετικών αισθητήρων. 

❖ Αφαίρεση εικόνας 

Οι μεταβολές σε μια δυναμική σκηνή που παρατηρούνται ως 𝑢𝑖  (𝑚, 𝑛), 𝑖 =

 1,2, . .. δίνονται από: 

𝑒𝑖(𝑚, 𝑛) = 𝑢𝑖(𝑚, 𝑛) − 𝑢𝑖−1(𝑚, 𝑛)   (4.6) 

Οι εικόνες 𝑢1 και 𝑢2 αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, τις εικόνες των ακτίνων Χ 

πριν και μετά την ένεση ενός ραδιο-αδιαφανή χρώματος σε νεφρική μελέτη 

(Εικόνα 4.8). Η αλλαγή, μη ορατή στο 𝑢2, μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί ως 

νεφρική αρτηρία μετά την αφαίρεση της 𝑢1. 

 

Εικόνα 4.8 Ανίχνευση αλλαγών στην ψηφιακή ακτινογραφία 
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4.11. Τμηματοποίηση Εικόνας (Segmentation) 

Η κατάτμηση  της εικόνας αναφέρεται στην αποσύνθεση μιας σκηνής στα 

συστατικά της. Πρόκειται για ένα βασικό βήμα στην ανάλυση εικόνας. Το σχήμα 

4.9 παραθέτει αρκετές τεχνικές κατάτμησης εικόνας. 

 

Σχήμα 4.9 Τεχνικές κατάτμησης εικόνας  

 

❖ Εύρος κατωφλίου ή τεμαχισμός παραθύρου 

Το κατώφλι πλάτους είναι χρήσιμο κάθε φορά που τα χαρακτηριστικά πλάτους 

χαρακτηρίζουν επαρκώς το αντικείμενο. Οι κατάλληλες τιμές χαρακτηριστικού 

εύρους βαθμονομούνται έτσι ώστε ένα δεδομένο διάστημα εύρους να 

αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αντικειμένου. Οι τεχνικές 

οριοθέτησης είναι επίσης χρήσιμες στην κατάτμηση δυαδικών εικόνων όπως 

πολυφασματικές έγχρωμες εικόνες, εικόνες ακτινών Χ και ούτω καθεξής. H 

επιλογή κατωφλίου είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή τη μέθοδο. Ορισμένες 

κοινώς χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις έχουν ως εξής: 

1. Το ιστόγραμμα της εικόνας εξετάζεται για τον εντοπισμό κορυφών και 

κοιλάδων. Εάν είναι πολυτροπική, τότε οι κοιλάδες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την επιλογή κατωφλιών. 

2. Προσαρμογή κατωφλίου με εξέταση τοπικών ιστογραμμάτων γειτονιάς. 

3. Επιλογή κατωφλίου με εξέταση ιστογράμματος εκείνων των σημείων 

που ικανοποιούν ένα επιλεγμένο κριτήριο. 

 

❖ Ετικέτα στοιχείου 

Μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος τμηματοποίησης δυαδικών εικόνων 

είναι η εξέταση της σύνδεσης των εικονοστοιχείων με τους γείτονές τους και η 

επισήμανση των συνδεδεμένων σετ. Δύο πρακτικοί αλγόριθμοι έχουν ως εξής. 
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1. Μαρκάρισμα εικονοστοιχείου  

2. Ανάλυση συνδεσιμότητας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης. 

 

❖ Οριακές προσεγγίσεις 

Οι τεχνικές εξαγωγής οριακών τεχνικών κατατάσσουν αντικείμενα με βάση τα 

προφίλ τους. Επομένως, η παρακολούθηση του περιγράμματος, η 

συνδεσιμότητα, η σύνδεση των άκρων και η αναζήτηση γραφημάτων, η 

προσαρμογή καμπύλης, ο μετασχηματισμός Hough ισχύουν για την κατάτμηση 

της εικόνας. Δυσκολίες με βάση τα όρια εμφανίζονται όταν τα αντικείμενα 

αγγίζουν ή αλληλεπικαλύπτονται ή εάν εμφανίζεται ένα σπάσιμο στο όριο λόγω 

θορύβου ή αντικειμένων στην εικόνα. 

❖ Προσαρμογή προτύπου 

Μια άμεση μέθοδος κατάτμησης μιας εικόνας είναι να ταιριάζει με τα πρότυπα 

από μια δεδομένη λίστα. Τα εντοπισμένα αντικείμενα μπορούν στη συνέχεια να 

διαχωριστούν και η υπόλοιπη εικόνα να μπορεί να αναλυθεί με άλλες τεχνικές. 

Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάτμηση σύνθετων 

εικόνων, όπως σελίδες περιοδικών που περιέχουν κείμενο και γραφικά. Το 

κείμενο μπορεί να κατατμηθεί με τεχνικές αντιστοίχισης προτύπων και τα 

γραφικά μπορούν να αναλυθούν με αλγόριθμους οριοθέτησης. 

 

4.12. Τεχνικές Ταξινόμησης 

Ένα σημαντικό καθήκον μετά την εξαγωγή χαρακτηριστικών είναι να 

ταξινομηθεί το αντικείμενο σε μία από τις διάφορες κατηγορίες. Στο σχήμα 4.2 

παρατίθενται διάφορες τεχνικές ταξινόμησης που εφαρμόζονται στην ανάλυση 

εικόνας. Παρόλο που μια σε βάθος συζήτηση για τις τεχνικές ταξινόμησης 

μπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία αναγνώρισης προτύπων θα τις 

αναθεωρήσουμε σύντομα εδώ για να αποδείξουμε τη συνάφειά τους στην 

ανάλυση εικόνας. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι διαδικασίες ταξινόμησης και κατάτμησης έχουν 

στενά συναφείς στόχους. Η ταξινόμηση μπορεί να οδηγήσει σε τμηματοποίηση 

και αντίστροφα. Η ταξινόμηση των εικονοστοιχείων σε μια εικόνα είναι μια άλλη 

μορφή σήμανσης συστατικών που μπορεί να οδηγήσει σε κατάτμηση διαφόρων 

αντικειμένων στην εικόνα. Ομοίως, η τμηματοποίηση εικόνων ανά αντιστοιχία 

προτύπου, όπως στην αναγνώριση χαρακτήρων, οδηγεί σε ταξινόμηση ή 

ταυτοποίηση κάθε αντικειμένου. 

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την ταξινόμηση, εποπτεία και μη 

εποπτεία, ανάλογα με το εάν υπάρχει ή όχι ένα σύνολο πρωτοτύπων. 
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❖ Εποπτευόμενη μάθηση 

Η εποπτευόμενη μάθηση, που ονομάζεται επίσης εποπτευόμενη 

ταξινόμηση, μπορεί να είναι ελεύθερη ή στατιστική. Οι μέθοδοι χωρίς διανομή 

δεν απαιτούν γνώση τυχόν λειτουργιών εκ των προτέρων κατανομής 

πιθανοτήτων και βασίζονται σε συλλογιστική και ευρετική μέθοδο. Οι 

στατιστικές τεχνικές βασίζονται σε μοντέλα κατανομής πιθανοτήτων, τα οποία 

μπορεί να είναι παραμετρικά (όπως κατανομές Gauss) ή μη παραμετρικά. 

❖ Μη εποπτευόμενη μάθηση ή ομαδοποίηση 

Στη μη εποπτευόμενη μάθηση προσπαθούμε να εντοπίσουμε συστοιχίες ή 

φυσικές ομαδοποιήσεις στο χώρο των χαρακτηριστικών. Ένα σύμπλεγμα είναι 

ένα σύνολο σημείων στο χώρο χαρακτηριστικών για τα οποία η τοπική 

πυκνότητα τους είναι μεγάλη (σχετική μέγιστη) σε σύγκριση με την πυκνότητα 

χαρακτηριστικών σημείων στην γύρω περιοχή. Οι τεχνικές ομαδοποίησης είναι 

χρήσιμες για την κατάτμηση της εικόνας και για την ταξινόμηση των πρώτων 

δεδομένων για την καθιέρωση τάξεων και πρωτοτύπων. Η ομαδοποίηση είναι 

επίσης μια χρήσιμη τεχνική κβάντισης διανύσματος για τη συμπίεση εικόνων. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΦΗ 
 

5.1. Εισαγωγή 

Η υφή περιγράφει την στατιστική και χορική συμπεριφορά των pixels της 

εικόνας. Μερικές φορές αποτελείται από επαναλαμβανόμενα στοιχεία  

αποκαλούμενα και texel. 

❖ Η υφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως λεπτή, χονδροειδής, κοκκώδης, 

λεία, κλπ. 

❖ Αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονται στον τόνο και τη δομή της υφής. 

❖ Ο τόνος βασίζεται στις ιδιότητες έντασης των εικονοστοιχείων στο texel, 

ενώ η δομή αντιπροσωπεύει τη χωρική σχέση μεταξύ των texel. 

❖ Εάν τα texel είναι μικρά και οι διαφορές τόνου μεταξύ των texel είναι 

μεγάλες προκύπτει μια λεπτή υφή. 

❖ Αν τα texel είναι μεγάλα και αποτελούνται από πολλά pixel, προκύπτει 

μια χονδροειδή υφή. 

Οι εφαρμογές της ψηφιακής ανάλυσης υφής ποικίλλουν. Εδώ δίνουμε ιδιαίτερη 

έμφαση στις εικόνες ιατρικής. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ενός ιατρικού 

προβλήματος είναι η αξιολόγηση των ακτινογραφιών προκειμένου να 

ταξινομηθούν τα φυσιολογικά και τα μη φυσιολογικά παρενθετικά μοτίβα.  

 

5.2. Ανάλυση Υφής 

Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα στην ανάλυση υφής. 

1. Η ταξινόμηση της υφής) 

2. Η χρήση της υφής για τμηματοποίηση της εικόνας (texture 

segmentation) αφορά τον αυτόματο καθορισμό των ορίων μεταξύ 

διαφόρων περιοχών υφής σε μια εικόνα. 

Μπορούμε να ορίσουμε τρία διαφορετικά προβλήματα υφής. Το πρώτο, 

που του δόθηκε η μεγαλύτερη προσοχή, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των 

δύο διαστάσεων μοτίβων, δεδομένου ενός συνόλου παραθύρων που 

χαρακτηρίζουν διαφορετικά μοτίβα εικόνας, ο στόχος είναι να ταξινομηθούν και 

ίσως να τα περιγράψουν. Το δεύτερο, πιο δύσκολο, πρόβλημα αφορά την 

τμηματοποίηση της εικόνας χρησιμοποιώντας την υφή ως χαρακτηριστικό, 

δηλαδή την εύρεση των περιοχών υφής σε μια εικόνα. Το τρίτο θέμα 

χρησιμοποιεί πληροφορίες υφής για να συμπεράνει το βάθος του αντικειμένου 

ή τον προσανατολισμό της επιφάνειας. 
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Ένα απλό μαθηματικό μοντέλο ενός μοτίβου υφής 𝜌 έχει δοθεί από την άποψη 

του κανόνα τοποθέτησης (ή της σχέσης) 𝑅 και των μικρών επιφανειών της 

περιοχής 𝑆𝑘 των pixel που αποτελούν τα πρωτόγονα (ή στοιχεία) 

 𝜌 = 𝑅(𝑆𝑘)    (5.1) 

Σημειώνεται ότι το 𝑆𝑘 είναι επίσης συνάρτηση της εικόνας εισόδου 𝐼 (𝑖, 𝑗), έτσι 

ώστε η εξίσωση να είναι αναδρομική. Η πιο κοινή στατιστική προσέγγιση 

περιλαμβάνει μια καθολική ανάλυση και τον χαρακτηρισμό του κομματιού 𝜌. 

Από την άλλη πλευρά, οι δομικές τεχνικές προσπαθούν να ξεδιπλώσουν τις 

λεπτομέρειες της περιγραφής της υφής, που δίδεται ως εξίσωση (5.1), 

εξετάζοντας τις ιδιότητες των 𝑅 και 𝑆𝑘. Αυτό είναι συνήθως αρκετά δύσκολο και 

εξηγεί τη γενική τάση για χρήση στατιστικών μεθόδων. Ωστόσο, εάν και τα δύο 

𝑅 και 𝑆𝑘 είναι καλά καθορισμένα ή εάν δοθεί ένα από αυτά, η εργασία 

απλοποιείται. Από πρακτική άποψη, μελέτες έχουν δείξει ότι οι απλούστερες 

στατιστικές μέθοδοι λειτουργούν και είναι σε θέση να διακρίνουν τα πεδία υφής. 

 

Η ανάλυση από την άποψη της εξίσωσης (5.1) σκιαγραφείται στο Σχήμα 5.1. 

 

Σχήμα 5.1 Σχηματικό διάγραμμα ταξινόμησης ειδών υφής 
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5.3.  Ταξινόμηση υφής (Texture classification) 

Η ταξινόμηση της υφής αφορά την ταυτοποίηση μιας δεδομένης περιοχής 

με υφή από ένα δεδομένο σύνολο κλάσεων υφής. 

❖ Κάθε μία από αυτές τις περιοχές έχει μοναδικά χαρακτηριστικά υφής. 

❖ Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι το GLCM, η 

αντίθεση, η εντροπία, η ομοιογένεια και η συσχέτιση και άλλα.  

 

5.4.  Ορισμός και διαχωρισμός Υφής  

Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις για τον ακριβή ορισμό της υφής. 

❖ Δομική προσέγγιση: η υφή είναι ένα σύνολο texel σε κάποια τακτική ή 

επαναλαμβανόμενη σχέση. 

❖ Στατιστική προσέγγιση:  η υφή είναι ένα ποσοτικό μέτρο της 

διευθέτησης των εντάσεων σε μια περιοχή. Αυτό το σύνολο μετρήσεων 

ονομάζεται διάνυσμα χαρακτηριστικών. 

❖ Προσέγγιση Μοντελοποίησης: οι τεχνικές μοντελοποίησης υφής 

εμπλέκουν την κατασκευή μοντέλων που καθορίζουν τις υφές. 

 

Οι στατιστικές μέθοδοι είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες όταν τα στοιχεία της υφής 

είναι μικρά, σχηματίζοντας μικροϋφές. 

Όταν το μέγεθος των στοιχείων της υφής είναι μεγάλο, πρώτα πρέπει να 

καθοριστούν το σχήμα και οι ιδιότητες του βασικού στοιχείου texel και οι 

κανόνες που διέπουν την τοποθέτηση αυτών των στοιχείων σχηματίζοντας 

μακροϋφές. 

 

5.5.   Απλή προσέγγιση της Υφής 

Η κατανομή πιθανότητας πρώτης τάξης (ή ιστόγραμμα) των επιπέδων του 

γκρίζου σε μια εικόνα ή θραύσμα εικόνας είναι προφανώς μια συνοπτική και 

απλή περίληψη των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Γενικά, θα 

υποθέσουμε ότι το 𝑌𝑘 (𝑖, 𝑗) είναι το 𝑘 − 𝜊𝜎𝜏ό χαρακτηριστικό που υπολογίζεται 

σε μια τοπική γειτονιά 𝑊 (𝑖, 𝑗) του (𝑖, 𝑗). Ωστόσο, προκειμένου να απλοποιηθεί 

ο συμβολισμός, η εξάρτηση από (𝑖, 𝑗) θα αγνοείται πλέον. Ας υποθέσουμε ότι 

το  𝑌𝑘 μπορεί να λάβει μόνο ένα σύνολο διακριτών τιμών {𝑦1, . . . 𝑦𝑠 . . . 𝑦𝑡}. Στη 

συνέχεια, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ή ιστογράμματος πρώτης 
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τάξης 𝐻𝑘 (𝑦𝑠) μπορεί να υπολογιστεί εύκολα. Τέσσερα απλά χαρακτηριστικά 

του 𝐻𝑘 (𝑦𝑠) είναι οι λεγόμενες κεντρικές ροπές. 

A. Εύρος 

Ένας από τους απλούστερους τελεστές (operators) υφής είναι η διαφορά ή η 

διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής έντασης σε μια γειτονιά. 

Ο τελεστής περιοχής μετατρέπει την αρχική εικόνα σε μία εικόνα στην οποία η 

φωτεινότητα αντιπροσωπεύει την υφή. Το εύρος παρέχει μια ένδειξη για το 

πόσο ομοιόμορφη ή κανονική είναι μια περιοχή 

𝜇 =  ∑ 𝑦𝑠𝐻𝑘(𝑦𝑠)
𝑦𝑡
𝑦𝑠=𝑦1

    (5.2) 

B. Διακύμανση 

Ένας άλλος τελεστής της υφής είναι η διακύμανση στις γειτονικές περιοχές. Η 

διακύμανση είναι το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών μεταξύ της 

έντασης του κεντρικού εικονοστοιχείου και των γειτόνων του. Τέλος η 

διακύμανση παρέχει ένδειξη για το πόσο ομοιόμορφη ή κανονική είναι μια 

περιοχή 

𝜎2 = ∑ (𝑦𝑠 − 𝜇)
2𝐻𝑘(𝑦𝑠)

𝑦𝑡
𝑦𝑠=𝑦1

  (5.3) 

C. Ασυμμετρία 

𝜇3 = 
1

𝜎3
∑ (𝑦𝑠 − 𝜇)

3𝐻𝑘(𝑦𝑠)
𝑦𝑡
𝑦𝑠=𝑦1

  (5.4) 

Η Ασυμμετρία είναι ένα μέτρο του πόσο οι ακραίες τιμές στο ιστόγραμμα 

ευνοούν τη μία ή την άλλη πλευρά του μέσου όρου. 

D. Κύρτωση 

𝜇4 = 
1

𝜎3
∑ (𝑦𝑠 − 𝜇)

4𝐻𝑘(𝑦𝑠) − 3
𝑦𝑡
𝑦𝑠=𝑦1

  (5.5) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή 3 αφαιρείται στην εξίσωση προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η κύρτωση ενός ιστογράμματος Gauss είναι κανονικοποιημένη 

στο μηδέν. Τέλος, η κύρτωση μετρά την επίδραση των ακραίων τιμών στην 

κορυφή της κατανομής, δηλαδή στον βαθμό κορυφής. 

 

5.6.  Στατιστική προσέγγιση της Υφής 

Οι αριθμητικές ποσότητες ή οι στατιστικές που περιγράφουν μια υφή 

μπορούν να υπολογιστούν από τις ίδιες τις εντάσεις (ή τα χρώματα). 
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Τα στατιστικά μέτρα που περιγράφονται μέχρι τώρα είναι εύκολο να 

υπολογιστούν, αλλά δεν παρέχουν καμία πληροφορία σχετικά με την 

επαναλαμβανόμενη φύση της υφής. 

❖ Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF- Auto Correlation Function) 

Το χωρικό μέγεθος των θεμελιωδών στοιχείων (δηλ. texel) στην υφή 

μπορεί να αναπαρασταθεί από το πλάτος του χωρικού ACF 𝑟(𝑘, 𝑙)  =

 𝑚2 (𝑘, 𝑙) / 𝑚2 (0, 0). Η χονδρότητα της υφής αναμένεται να είναι ανάλογη προς 

το πλάτος του ACF που μπορεί να αναπαρασταθεί από τις αποστάσεις 𝑥𝑜 , 𝑦0 

έτσι ώστε 𝑟(𝑥0, 0)  =  𝑟(0, 𝑦0)  =  1/2. Άλλα μέτρα διάδοσης του ACF 

λαμβάνονται μέσω της συνάρτησης δημιουργίας-ροπής. 

𝑀(𝑘, 𝑙) = ∑ ∑ (𝑚 − 𝜇1)
𝑘

𝑛𝑚 (𝑛 − 𝜇2)
𝑙𝑟(𝑚, 𝑛) (5.6) 

❖ Μετασχηματισμός εικόνας 

Τα χαρακτηριστικά της υφής όπως η τραχύτητα, η λεπτότητα ή ο 

προσανατολισμός μπορούν να εκτιμηθούν με γενικευμένες τεχνικές γραμμικού 

φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούν μετασχηματισμούς εικόνας. Ένας 

δισδιάστατος μετασχηματισμός 𝑣(𝑘, 𝛪) της εικόνας εισόδου διέρχεται από 

διάφορα φίλτρα διέλευσης ζώνης ή μάσκες 𝑔𝑖 (𝑘, 1), 𝑖 =  1, 2, 3, .. . , όπως και 

𝑧𝑖(𝑘, 𝑙) = 𝑣(𝑘, 𝑙)𝑔𝑖(𝑘, 𝑙)   (5.7) 

Τότε η ενέργεια σε αυτό το 𝑧𝑖(𝑘, 𝑙) αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό 

μετασχηματισμού. Με κυκλικές σχισμές μετράμε ενέργεια σε διαφορετικές 

ζώνες συχνότητας ή ακολουθίας. Οι γωνιακές σχισμές είναι χρήσιμες για την 

ανίχνευση χαρακτηριστικών προσανατολισμού. Συνδυασμοί γωνιακών και 

κυκλικών σχισμών είναι χρήσιμοι για περιοδικές ή σχεδόν περιοδικές υφές. 

❖ Χαρακτηριστικά Ιστογράμματος 

Το δισδιάστατο ιστόγραμμα έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο για την ανάλυση 

της υφής. Για δύο εικονοστοιχεία 𝑢1 και 𝑢2 σε σχετική απόσταση 𝑟 και 

προσανατολισμό 𝜃, η συνάρτηση κατανομής μπορεί να γραφεί ξεκάθαρα ως: 

𝑝𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 𝑓(𝑟, 𝜃 ; 𝑥1, 𝑥2)   (5.8) 

❖ Gray level co-occurrence matrix (GLCM) 

Το GLCM περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των εικονοστοιχείων 

που έχουν παρόμοιες τιμές στάθμης γκρίζου. 
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Μία μήτρα συν-εμφάνισης (co-occurrence matrix) είναι μια δισδιάστατη 

συστοιχία, 𝜬, στην οποία και οι σειρές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν ένα 

σύνολο πιθανών τιμών εικόνας. 

❖ Το GLCM 𝑷𝒅 [𝑖, 𝑗] ορίζεται από τον προσδιορισμό ενός διανύσματος 

μετατόπισης 𝒅 = (𝑑𝑥, 𝑑𝑦) και μετρώντας όλα τα ζεύγη pixel που 

διαχωρίζονται από το 𝒅 έχοντας τα επίπεδα των γκρίζων ι και j.   

𝑃𝑑 = 𝑛𝑖𝑗    (5.9) 

❖ Το GLCM ορίζεται από το 𝑛𝑖𝑗 που είναι ο αριθμός των εμφανίσεων των 

τιμών των εικονοστοιχείων (𝑖, 𝑗) που βρίσκονται σε απόσταση 𝒅 από την 

εικόνα. Επίσης ορίζεται από τη μήτρα συν-εμφάνισης 𝑷𝒅 με διαστάσεις 

𝑚 𝑥 𝑛 όπου 𝑛 είναι ο αριθμός των επιπέδων γκρίζου της εικόνας.  

Αλγόριθμος 

➢ Γίνεται καταμέτρηση από όλα τα ζευγάρια εικονοστοιχείων στα οποία 

το πρώτο εικονοστοιχείο έχει τιμή i και το αντίστοιχο ζεύγος 

μετατοπίζεται από το πρώτο εικονοστοιχείο κατά 𝒅 έχει μια τιμή j. 

➢ Αυτή η καταμέτρηση εισάγεται στη i-οστή γραμμή και στη j-οστή 

στήλη της μήτρας 𝑷𝒅[𝑖, 𝑗]. 

➢ Σημειώστε ότι το 𝑷𝒅[𝑖, 𝑗] δεν είναι συμμετρικό, αφού ο αριθμός των 

ζευγών εικονοστοιχείων που έχουν επίπεδα γκρίζου [𝑖, 𝑗] δεν είναι 

απαραίτητα ίσος με τον αριθμό των ζευγών pixel που έχουν επίπεδα 

γκρίζου [𝑗, 𝑖]. 

 

Κανονικοποιημένο GLCM  

Τα στοιχεία του 𝑷𝒅[𝑖, 𝑗] μπορούν να κανονικοποιηθούν διαιρώντας κάθε 

είσοδο με τον συνολικό αριθμό των ζευγών pixel. 

Το κανονικοποιημένο GLCM ορίζεται ως 𝑵[𝒊, 𝒋]  

𝑁[𝑖, 𝑗] =  
𝑃[𝑖,𝑗]

∑ ∑ 𝑃[𝑖,𝑗]𝑗𝑖
     (5.10) 

που κανονικοποιεί τις τιμές συν-εμφάνισης μεταξύ 0 και 1 και τους επιτρέπει να 

θεωρηθούν ως πιθανότητες. 

Οι μήτρες συν-εμφάνισης επιπέδου γκρίζου (GLCM) αποτυπώνουν τις 

ιδιότητες μιας υφής, αλλά δεν είναι άμεσα χρήσιμες για περαιτέρω ανάλυση, 

όπως η σύγκριση δύο υφών. Οι αριθμητικές ιδιότητες υπολογίζονται από τη 

μήτρα συν-εμφάνισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιπροσωπεύει 

την υφή πιο συμπαγή. 
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Σχήμα 5.2  Ορισμός του πίνακα συν-εμφάνισης γκρίζου επιπέδου (GLCM) και τον πίνακα 

γενικευμένης συν-εμφάνισης (GCM). (α) Ένας πίνακας εικονοστοιχείων για τον οποίο η υφή 

πρέπει να υπολογιστεί με χρήση GLCM. Τα θεμελιακά στοιχεία (primitives) της υφής είναι 

περιορισμένα σε όλες τις θέσεις των pixel. Μόνο η θέση των εικονοστοιχείων και η ένταση του 

γκρίζου επιπέδου λαμβάνονται ως στοιχεία του διανύσματος χαρακτηριστικών. (b) Ένας 

πίνακας pixel για τον οποίο η υφή πρέπει να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας GCMs. Τα 

θεμελιακά στοιχεία υφής σε αυτήν την περίπτωση είναι τα σημεία ακμής που φαίνονται, 

πιθανώς υπολογίζονται χρησιμοποιώντας έναν απλό χειριστή κλίσης. Ένα τυπικό χωρικό 

περιορισμό μπορεί να οριστεί από δύο στοιχεία των οποίων η απόσταση του μπλοκ πόλης 

είναι μικρότερη ή ίση με 2. 

Οι εφαρμογές μητρών συν-εμφάνισης στη βιοϊατρική επεξεργασία εικόνας 

και τηλεπισκόπηση έχουν σαφώς αποδείξει τη δύναμή τους. Αν και 

εφαρμόστηκαν κυρίως στον διαχωρισμό των εικόνων βάσει της υφής αυτοί οι 

πίνακες συν-εμφάνισης έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη τμηματοποίηση 

περιοχής. Μέχρι πρόσφατα, τα στατιστικά στοιχεία δεύτερης τάξης 

υπολογίζονταν χρησιμοποιώντας το εικονοστοιχείο στη συστοιχία εικόνων ως 

στοιχείο υφής. Τα χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν για αυτά τα στοιχεία ήταν 

η θέση και η ένταση των εικονοστοιχείων. Η χωρική σχέση μεταξύ των 

στοιχείων ήταν σταθερή με φορέα μετατόπισης του οποίου το μήκος και ο 

προσανατολισμός θα μπορούσαν να καθοριστούν. Το Σχήμα 5.2 (a) 

περιγράφει αυτή την κατάσταση, όπου αποδίδεται από το GLCM. Αυτή η 

άποψη έχει πλέον γενικευτεί. Αντί τα εικονοστοιχεία να είναι τα στοιχεία υφής, 

ενδέχεται να επιλέξουμε καταχωρήσεις χαμηλού επιπέδου όπως σημεία ακμής, 

στοιχεία άκρου ή ομοιόμορφες περιοχές. Τα δύο πρώτα θα μπορούσαν να 

υπολογιστούν με τεχνικές παραθύρου. Το τρίτο θα μπορούσε να ληφθεί με μία 

από τις γνωστές μεθόδους. Το διάνυσμα (feature vector) που περιγράφει αυτά 

τα χαρακτηριστικά υφής μπορεί να διαθέτει έναν αυθαίρετο αριθμό στοιχείων. 

Για παράδειγμα, το ακραίο στοιχείο μπορεί να χαρακτηρίζεται από τις 

ακόλουθες παραμέτρους: θέση, αντίθεση, ασαφή προσανατολισμό. Ομοίως, η 

χωρική σχέση μεταξύ των στοιχείων υφής μπορεί να είναι πιο γενική. Πράγματι, 

μπορεί να οριστεί από ένα αυθαίρετα πολύπλοκο χωρικό περιορισμό. Το 
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Σχήμα 5.2 (b) δείχνει ένα παράδειγμα μιας ομάδας ακραίων σημείων, το οποίο 

αποδίδει τη λεγόμενη μήτρα γενικευμένης συν-εμφάνισης (GCM). Το GCM 

λαμβάνεται για κάθε συστατικό του φορέα χαρακτηριστικών του πρωτόγονου 

υφής για μια δεδομένη χωρική σχέση 

❖ Μέγιστη πιθανότητα 

Αυτή είναι απλώς η μεγαλύτερη καταχώρηση στη μήτρα και αντιστοιχεί 

στην ισχυρότερη απόκριση. Θα μπορούσε να είναι το μέγιστο σε οποιονδήποτε 

από τους πίνακες ή το μέγιστο συνολικά. 

𝐶𝑚 = 𝑚𝑎𝑥𝑃𝑑[𝑖, 𝑗]   (5.11) 

    

Εικόνα 5.3 Μέγιστη πιθανότητα με w = 21 και d = (2,2) 

❖ Αντίθεση 

Η αντίθεση είναι ένα μέτρο των τοπικών παραλλαγών που υπάρχουν σε 

μια εικόνα. 

𝐶𝑘 = ∑ ∑ (𝑖 − 𝑗)𝑘𝑗 𝑃𝑑[𝑖, 𝑗]
𝑛

𝑖     (5.12) 

Εάν υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα διακύμανσης σε μια εικόνα, τα 𝑃[𝑖, 𝑗] θα 

συγκεντρωθούν μακριά από την κύρια διαγώνιο και η αντίθεση θα είναι υψηλή. 

Συνήθως το k παίρνει την τιμή 2 και το n παίρνει την τιμή 1.  

 

Εικόνα 5.4 Αντίθεση με w = 21 και d = (2,2) 
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❖ Ομοιογένεια 

Μια ομοιογενής εικόνα θα έχει ως αποτέλεσμα μια μήτρα συν-εμφάνισης 

με συνδυασμό υψηλών και χαμηλών 𝑃[𝑖, 𝑗]. 

𝐶ℎ = ∑ ∑
𝑃𝑑[𝑖,𝑗]

1+|𝑖−𝑗|𝑗𝑖     (5.13) 

Όπου το εύρος του επιπέδου γκρίζου είναι μικρό, το 𝑃[𝑖, 𝑗] τείνει να 

συγκεντρωθεί γύρω από την κύρια διαγώνιο.  

Μια ετερογενής εικόνα θα έχει ως αποτέλεσμα μια ομοιόμορφη εξάπλωση 

των 𝑃[𝑖, 𝑗]. 

 

Εικόνα 5.5 Ομοιογένεια με w = 21 και d = (2,2) 

❖ Εντροπία 

Η εντροπία είναι μέτρο του περιεχομένου της πληροφορίας. Μετράει την 

τυχαία κατανομή της έντασης 

𝐶𝑒 = −∑ ∑ 𝑃𝑑[𝑖, 𝑗]𝑙𝑛𝑃𝑑[𝑖, 𝑗]𝑗𝑖     (5.14) 

Μια τέτοια μήτρα αντιστοιχεί σε μια εικόνα στην οποία δεν υπάρχουν 

προτιμώμενα ζεύγη επιπέδου γκρίζου για το διάνυσμα απόστασης 𝒅. Επίσης η 

εντροπία είναι υψηλότερη όταν όλες οι καταχωρίσεις στο 𝑃[𝑖, 𝑗] είναι παρόμοιου 

μεγέθους και μικρή όταν οι καταχωρήσεις στο 𝑃[𝑖, 𝑗] είναι άνισες. 

 

    Εικόνα 5.6 Εντροπία με w = 21 και d = (2,2) 
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❖ Συσχέτιση 

Η συσχέτιση είναι ένα μέτρο της γραμμικότητας της εικόνας. Η εξίσωση που 

περιγράφει τη συσχέτιση δίνεται από τον εξής τύπο. 

𝐶𝑐 = 
∑ ∑ [𝑖𝑗𝑃𝑑[𝑖,𝑗]]−𝜇𝑖𝜇𝑗𝑗𝑖

𝜎𝑖𝜎𝑗
    (5.15) 

𝜇𝑖 = ∑ 𝑖𝑃𝑑[𝑖, 𝑗] & 𝜎𝑖
2 = ∑ 𝑖2𝑃𝑑[𝑖, 𝑗] − 𝜇𝑖

2             (5.16) 

Η συσχέτιση θα είναι υψηλή εάν μια εικόνα περιέχει μια σημαντική ποσότητα 

γραμμικής δομής. 

 

5.7.  Δομική προσέγγιση της Υφής 

Οι καθαρά δομικές υφές είναι αιτοκρατικά texel, τα οποία 

επαναλαμβάνονται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες τοποθέτησης, 

ντετερμινιστικά ή τυχαία. Ένα texel απομονώνεται αναγνωρίζοντας μια ομάδα 

εικονοστοιχείων που έχουν ορισμένες αμετάβλητες ιδιότητες, οι οποίες 

επαναλαμβάνονται στη δεδομένη εικόνα. Το texel μπορεί να οριστεί από το 

γκρίζο επίπεδο, το σχήμα ή την ομοιογένεια κάποιων τοπικών ιδιοτήτων, όπως 

μέγεθος, προσανατολισμός ή ιστόγραμμα δεύτερης τάξης (μήτρα συσχέτισης). 

Οι κανόνες τοποθέτησης καθορίζουν τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των texel. 

Για τυχαία τοποθετημένα texel, η σχετική υφή ονομάζεται αδύναμη και οι 

κανόνες τοποθέτησης μπορούν να εκφραστούν με τους εξής όρους: 

1. Πυκνότητα ακμής 

2. Τρέχοντα μήκη των μέγιστα συνδεδεμένων texel 

3. Σχετική ακραία πυκνότητα. Εκφράζει τον αριθμό των 

εικονοστοιχείων ανά μονάδα επιφάνειας δείχνοντας τα γκρίζα 

επίπεδα που είναι τοπικά μέγιστα ή ελάχιστα σε σχέση με τους 

γείτονές τους. Για παράδειγμα, ένα pixel 𝑢(𝑚, 𝑛) είναι ένα σχετικό 

ελάχιστο ή ένα σχετικό μέγιστο εάν είναι, αντίστοιχα, μικρότερο ή 

μεγαλύτερο από τους τέσσερις πλησιέστερους γείτονές του. 

 

Ένα πλεονέκτημα της δομικής προσέγγισης είναι ότι παρέχει μια καλή 

συμβολική περιγραφή της εικόνας. Η σύνθεση υφής γίνεται τότε ένα απλό θέμα. 

Ως μοντέλο είναι πιο χρήσιμο για κανονικές υφές με καλά καθορισμένα 

θεμελιακά στοιχεία και μοτίβα. Σημαντικά, έχει εφαρμοστεί μόνο στην 

αναγνώριση προτύπων και όχι στην τμηματοποίηση εικόνας. 
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Σχήμα 5.7 Ένα μοντέλο μετασχηματισμού υφής, που αναπτύχθηκε από τον Zucker. Όπως 

φαίνεται παραπάνω, τα βέλη δείχνουν μια διαδικασία σύνθεσης υφής, στην οποία το r 

παραμορφώνει μια ιδανική μακρό-υφή για να δημιουργήσει ένα πιο ρεαλιστικό μοτίβο 𝐼 (𝑖, 𝑗). 

Εάν η κατεύθυνση των βελών αντιστραφεί, θα ξεκινήσουμε με μια πραγματική υφή επιφάνειας 

𝐼 (𝑖, 𝑗). Τότε τα δύο στάδια στα δεξιά θα γίνουν μια διαδικασία αναγνώρισης προτύπων για τον 

προσδιορισμό 𝜌, 𝑅 και 𝑆𝑘. 

 

5.8.  Προσεγγίσεις που βασίζονται σε μοντέλα 

Οι μέθοδοι που βασίζονται σε μοντέλα για την ανάλυση υφής αποτελούν 

προσέγγιση για τον χαρακτηρισμό της υφής που καθορίζει ένα αναλυτικό 

μοντέλο της αναλυόμενης εικόνας. Αυτά τα μοντέλα έχουν ένα σύνολο 

παραμέτρων. Οι τιμές αυτών των παραμέτρων καθορίζουν τις ιδιότητες της 

υφής, οι οποίες μπορούν να συντεθούν με εφαρμογή του μοντέλου Markov. 

❖ Τυχαία μοντέλα Markov (RMF) 

Στο διακριτό μοντέλο τυχαίου πεδίου Gauss - Markov, το επίπεδο γκρίζου 

σε οποιοδήποτε εικονοστοιχείο διαμορφώνεται ως ένας γραμμικός 
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συνδυασμός γκρίζων επιπέδων των γειτόνων του συν ένα πρόσθετο θόρυβο, 

όπως ορίζεται από την παρακάτω σχέση: 

𝑓(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑓(𝑖 − 𝑘, 𝑗 − 𝑙)ℎ(𝑘, 𝑙) + 𝑛(𝑖, 𝑗)𝑘,𝑙    (5.17) 

➢ Η άθροιση πραγματοποιείται σε ένα καθορισμένο σύνολο 

εικονοστοιχείων που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά με το εικονοστοιχείο 

(𝑖, 𝑗). 

➢ Οι παράμετροι αυτού του μοντέλου είναι τα βάρη ℎ(𝑘, 𝑙). Αυτές οι 

παράμετροι υπολογίζονται από την δεδομένη υφή με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων. 

➢ Οι εκτιμώμενες αυτές παράμετροι στη συνέχεια συγκρίνονται με εκείνες 

της γνωστής κατηγορίας υφής για να προσδιοριστεί η κατηγορία της 

συγκεκριμένης υφής που αναλύεται. 

 

5.9.  Τμηματοποίηση με βάση την Υφή (Texture 

Segmentation) 

Η τμηματοποίηση της υφής είναι μια σημαντική διαδικασία στην 

επεξεργασία εικόνας. Βασικά, στοχεύει στην κατάτμηση μιας εικόνας με υφή σε 

διάφορες περιοχές που έχουν παρόμοια σχέδια. Μια αποτελεσματική μέθοδος 

διαχωρισμού υφής θα είναι πολύ χρήσιμη σε εφαρμογές όπως η ανάλυση των 

αεροφωτογραφιών, των ιατρικών εικόνων και των σεισμικών εικόνων καθώς 

και η αυτοματοποίηση των βιομηχανικών εφαρμογών. Όπως και άλλα 

προβλήματα τμηματοποίησης, η κατάτμηση των υφών απαιτεί την επιλογή 

κατάλληλων χαρακτηριστικών για την υφή με καλή διακριτική ισχύ. 

Η τμηματοποίηση της υφής γίνεται σημαντική όταν τα αντικείμενα μιας 

σκηνής έχουν μια υφή φόντου. Επειδή η υφή συχνά περιέχει μεγάλη πυκνότητα 

ακμών, οι τεχνικές που βασίζονται σε οριακά στοιχεία μπορεί να καταστούν 

αναποτελεσματικές εκτός εάν φιλτραριστεί η υφή. Οι ομαδοποιήσεις και οι 

προσεγγίσεις που βασίζονται σε περιφέρειες που εφαρμόζονται σε 

χαρακτηριστικά με υφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση 

περιοχών με υφή. Γενικά, η ταξινόμηση και η κατάτμηση της υφής είναι ένα 

αρκετά δύσκολο πρόβλημα. Η χρήση μιας εκ των προτέρων γνώσης σχετικά 

με την ύπαρξη και τα είδη των υφών που μπορεί να υπάρχουν σε μια σκηνή 

μπορεί να έχει μεγάλη χρησιμότητα σε πρακτικά προβλήματα. 

Ποιο συγκεκριμένα οποιαδήποτε μέτρηση υφής που παρέχει μια τιμή ή ένα 

διάνυσμα τιμών σε κάθε εικονοστοιχείο, που περιγράφει την υφή σε μια γειτονία 

αυτού του εικονοστοιχείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάτμηση μιας 

εικόνας σε περιοχές παρόμοιων υφών. 
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Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες τμηματοποίησης υφής: 

1. Region based: Γίνεται ομαδοποίηση ή συγκέντρωση 

εικονοστοιχείων με παρόμοιες ιδιότητες υφής. 

2. Boundary based: Γίνεται προσπάθεια να βρεθούν τα «άκρα» της 

υφής μεταξύ εικονοστοιχείων από διαφορετικές διανομές υφής. 

❖  Ανάλυση υφής με σκοπό την τμηματοποίηση περιοχής 

(Region based). 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει την ανάλυση υφής, η οποία μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πρόβλημα της τμηματοποίησης της περιοχής. Ωστόσο, αντί να 

γίνεται σύγκριση γειτονικών εικονοστοιχείων εξετάζονται γειτονικές περιοχές ή 

τμήματα εικονοστοιχείων. Έτσι, δεν υπάρχει περιορισμός πλέον από σταθερές 

χωρικές οντότητες όπως το pixel, αλλά δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού 

των τεμαχίων (patches) προς σύγκριση. Επιπλέον, ένα μόνο χαρακτηριστικό 

επιπέδου γκρίζου είναι ανεπαρκές και είναι επιθυμητό να εκτελείται η 

τμηματοποίηση της περιοχής χρησιμοποιώντας ένα ολόκληρο σύνολο 

χαρακτηριστικών. Με άλλα λόγια, η σύγκριση εξακολουθεί να γίνεται με βάση 

την ομοιότητα και την εγγύτητα αλλά χρησιμοποιώντας τοπικά μοτίβα. 

Για να τμηματοποιηθεί μια εικόνα σε περιοχές με υφή, φαίνεται πιθανό ότι 

πρέπει να χρησιμοποιούνται τα χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά έντασης, 

χρώματος και άκρων. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Θα δούμε ότι τα πειράματα 

δείχνουν ότι δύο, ή ίσως τρεις, συναρτήσεις αυτών των δεδομένων πρέπει να 

υπολογίζονται και αυτές οι μεταβλητές παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

τμηματοποίηση υφής. Θα εξετάσουμε επίσης εν συντομία τη διαδικασία 

ομαδοποίησης αυτών των χαρακτηριστικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι προς το 

παρόν δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό μοντέλο υφής. 
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Σχήμα 5.8 Ένα μοντέλο τμηματοποίησης υφής. Φαίνεται ότι η φωτεινότητα, το χρώμα, το 

μέγεθος και η κλίση, καθώς και η ανισότητα και η κίνηση στην περίπτωση πολλαπλών εικόνων, 

είναι όλα χαρακτηριστικά που εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία. Ωστόσο, οι τρεις 

υπολογιστικές συναρτήσεις που αναφέρονται παραπάνω φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικές. 

 

Το Σχήμα 5.8 είναι ένα παράδειγμα για την τμηματοποίηση της υφής που 

φαίνεται να συμμορφώνεται με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το διάνυσμα των 

σημάτων εξόδου, το οποίο χαρακτηρίζει την είσοδο στις διάφορες περιοχές 

συχνοτήτων, στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενός μέτρου 

περιοχής τραχύτητας, αντίθεσης και προσανατολισμού του στοιχείου ακμής. 

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι οι πρωταρχικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διαδικασία συνάθροισης. Η έξοδος του μοντέλου είναι ένα σύνολο περιοχών 

𝑆 =  {𝑆𝑘}, 𝑘 =  1, . . . . , 𝑚, το οποίο χωρίζει το πλέγμα δειγματοληψίας 𝑋 της 

εικόνας 𝐼 (𝑖, 𝑗) σύμφωνα με ένα λογικό κατηγορηματικό (predicate) 𝑃. 

Η αριστερή πλευρά του σχήματος μπορεί να θεωρηθεί ως μοντέλο από 

κάτω προς τα πάνω σε νευροφυσιολογικό επίπεδο. Στο ίδιο πνεύμα, η δεξιά 

πλευρά σχετίζεται με ψυχοφυσικά πειράματα που χαρακτηρίζουν την υφή στα 

υψηλότερα αντιληπτικά επίπεδα. Η είσοδος σε αυτό το στάδιο πρέπει 

απαραίτητα να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου (low-level) 

των στοιχείων χρώματος, έντασης και άκρων, τα οποία υπολογίζονται 

παράλληλα. 

Μια εξιδανικευμένη έκδοση πολλών από τα χαρακτηριστικά υφής που 

χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο απεικονίζεται στο σχήμα 5.9. Είναι άμεσα 

προφανές ότι υπάρχουν ισχυρές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους. Αν και ο 

ακριβής τύπος ή αριθμός τέτοιων περιγραφών που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο 
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οπτικό σύστημα δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί σταθερά, φαίνεται ασφαλές να 

υποθέσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός στην πραγματικότητα δεν εμπλέκεται. 

Λόγω αυτού, καθώς και των πειραμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

σήμερα, το ψυχοφυσικό μοντέλο στο σχήμα 5.8 περιορίστηκε σε τρεις 

μετρήσεις χαρακτηριστικών. 

 

Σχήμα 5.9 Αντιληπτικές διαστάσεις υφής. (a) Ομοιομορφία, (b) Πυκνότητα, (c) Τραχύτητα, (d) 

Τραχύτητα, (e) Κανονικότητα, (f) Γραμμικότητα, (g) Κατευθυντικότητα, (h) Κατεύθυνση, (i) 

Φάση, (j) Συχνότητα. 



 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

  
 

78 

  



 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

  
 

79 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΜΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  
 

6.1. Εισαγωγή 

Η επεξεργασία και η ανάλυση των ιατρικών εικόνων με ιδιαίτερο κλινικό 

ενδιαφέρον βασίστηκε σε προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε MATLAB. 

Η βασική δομή της πληροφορίας στο MATLAB είναι ο πίνακας, ένα 

διατεταγμένο σύνολο πραγματικών ή φανταστικών αριθμών. Αυτό το 

αντικείμενο εξυπηρετεί την αναπαράσταση των εικόνων, οι οποίες είναι 

διατεταγμένα σύνολα χρωμάτων και εντάσεων του φωτός. Τα στοιχεία των 

πινάκων αυτών αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από πραγματικές τιμές 

αφού το MATLAB δεν υποστηρίζει εικόνες πινάκων φανταστικών τιμών. 

Το MATLAB αποθηκεύει τις περισσότερες εικόνες σαν δισδιάστατους πίνακες 

στους οποίους κάθε στοιχείο του πίνακα αναφέρεται σε ένα μοναδικό pixel της 

εικόνας. 

 

6.2. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

Το απλούστερο στοιχείο ή νευρώνιο (neuron) που χρησιμοποιείται στο 

κτίσιμο των ΑΝΝ έχει τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα 6.1. Η έξοδος του y, 

υπολογίζεται ως το άθροισμα, Ν βεβαρημένων εισόδων wixi, το οποίο διέρχεται 

από μια μη γραμμικότητα. Η μη γραμμικότητα είναι απαραίτητη για να 

"πολώσει" την έξοδο σε μια από τις δύο τιμές-καταστάσεις.  
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Σχήμα 6.1. Στοιχειώδες neuron.  Η μη γραμμική συνάρτηση f  μπορεί να έχει διάφορες μορφές. 

Εδώ φαίνονται τρία από τα είδη της. 

Ένα τυπικό δίκτυο νευρωνίων που αποτελείται από τον παράλληλο 

συνδυασμό στοιχειωδών neurons  δείχνεται στο σχήμα 6.2. Το δίκτυο αυτό 

αποτελείται από τρία επίπεδα neurons. Κάθε neuron ενός επιπέδου συνδέεται 

με όλα τα neurons του επόμενου επιπέδου. Στην γενική περίπτωση το μοντέλο 

του ΑΝΝ καθορίζεται από την τοπολογία των neurons (τρόπος διάταξης), το 

είδος κάθε neuron καθώς και τους κανόνες εκπαίδευσης ή εκμάθησης (training 

ή learning) του δικτύου. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν τις αρχικές τιμές στα 

βάρη-συνδέσεις μεταξύ των neurons και περιγράφουν το τρόπο με τον οποίο 

οι αρχικές τιμές προσαρμόζονται στα δεδομένα εισόδου για καλύτερη απόδοση. 

Τόσο οι μέθοδοι σχεδίασης όσο και οι κανόνες εκπαίδευσης των ΑΝΝ είναι τα 

κυριότερα αντικείμενα έρευνας στο τομέα αυτόν. 

Τα πλεονεκτήματα των ΑΝΝ είναι πολύ περισσότερα από την απλή αύξηση 

του ρυθμού εκτέλεσης των υπολογισμών που προέρχονται από την 

παραλληλία των κυκλωμάτων. Έτσι, τα αποτελέσματα στην έξοδο των ΑΝΝ δεν 

είναι τόσο ευαίσθητα στα τυχόν λάθη όσο ένας υπολογιστής Von-Neumann, 

δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές παράλληλα εκτελούμενες διαδικασίες και όχι 

μόνο μια. Έτσι, λάθη ή καταστροφή μερικών συνδέσμων-βαρών ή neurons δεν 

επηρεάζει σημαντικά την όλη απόδοση του συστήματος. Επίσης τα 

περισσότερα ΑΝΝ προσαρμόζουν διαρκώς τα βάρη τους, χρησιμοποιώντας τα 

αποτελέσματα που βγάζουν για βελτίωση της απόδοσης του δικτύου. Τέλος, τα 

ΑΝΝ προσαρμόζονται διαρκώς στα δεδομένα, ή στατιστική συμπεριφορά των 

οποίων μπορεί να αλλάζει. Έτσι, αποδίδουν και σε δεδομένα που έχουν 

προέλθει από μη γραμμικές διαδικασίες (non-Gaussian). 

 

xN-1 x1 x0 

yM-1 y1 y0 

Ροή πληροφορίας 

Δεύτερο κρυμμένο  

επίπεδο από neurons 

Πρώτο κρυμμένο  

επίπεδο από neurons 

Επίπεδο εξόδου 

Δεδομένα εξόδου 

Άνυσμα εισόδου  

Σχήμα 6.2. Τυπικό δίκτυο νευρωνίων με τρία επίπεδα από neurons. 
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Το απλό perceptron ή perceptron απλού επιπέδου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με δυαδικές ή συνεχείς τιμές εισόδου και αναπτύχθηκε αρχικά 

γιατί μπορούσε να ξεχωρίζει μεταξύ δύο απλών μορφών (πληθυσμών). Ένα 

τέτοιο πρόβλημα όπου διαχωρίζονται δύο κατηγορίες αντικειμένων, οι Α και Β 

δείχνεται στο σχήμα 6.3. Το απλό neuron υπολογίζει το βεβαρυμένο άθροισμα 

των εισόδων, και περνά το αποτέλεσμα από μία μη γραμμικότητα όπως ο hard-

limiter, ώστε η έξοδος να γίνει +1 ή -1. Οι δύο αυτές τιμές αντιστοιχίζονται στις 

κατηγορίες Α και Β. Ένας τρόπος για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά του 

perceptron είναι να καθορίσουμε τον πολυδιάστατο χώρο που δημιουργείται 

(spanned) από το πολυδιάστατο άνυσμα εισόδου, και να χαράξουμε τις 

περιοχές απόφασης μέσα σε αυτόν. Επειδή στα προβλήματα αναγνώρισης 

αντικειμένων οι τιμές εισόδου είναι συνήθως τα χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιούνται για να γίνει η αναγνώριση, ο χώρος καλείται χώρος των 

χαρακτηριστικών. Οι περιοχές απόφασης μέσα στο χώρο των 

χαρακτηριστικών, καθορίζουν ποιές από τις τιμές εισόδου (άνυσμα εισόδου) 

δείχνουν την τάξη Α και ποιές την τάξη Β.  Το perceptron σχηματίζει δύο 

περιοχές απόφασης που χωρίζονται από ένα υπερ-επίπεδο. Οι περιοχές αυτές 

παρουσιάζονται στο δεξί μέρος του σχήματος 6.3. για την περίπτωση όπου το 

άνυσμα εισόδου έχει δύο συνιστώσες, οπότε το επίπεδο διαχωρισμού των 

περιοχών απόφασης είναι ευθεία γραμμή. Η γραμμή αυτή καθορίζεται από τα 

βάρη w. Όλα τα σημεία πάνω από αυτήν οδηγούν στην Τάξη Α, ενώ τα 

ανύσματα (x0,x1) που δείχνουν κάτω από αυτή οδηγούν στην τάξη B.  
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Σχήμα 6.3. Ένα απλό perceptron που ταξινομεί το αναλογικό άνυσμα εισόδου σε μία από τις 

κατηγορίες Α και Β. Στην ουσία το δίκτυο χωρίζει το χώρο των χαρακτηριστικών σε δύο 

περιοχές με τη βοήθεια υπερ-επιπέδου διαστάσεων κατά μία μικρότερης από αυτήν του 

ανύσματος εισόδου.  
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Τα βάρη w και το κατώφλι θ, μπορούν να αλλάζουν με σκοπό να 

διαχωρίζουν σωστά τις τάξεις με τη χρήση κάποιου αλγορίθμου. Ένας τέτοιος 

αλγόριθμος δίνεται στον πίνακα 6.1. Τα βάρη σύνδεσης προσαρμόζονται 

(αλλάζουν) μόνο όταν έχουμε σφάλμα στο βήμα 4. Ο όρος η (0<η<1) ρυθμίζει 

την ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου στην κατάσταση του καλύτερου 

διαχωρισμού των τάξεων. Στο σχήμα 6.4. δίνεται ένα παράδειγμα της 

διαδικασίας σύγκλισης του Perceptron. Το t δείχνει μετά από πόσες 

προσπάθειες (επαναλήψεις) έχει χαραχθεί το αντίστοιχο όριο απόφασης. 

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μετά από 4 επαναλήψεις έχουμε έναν 

ικανοποιητικό διαχωρισμό των δύο τάξεων. Το η εδώ ήταν 0.01. 

  

Πίνακας 6.1.  Διαδικασία σύγκλισης του perceptron 
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Βήμα 1. Αρχικές τιμές στα βάρη. 

 Οι αρχικές τιμές (t=0) για τα wi(t) (0iN-1) και το θ, δίνονται τυχαία και συνήθως είναι 

μηδενικές.  

Βήμα 2. Παρουσίαση νέας ομάδας δεδομένων εισόδου μαζί με τα αντίστοιχα επιθυμητά 

αποτελέσματα στην έξοδο.  

    Παρουσίαση της πρώτης ομάδας δεδομένων xi μαζί με την αντίστοιχη επιθυμητή έξοδο d(t).  

Βήμα 3. Υπολόγισε την πραγματική έξοδο 

  y f w xh i i

i

N

= −
=

−

( )
0

1

  

Βήμα 4. Ανανέωση- προσαρμογή των βαρών 

 wi(t+1)=wi(t)+η[d(t)-y(t)]xi(t) 

 Το d(t) είναι 1 αν η είσοδος αντιστοιχεί στην τάξη Α, και -1 αν αντιστοιχεί στην τάξη Β. Τα 

βάρη δεν αλλάζουν όταν το δίκτυο λαμβάνει σωστές αποφάσεις. Το η καθορίζει την ταχύτητα 

σύγκλισης.  

Βήμα 5. Επανάληψη της διαδικασίας (Μετάβαση στο βήμα 2) 
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Σχήμα 6.4. Παράδειγμα διαμόρφωσης των ορίων απόφασης με τη διαδικασία της σύγκλισης 

του perceptron.  

Η προηγούμενη διαδικασία δίνει λύση όταν οι πληθυσμοί είναι καλά 

διαχωρίσιμοι. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει στη διαδικασία αυτή να 

ενσωματωθεί ο αλγόριθμος LMS για την χάραξη της ευθείας που δίνει το 

μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα.  

 Οι περιοχές απόφασης που σχηματίζονται από το perceptron είναι 

όμοιες με αυτές που σχηματίζονται από τους ταξινομητές μέγιστης 

πιθανοφάνειας Gauss (maximum likelihood classifiers) με ασυσχέτιστες 

εισόδους και πληθυσμούς με διαφορετική μέση τιμή. Στην πράξη το perceptron 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υλοποιήσει έναν τέτοιο ταξινομητή. Πλεονεκτεί 

όμως γιατί στον αλγόριθμο σύγκλισης δεν γίνεται καμία παραδοχή για την 

κατανομή (pdf) των πληθυσμών, αλλά εστιάζει μόνο στο σφάλμα που 

λαμβάνουμε όταν οι πληθυσμοί υπερκαλύπτονται. Έτσι είναι πιο 

αποτελεσματικό από την κλασσική προσέγγιση ταξινόμησης. Στον πίνακα 6.2. 

δίνεται η περιγραφή ενός κλασσικού ταξινομητή Gauss που διαχωρίζει δύο 

πληθυσμούς με διαφορετική μέση τιμή, και εξηγείται γιατί η διαδικασία αυτή 

μπορεί να υλοποιηθεί από το perceptron. 

 Το απλό perceptron ή ταξινομητής Gauss δεν είναι κατάλληλο για 

ταξινόμηση όταν οι τάξεις δεν μπορούν να χωριστούν από ένα υπερ-επίπεδο. 

Δύο τέτοιες περιπτώσεις δείχνονται στο επάνω τμήμα του σχήματος 6.5. Στο 

σχήμα αυτό, οι κλειστές καμπύλες Α και Β είναι οι κατανομές που αντιστοιχούν 

στους δύο πληθυσμούς όταν τα δεδομένα εισόδου x είναι δύο διαστάσεων. Οι 

σκιασμένες περιοχές είναι οι περιοχές απόφασης που δημιουργούνται από το 

απλό perceptron καθώς και από άλλα δίκτυα νευρωνίων.  

 Είναι φανερό από το σχήμα ότι οι δύο τάξεις Α και Β για το πρόβλημα 

του αποκλειστικού Η (exclusive OR) δεν μπορούν να διαχωριστούν από μία 

μόνο γραμμή. Επομένως το perceptron δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα αυτό. Για να χράξουμε δύο ή περισσότερες ευθείες σε ένα επίπεδο 

χρειαζόμαστε αντίστοιχο αριθμό από perceptrons, που θα λειτουργούν όλα 

παράλληλα. Ένα perceptron στο επόμενο επίπεδο μπορεί να χωρίσει το 

επίπεδο σε δύο περιοχές κυρτές ή ανοικτές, συνδυάζοντας κατάλληλα τις 

ευθείες που έχουν χαράξει τα perceptrons του προηγούμενου επιπέδου. Η 

διαδικασία αυτή φαίνεται στο δεύτερο τμήμα του σχήματος 6.5. Τέλος, στο 

τελευταίο τμήμα του σχήματος 6.5., δείχνεται ποιοτικά η διαδικασία 

διαχωρισμού του επιπέδου σε περιοχές απόφασης οποιουδήποτε σχήματος 

και αριθμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα δίκτυο νευρωνίων τριών 

επιπέδων (multilayer perceptron). Περισσότερα από τρία επίπεδα νευρωνίων 

για διαχωρισμό του χώρου των χαρακτηριστικών θα ήταν περιττά. 
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Πίνακας 6.2. Υλοποίηση ταξινομητή Gauss με το perceptron 
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Στα πολυεπίπεδα δίκτυα νευρωνίων με perceptrons (multilayer perceptrons) η 

πληροφορία κινείται μόνο προς τα εμπρός (feed forward) και συνήθως υπάρχει 

ένα ενδιάμεσο στρώμα από perceptrons εκτός από αυτά της εισόδου και της 

εξόδου όπως φαίνεται στο σχήμα 9.10. Τα multilayer perceptrons μπορούν να 

λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα διαχωρισμού του χώρου των 

χαρακτηριστικών, χρησιμοποιώντας προς τούτο αποτελεσματικούς 

αλγορίθμους εκπαίδευσης (training). Το πλήθος των neurons σε κάθε ένα από 

τα τρία επίπεδα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως το πλήθος των 

γωνιών κάθε περιοχής απόφασης καθώς και το πλήθος των κλειστών ή 

ανοικτών περιοχών απόφασης.  

Έστω οι δύο πληθυσμοί κατανεμημένοι σύμφωνα 

με την κατανομή Gauss, με μέσες τιμές mA και mB, 

και ίδια διασπορά σ2. Η μεταβλητή-

χαρακτηριστικό x είναι αυτή που διαφοροποιεί 

τους δύο πληθυσμούς και με βάση την τιμή της θα 

αποφασίσουμε αν έχουμε τον πληθυσμό Α ή Β.  

Η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood method) καθορίζει ότι: 

Αν εμφανιστεί αντικείμενο που δεν ξέρω σε ποιόν πληθυσμό ανήκει, μετρώ το 

χαρακτηριστικό x και υπολογίζω το λόγο (likelihood ratio) L
p x A

p x B
=

( / )

( / )
.   

Αν L >1 δηλαδή αν p(x/A)>p(x/B), τότε το αντικείμενο αποδίδεται στον 

πληθυσμό A.  

Στην περίπτωση κατανομών Gauss έχουμε: 

x ανήκει στο Α όταν 

p x A

p x B

x m

x m

x m x m
A

B

A B( / )

( / )

exp[
( )

]

exp[
( )

]

( ) ( )log 

−
−

−
−

 ⎯ →⎯ −
−

+
−

 1

1

2 2

1

2 2

1
2 2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 
 

2 0

0

2 2( ) ( )m m x m m

wx

A B B A− + −  

+ 

 

Η τελευταία σχέση υλοποιείται με το επόμενο σύστημα που δεν είναι άλλο από το 

απλό perceptron. 
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απόφασης

Δομή

 

Σχήμα 6.5.  Οι τύποι των περιοχών απόφασης που μπορεί να σχηματιστούν από δίκτυα 

νευρωνίων με ένα, δύο και τρία επίπεδα από perceptron. Σε όλες τις περιπτώσεις οι κόμβοι 

(perceptrons) περιέχουν ως μη γραμμικότητα τον hard limiter.  

  

6.3. Κλινική Εφαρμογή 

Μία ιδιαίτερη εφαρμογή στην ανάλυση ιατρικών εικόνων είναι η ανίχνευση 

καρκινικών όγκων σε ακτινογραφίες πνευμόνων. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν στην πλατφόρμα του MATLAB. Στη συνέχεια 

συντάχθηκαν προγράμματα βασιζόμενα στην ανάλυση Υφής των 

συγκεκριμένων εικόνων. Οι παρακάτω εικόνες αποτελούν δείγμα μεγάλου σετ 

εικόνων το οποίο δόθηκε στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 

  

Εικόνες 6.6 (α), (β): Ακτινογραφίες πνευμόνων με μη υγιή στοιχεία  
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Εικόνες 6.7 (α), (β): Ακτινογραφίες πνευμόνων με υγιή στοιχεία  

 

6.4. Παρουσίαση Προγράμματος 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η δημιουργία δεδομένων 

βάσει των οποίων θα γίνει εκπαίδευση των Νευρωνικών δυκτίων. Αρχικά 

πραγματοποιείται η φόρτωση της εικόνας (Εικόνα 6.6 (α)) με μη υγιή στοιχεία 

στο MATLAB. 

X1 = imread('lungTexp1_rec1800','bmp'); 
figure; imshow(X1); 
title('Tumor Picture'); 
impixelinfo; 

 

 

Εικόνα 6.8 Ακτινογραφία με μη υγιή στοιχεία 
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% % TUMOR 

X1(1601:1700,701:800)=255;    %% 8836 
X1(901:1000,1501:1600)=255;   %% 8836 
X1(1081:1160,1161:1240)=255;  %% 5476 
% % HEALTHY 
X1(601:700,901:1000)=255;     %% 8836 
X1(1201:1300,1601:1700)=255;  %% 8836 
X1(1601:1680,1801:1880)=255;  %% 5476 

  
figure; imshow(X1); 
title('Marked Tumor and Healthy Picture'); 
impixelinfo; 

Στη συνέχεια με μαρκάρισμα καταγράφεται η θέση τριών υγειών και μη 
υγειών περιοχών της ακτινογραφίας. Η θέση αυτών των περιοχών εξάγεται 
βάσει των καρτεσιανών συντεταγμένων στον άξονα Χ και Υ. 

 

Εικόνα 6.9 Ακτινογραφία με μαρκαρισμένες υγιής και μη υγιής περιοχές 

Σε αυτό το σημείο ανακατασκευάζεται ένα διάνυσμα z, μεγέθους 49 

γραμμών και 1 στήλης κυλώντας ένα παράθυρο μεγέθους 7 x 7 για κάθε μη 

υγιή περιοχή 

%%% 49-D VECTORS FROM 3 DIFERENT TUMOR REGIONS 

 
count=1; 
 w = zeros(2*(8836+8836+5476),49); %% 2*23148 vectors 
 for i = 1601+3 : 1700-3 
 for j = 701+3: 800-3 
 z = X1(i-3:i+3,j-3:j+3); 
 z = reshape(z,49,1); 
 w(count,:)=z;  
 count = count+1; 
 end 
 end 
  

 for i = 901+3 : 1000-3 
 for j = 1501+3: 1600-3 
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 z = X1(i-3:i+3,j-3:j+3); 
 z = reshape(z,49,1); 
 w(count,:)=z;  
 count = count+1; 
 end 
 end 

  
 for i = 1081+3 : 1160-3 
 for j = 1161+3: 1240-3 
 z = X1(i-3:i+3,j-3:j+3); 
 z = reshape(z,49,1); 
 w(count,:)=z;  
 count = count+1; 
 end 
 end 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις υγιής περιοχές της εικόνας. 

%%% 49-D VECTORS FROM 3 DIFERENT HEALTHY REGIONS 

 
 for i = 601+3 : 700-3 
 for j = 901+3: 1000-3 
 z = X1(i-3:i+3,j-3:j+3); 
 z = reshape(z,49,1); 
 w(count,:)=z;  
 count = count+1; 
 end 
 end 

  
 for i = 1201+3 : 1300-3 
 for j = 1601+3: 1700-3 
 z = X1(i-3:i+3,j-3:j+3); 
 z = reshape(z,49,1); 
 w(count,:)=z;  
 count = count+1; 
 end 
 end 

  
 for i = 1601+3 : 1680-3 
 for j = 1801+3: 1880-3 
 z = X1(i-3:i+3,j-3:j+3); 
 z = reshape(z,49,1); 
 w(count,:)=z;  
 count = count+1; 
 end 
 end 

 

 count 
 p=w'; 
 d=49; 
 num=23148; 
 t1=-1*ones(23148,1); 
 t2=ones(23148,1); 
 t=[t1;t2]'; 

Τέλος ο συνολικός αριθμός διανυσμάτων που προκύπτουν από υγιής και 
μη υγιής περιοχές είναι 46297. Όλα τα δεδομένα τα αποθηκεύουμε με το όνομα  
Data4Train. 
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❖ Εκπαίδευση Νευρωνικών δικτύων 

Αρχικά πραγματοποιείται η φόρτωση της ίδιας εικόνας, καθώς και των 

δεδομένων με τα οποία θα εκπαιδευτεί το Νευρωνικό δίκτυο. 

X1 = imread('lungTexp1_rec1800','bmp'); 
figure; imshow(X1); 
title('Tumor Picture'); 
impixelinfo; 

  
load Data4Train 

Στη συνέχεια κατασκευάζεται και προσδιορίζεται το Νευρωνικό δίκτυο, στην 

πιο απλή του μορφή, έχοντας 3 επίπεδα. Η εκπαίδευση του δικτύου γίνεται 

ύστερα από τον προσδιορισμό των παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα ορίζουμε 

τον μέγιστο αριθμό εποχών σε 200 και το goal απόδοσης σε 0.01. Επίσης 

θέτουμε τον ρυθμό εκμάθησης ίσο με 0.01 και την ελάχιστη κλήση απόδοσης 

ίση με 10−20. 

% Create and determine feedforward Neural Network (3 Layers) 

  
aa=zeros(49,2); 
aa(:,2)=255; 

  
net=newff(aa,[7 1],{'tansig' 'tansig'},'trainlm'); 
net.trainParam.show=5; 
net.trainParam.epochs=200; 
net.trainParam.goal=1e-2; 
net.trainParam.min_grad=1e-20; 
net.trainParam.lr=0.01; 

  
net=train(net,p,t);  
break 
atest=zeros(49,6708100); 
count=1;|thn  
 for i = 1+3:2596-3 
 for j = 1+3:2596-3 
  z = X1(i-3:i+3,j-3:j+3); 
atest(:,count)= reshape(z,49,1); 
count=count+1; 
 end 
 end 

  
 aaa=zeros(1,6708100); 
 tic 
 aaa=sim(net,atest); 
 toc 
break 
 for i=1:6708100 
 if(aaa(i)>0) 
     aaa(i)=255; 
 else 
     aaa(i)=0; 
 end 
 end 
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X2=reshape(aaa,2590,2590);    

  
figure; imshow(uint8(X2)); 

 

 

Εικόνα 6.10 Εκπαίδευση Νευρωνικού δικτύου στο MATLAB 

Παρατηρούμε ότι μετά την παρέλευση 14 επαναλήψεων το goal απόδοσης 
έχει εκπληρωθεί και έτσι το Νευρωνικό δίκτυο έχει εκπαιδευτεί. Αυτό φαίνεται 
και στην ακόλουθη γραφική παράσταση. Τέλος τα δεδομένα που προκύπτουν 
αποθηκεύονται με το όνομα TTNET_T_1800.mat 
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Σχήμα 6.11 Διάγραμμα απόδοσης Νευρωνικού Δικτύου 

 

❖ Ανίχνευση μη υγιών περιοχών 

X1 = imread('lungTexp1_rec1800','bmp'); 
figure; imshow(X1); 
title('Tumor Picture'); 
impixelinfo; 

  
load TTNET_T_1800.mat 

 
%Create and determine feedforward Neural Network (3 Layers) 

  
tic 
atest=zeros(49,6708100); 
count=1; 
 for i = 1+3:2596-3 
     i 
 for j = 1+3:2596-3 
  z = X1(i-3:i+3,j-3:j+3); 
atest(:,count)= reshape(z,49,1); 
count=count+1; 
 end 
 end 
toc 

  
 aaa=zeros(1,5391684); 
 tic 
 aaa(1:1000000)=sim(net,atest(:,1:1000000)); 
 aaa(1000001:2000000)=sim(net,atest(:,1000001:2000000)); 
 aaa(2000001:3000000)=sim(net,atest(:,2000001:3000000)); 
 aaa(3000001:4000000)=sim(net,atest(:,3000001:4000000)); 
 aaa(4000001:5000000)=sim(net,atest(:,4000001:5000000)); 
 aaa(5000001:6708100)=sim(net,atest(:,5000001:6708100)); 
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 aaa(6000001:6708100)=sim(net,atest(:,6000001:6708100)); 
 toc 
 tic 
 for i=1:6708100 
 if(aaa(i)>0) 
     aaa(i)=255; 
 else 
     aaa(i)=0; 
 end 
 end 
 toc 
 tic 
 X2=reshape(aaa,2590,2590);  
 toc 

  
figure; imshow(uint8(X2')); 

 

 

Σχήμα 6.12 Διάγραμμα απόδοσης Νευρωνικού Δικτύου 

Από την παρατήρηση της συγκεκριμένης εικόνας γίνεται αντιληπτό ότι η 
διαδικασία ανίχνευσης καρκινικών όγκων βάσει της Υφής είναι εξαιρετικά 
επιτυχής. Οι όγκοι έχουν σκιαγραφηθεί με σκούρο έντονο χρώμα το οποίο τους 
καθιστά αρκετά διακρίσιμους. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει αυτής της τεχνικής 
μπορούν να διαγνωσθούν περαιτέρω όγκοι που δεν είναι ορατοί. Το 
πρόγραμμα εκτελέσθηκε και για τις υπόλοιπες εικόνες με μη υγιή στοιχεία. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σκιαγραφηθούν τα μη υγιή στοιχεία όλων των 
εικόνων.  

Στη συνέχεια το πρόγραμμα εκτελέσθηκε για εικόνες με υγιή στοιχεία. Το 
αποτέλεσμα ήταν να σκιαγραφηθούν περιοχές οι οποίες φαινομενικά έμοιαζαν 
με όγκους αλλά στην πραγματικότητα αφορούσαν υγιής ιστούς. 
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