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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε μετά από επίμονες και συνεχείς 

προσπάθειες πάνω σε ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό της 

επεξεργασίας εικόνας με το MATLAB.Την προσπάθεια μου αυτή υποστήριξε η 

επιβλέπουσα καθηγήτρια μου, κυρία Βελώνη Αναστασία, την οποία θα 

ήθελα να ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση, για τις πολύτιμες συμβουλές της 

και τη βοήθεια της για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να μας παρουσιάσει το λογισμικό 

του MATLAB για την επεξεργασία εικόνας. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο τι 

είναι η ψηφιακή εικόνα και τι τύπους εικόνας δέχεται το συγκεκριμένο 

λογισμικό. Έπειτα, γίνεται αναφορά σε κάποιες βασικές εντολές και 

συναρτήσεις που χρησιμοποιεί το λογισμικό όπως περικοπή κ.ά. Επιπλέον, 

αναλύονται οι μέθοδοι με τις οποίες πραγματοποιεί βελτιστοποίηση, 

τμηματοποίηση, εξαγωγή χαρακτηριστικών, καθώς επίσης παρουσιάζονται και 

κάποια φίλτρα που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία εικόνας. Επιπροσθέτως, 

αναγράφονται και κάποιοι μαθηματικοί τύποι που μας βοηθούν να 

υλοποιήσουμε την επεξεργασία εικόνας μέσω του MATLAB. Τέλος, 

αναφέρονται αναλυτικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The present dissertation aims at presenting the software of MATLAB about 

the image processing. Firstly, there is an introduction about what the digital 

image is and what types of image, this particular software, accept. Then, there 

is a reference to some basic commands and functions, which the software 

uses, such as abbreviation, etc. Furthermore, the methods through which it 

accomplishes optimization, departmentalization and extraction of 

characteristics, are analyzed, as well as sometimes, which it uses for image 

processing, are presented. Moreover, some mathematic types are referenced, 

which help us materialize the image processing through the MATLAB. Finally, 

analyze examples are mentioned about each case separately. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

1.1 Πώς χρησιμοποιείται το matlab για επεξεργασία εικόνας 

   Η μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο συνεπάγεται τη 

μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά. Με αυτόν τον τρόπο το 

αναλογικό σήμα εικόνας μεταφέρεται στον ψηφιακό κόσμο με την μορφή 

διακεκριμένου σήματος, που έχει την μορφή ψηφιακών πινάκων. Επεξεργασία 

εικόνας είναι μια μορφή(οποιαδήποτε) επεξεργασίας σήματος η οποία δέχεται 

σαν είσοδο μια εικόνα. 

   Η επεξεργασία και η ανάλυση των ψηφιακών εικόνων βασίστηκε σε 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε MATLAB. Η επεξεργασία μιας εικόνας με 

το MATLAB έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη προσέγγιση στα 

χαρακτηριστικά της εικόνας που μας δίνουν πληροφορίες για την ίδια όπως το 

όνομα της το μέγεθος της κ.ά. Η ανάλυση, μας δίνει πληροφορίες για το 

περιεχόμενο της, όπως το πώς μια εικόνα γίνεται φωτεινότερη, πιο γκρίζα, πιο 

λεπτομερείς αλλά και για το πώς τμηματοποιείται, πώς βελτιστοποιείται και 

πώς αλλάζει χρώμα ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε σε κάθε εικόνα 

ξεχωριστά. Η βασική δομή της πληροφορίας στο MATLAB είναι ο πίνακας, 

ένα διατεταγμένο σύνολο πραγματικών αριθμών που έχει διαστάσεις M x N. 

Αυτό το αντικείμενο εξυπηρετεί την αναπαράσταση των εικόνων, οι οποίες 

είναι διατεταγμένα σύνολα χρωμάτων και εντάσεων του φωτός, τα λεγόμενα 

εικονοστοιχεία και συνδέονται με ένα ορθογωνικό πλέγμα. 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. 

   Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα να επεξεργαστούμε ορισμένους τύπους 

αρχείων εικόνας όπως τα εξής:BMP(Microsoft Windows Bitmap),JPEG(Joint 

Photographic Experts Group),PCX(Paintbrush),PNG(Portable Network 

Graphics),TIFF(Tagged Image File Format). Το MATLAB είναι ένα εύχρηστο 
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πρόγραμμα αφού παρέχει έτοιμες συναρτήσεις για την επίλυση προβλημάτων 

επεξεργασίας εικόνας. Για να διαβάσουμε τις εικόνες από το MATLAB πρέπει 

να υπάρχουν στο φάκελο του προγράμματος στο σκληρό δίσκο, όπως και οι 

συναρτήσεις που επεξεργάζονται τις εικόνες αλλιώς δεν τις διαβάζει ούτε τις 

εικόνες αλλά ούτε και τις συναρτήσεις. 

 

1.2 Τι είναι ψηφιακή εικόνα 

   Η εικόνα σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πληροφορίας. 

Τη συναντούμε ως ακίνητη (φωτογραφία), ή κινούμενη, ασπρόμαυρη ή 

έγχρωμη. Η ψηφιακή εικόνα αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο, τόσο στο χώρο της 

ενημέρωσης και της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο του θεάματος, της 

ψυχαγωγίας αλλά και της υγείας (ψηφιακή τηλεόραση, DVD κλπ.).H εικόνα 

μπορεί να οριστεί ως μια δισδιάστατη συνάρτηση Ι(Μ,Ν), όπου τα Μ,Ν είναι οι 

χωρικές συντεταγμένες (συντεταγμένες επιπέδου) και το πλάτος της Ι σε κάθε 

ζευγάρι συντεταγμένων Μ,Ν ονομάζεται ένταση της εικόνας στο σημείο αυτό. 

Ο όρος επίπεδο του γκρι συχνά χρησιμοποιείται στις μονοχρωματικές εικόνες. 

Επίσης η εικόνα μπορεί να θεωρηθεί πως είναι η κατανομή της πληροφορίας 

στο επίπεδο (Μ,Ν), δηλαδή η Ι περιγράφει μια επιφάνεια, η οποία έχει μεγάλη 

τιμή, όπου η εικόνα είναι πιο λευκή ενώ για μικρές τιμές της Ι η εικόνα 

πλησιάζει το μαύρο. Στην ουσία η Ι περιγράφει την αμαύρωση της εικόνας σε 

κάθε θέση (Μ,Ν). 

   Επιπροσθέτως, ψηφιακή εικόνα είναι η αριθμητική αναπαράσταση μιας 

δυαδικής εικόνας και οι τιμές των (Μ,Ν) εξαρτώνται από το είδος της εικόνας. 

Πρακτικά, κάθε εικόνα για να υποστεί ψηφιακή επεξεργασία θα πρέπει κατ’ 

αρχήν να μετατραπεί σε ψηφιακή. Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας είναι η 

χρήση αλγορίθμων για να επεξεργαστούμε τις ψηφιακές εικόνες. Η ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας επικεντρώνεται στην βελτίωση της ποιότητας μιας 

εικόνας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρή και ευκρινείς, καθώς και 

στην επεξεργασία των δεδομένων της γιατί υποβαθμίζονται αφού τις 

εισάγουμε από συσκευές όπως αισθητήριες και καταγραφής εικόνων. Έτσι, θα 

πρέπει να λάβουμε ισαπέχοντα δείγματα της συνάρτησης Ι (Μ,Ν) στις θέσεις 

Μ και Ν. Η πυκνότητα με την οποία θα ληφθούν τα δείγματα καθορίζεται από 
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το θεώρημα δειγματοληψίας. Η απόσταση δύο διαδοχικών δειγμάτων στο 

επίπεδο (Μ,Ν) θα πρέπει να είναι μικρότερη από την ημιπερίοδο των 

ταχύτερων εναλλαγών της συνάρτησης Ι (Μ,Ν). 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 (2
8 

– 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 εικονοστοιχείο. 

1.3 Τι είναι pixel και διάφοροι τύποι εικόνων 

   Ένα pixel αντιστοιχεί στην τιμή της ακτινοβολίας σε ένα συγκεκριμένο 

σημείο του χώρου αλλά και στην τιμή της ακτινοβολίας σε μια στοιχειώδη 

επιφάνεια και όχι σε ένα μεμονωμένο σημείο. Συνήθως τα pixels είναι 

οργανωμένα σε ορθογωνικές διατάξεις. Στις ψηφιακές εικόνες που η 

αναπαράσταση των εικόνων γίνεται με πίνακες, η τιμή ενός pixel ισούται με 

την αντίστοιχη τιμή του στοιχείου του πίνακα. Παρακάτω ακολουθεί μια εικόνα 

για το πώς αναπαρίσταται ένα pixel: 

 

Σχήμα 1.3: Διάταξη των pixels μιας εικόνας 
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Μερικοί τύποι εικόνων είναι: 

1)Ενδεικτικές εικόνες(indexed images) ή εικόνα χρωματικού δείκτη 

2)Ασπρόμαυρες εικόνες(grayscale/intensity images) ή εικόνες 

φωτεινότητας 

3)Έγχρωμες εικόνες τύπου RGB 

4)Δυαδικές εικόνες(binary images) 

 

Πάμε να δούμε κάθε έναν τύπο εικόνας ξεχωριστά: 
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1)Ενδεικτικές εικόνες(indexed images) ή εικόνα χρωματικού δείκτη 

   Μια indexed εικόνα αποτελείται από ένα πίνακα δεδομένων Χ και ένα 

πίνακα χρωμάτων-παλέτα (color map), map.Ο map είναι ένας m x 3 πίνακας 

κλάσης double, ο οποίος περιέχει κινητής υποδιαστολής (floating-point) τιμές 

εύρους [0,1] και υπάρχει αποθηκευμένος μέσα στο MATLAB. Κάθε μια από τις 

γραμμές του map καθορίζει τα κόκκινα, πράσινα και μπλε συστατικά κάθε 

χρώματος αντίστοιχα. Μια ενδεικτική εικόνα χρησιμοποιεί “direct mapping” 

των τιμών του pixel σε color map τιμές. Το χρώμα κάθε pixel της εικόνας 

καθορίζεται χρησιμοποιώντας την ανταποκρινόμενη τιμή του Χ σαν ένδειξη 

στον map. Η τιμή 1 δείχνει την πρώτη γραμμή του map , η 2 την δεύτερη 

κ.ο.κ. Ένα παράδειγμα τέτοιας εικόνας φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχήμα 1.3.2: Παράδειγμα indexed εικόνας 
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2) Ασπρόμαυρες εικόνες(grayscale/intensity images) ή εικόνες 

φωτεινότητας 

   Μια ασπρόμαυρη εικόνα (εικόνα έντασης) είναι ένας πίνακας δεδομένων Ι 

του οποίου οι τιμές αναπαριστούν την ένταση του φωτός. Το MATLAB 

αποθηκεύει μια εικόνα έντασης σε ένα απλό πίνακα, του οποίου κάθε στοιχείο 

αναφέρεται σε ένα και μοναδικό pixel. Ο πίνακας μπορεί να είναι κλάσης 

double, uint8 ή uint16. Τα στοιχεία του πίνακα αναπαριστούν διάφορες 

εντάσεις του φωτός (επίπεδα του γκρι) όπου η ένταση 0 αναπαριστά το μαύρο 

και η ένταση 1, 255 ή 65535 αναπαριστά το λευκό. Ένα παράδειγμα τέτοιας 

εικόνας φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχήμα 1.3.3: Παράδειγμα gray εικόνας 
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3)Έγχρωμες εικόνες τύπου RGB 

   Μια RGB εικόνα, ορισμένες φορές αναφέρεται και σαν “truecolor” 

(πραγματικού χρώματος) εικόνα, αποθηκεύεται στο MATLAB
 
σαν ένα πίνακα 

δεδομένων m x n x 3, ο οποίος καθορίζει τα κόκκινα, πράσινα και μπλε 

χρωματιστά στοιχεία κάθε ανεξάρτητου pixel. Το χρώμα του κάθε pixel 

καθορίζεται από τον συνδυασμό των κόκκινων, πράσινων και μπλε εντάσεων. 

Οι RGB εικόνες δεν χρησιμοποιούν χάρτη χρωμάτων (color map). Ένας RGB 
 

πίνακας μπορεί να είναι κλάσης double, uint8 ή uint16. Σε ένα πίνακα κλάσης 

double κάθε χρώμα είναι μια τιμή στον πίνακα μεταξύ 0 και 1. Ένα pixel του 

οποίου το χρώμα έχει τιμή (0,0,0) παρουσιάζει το μαύρο ενώ ένα pixel το 

οποίο έχει τιμή μέσα στον πίνακα (1,1,1) παρουσιάζει το λευκό. Τα στοιχεία 

των τριών χρωμάτων για κάθε pixel αποθηκεύονται στις τρεις διαστάσεις του 

πίνακα. Ένα τέτοιο παράδειγμα εικόνας φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Σχήμα 1.3.4: Παράδειγμα RGB εικόνας 
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4)Δυαδικές εικόνες(binary images) 

   Ένα ειδικό είδος ασπρόμαυρης εικόνας η οποία όμως περιέχει μόνο μαύρο 

και άσπρο είναι η δυαδική. Σε μια δυαδική εικόνα κάθε pixel προέρχεται από 

μια από τις δυο διακριτές τιμές (0 ή 1) και αναφέρονται σε on ή off. Μια 

δυαδική εικόνα αποθηκεύεται σε ένα δισδιάστατο πίνακα μηδενικών (off 

pixels) και μονάδων (on pixels). Ένα παράδειγμα τέτοιας εικόνας φαίνεται 

παρακάτω: 

 

 

Σχήμα 1.3.5: Παράδειγμα binary εικόνας 

 

1.4 Μετατροπές τύπων εικόνων 

   Στο MATLAB υπάρχουν συναρτήσεις μετατροπής από το ένα χρωματικό 

μοντέλο στο άλλο. Αυτές είναι οι παρακάτω: 

α)gray2ind για την μετατροπή εικόνας φωτεινότητας(intensity image) σε 

εικόνα χρωματικού δείκτη(indexed image) 

β)im2bw για την μετατροπή σε δυαδική εικόνα από τους άλλους τύπους με τη 

χρήση κατωφλίου φωτεινότητας. 

γ)ind2gray για την μετατροπή εικόνας χρωματικού δείκτη(indexed image) σε 

εικόνα φωτεινότητας(intensity image) 
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δ)mat2gray για την μετατροπή ενός πίνακα τιμών σε εικόνα 

φωτεινότητας(intensity image) με κλιμάκωση των τιμών του. 

ε)rgb2gray για την μετατροπή μιας εικόνας RGB σε εικόνα 

φωτεινότητας(intensity image) 

στ)rgb2ind για την μετατροπή μιας εικόνας RGB σε εικόνα χρωματικού 

δείκτη(indexed image) 

   Υπάρχουν επίσης συναρτήσεις που μετατρέπουν τον τύπο παράστασης 

μιας εικόνας όπως είναι οι ακόλουθες: 

α)im2double για μετατροπή στο διάστημα (0,1) 

β)im2uint8 για μετατροπή στο διάστημα (0,255) 

γ)im2uint16 για μετατροπή στο διάστημα (0,65535) 

 

1.5 Αντιστοίχιση εικόνων 

   Η αντιστοίχιση εικόνων είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιτυχή 

ανακατασκευή εικόνας υψηλής ευκρίνειας. Η κίνηση του αισθητήρα 

καταγραφής δημιουργεί διαφοροποιήσεις στις εικόνες που καταγράφει. Η 

αντιστοίχιση εικόνων έχει σκοπό την εύρεση των διαφοροποιήσεων που 

δημιουργούνται και την ευθυγράμμιση των εικόνων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 

μπορούν να μοντελοποιηθούν με την χρήση ενός γεωμετρικού 

μετασχηματισμού. Αν εφαρμοστεί ο αντίστροφος γεωμετρικός 

μετασχηματισμός σε κάθε εικόνα επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση διαδοχικών 

εικόνων. Η αντιστοίχιση εικόνων είναι ένα από τα πρώτα βασικά προβλήματα 

που μελετήθηκαν αναλυτικά στο πεδίο της υπολογιστικής όρασης, ωστόσο 

δεν υπάρχει μέθοδος που να επιτυγχάνει την τέλεια αντιστοίχιση.[Κλαρούδας-

2010] Οι αντιστοιχίσεις γίνονται με γεωμετρικούς μετασχηματισμούς και 

υπάρχουν 4 κατηγορίες μεθόδων αντιστοίχισης εικόνων: 

1)Μπλοκ αντιστοίχιση 

2)Αντιστοίχιση με την χρήση μετασχηματισμού Fourier 
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3)Αντιστοίχιση με χρήση σημείων 

4)Διαφορική αντιστοίχιση 

 

 

1.6 Ανίχνευση αντικειμένων 

   Η ανίχνευση αντικειμένων σε εικόνες είναι μία διαδικασία η οποία 

πραγματοποιείται από τον άνθρωπο πολλές φορές, κάθε δευτερόλεπτο και 

για πάρα πολλά αντικείμενα. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος δε 

χρειάζεται να προσπαθήσει για να αναγνωρίσει ένα αντικείμενο, ακόμα και αν 

δεν έχει δει ποτέ στο παρελθόν το συγκεκριμένο, αλλά αρκεί να έχει δει 

κάποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας. Έτσι, για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι 

τα "αντικείμενα" που βλέπουμε σε έναν δρόμο είναι άνθρωποι, παρά το 

γεγονός ότι μπορεί να μην έχουμε δει τους ίδιους ανθρώπους προηγουμένως 

ή το συγκεκριμένο συνδυασμό ρούχων που φοράνε. Αντιλαμβανόμαστε, 

λοιπόν, ότι το ανθρώπινο σύστημα ανάλυσης εικόνων και αναγνώρισης 

αντικειμένων είναι πολύ ανεπτυγμένο[Βαρυτιμίδης-2008]. 

   Στη γενικότερη προσπάθεια αυτοματοποίησης κάποιων διαδικασιών 

εντάσσεται και η ανίχνευση αντικειμένων σε εικόνες (κινούμενες ή στατικές) με 

τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ανίχνευση αντικειμένων ορίζεται ως η 

διαδικασία κατά την οποία ένα υπολογιστικό σύστημα παίρνει ως είσοδο μια 

εικόνα και βγάζει ως έξοδο τις περιοχές της εικόνας στις οποίες εμφανίζεται 

κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το αποτέλεσμα, δηλαδή, της διαδικασίας 

αποτελείται από την κατηγορία κάθε αντικειμένου που ανιχνεύθηκε καθώς και 

τη θέση και τη διάστασή του. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα 

εργαλεία της θεωρίας σημάτων, ώστε να αναπαραστήσουμε τις πληροφορίες 

που περιέχονται σε μια εικόνα. 

   Μεταξύ άλλων, έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρακάτω τεχνικές: α) ο 

μετασχηματισμός Hough ,β) ο μετασχηματισμός SIFT (Scale-Invariant 

Feature Transform – Μετασχηματισμός Χαρακτηριστικών Ανεξάρτητων 

Κλίμακας) ,γ) ο μετασχηματισμός Gabor, δ) τα ιστογράμματα HOG 

(Histogrames of Oriented Gradients – Ιστογράμματα Κατευθύνσεων Κλίσης), 
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ε) ιστογράμματα προσανατολισμού ακμών (Edge Orientation Histograms – 

EOH) ,στ) ιστογράμματα έντασης (Histogram of Intensities), ζ) η ανίχνευση 

περιγράμματος ,η) ο μετασχηματισμός κυματιδίων με συναρτήσεις βάσης 

τύπου Haar (χαρακτηριστικά τύπου Haar) και θ) η ανάλυση ανεξάρτητων 

συνιστωσών (Indipendent Component Analysis – ICA). Όλες οι παραπάνω 

τεχνικές εφαρμόζονται με την βοήθεια του MATLAB. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

2.1 Ανάλυση εικόνας 

 

   Ανάλυση εικόνας λέγεται το μέγεθος που δείχνει από πόσα εικονοστοιχεία 

αποτελείται μια ψηφιακή εικόνα στη μονάδα του μήκους. Χρησιμοποιείται για 

την ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών τα οποία βρίσκονται σε διασπορά 

(σκόρπια) ώστε να προσδιοριστεί εάν και σε τι βαθμό διασποράς είναι 

ομογενείς ή ανομοιογενείς και μετριέται σε ppi(pixels per inch). Πιο 

συγκεκριμένα, είναι η έννοια της συχνότητας δειγματοληψίας μεταφερμένη στο 

χώρο. Η συχνότητα δειγματοληψίας δηλώνει γενικά το πλήθος των δειγμάτων 

που δημιουργούνται από το αναλογικό σήμα στη μονάδα του χρόνου και η 

ανάλυση το πλήθος των δειγμάτων που δημιουργούνται από την αναλογική 

εικόνα στη μονάδα του μήκους. Η υψηλή ανάλυση δε συνεπάγεται απαραίτητα 

και από ποιοτικότερη απεικόνιση μιας εικόνας. Επίσης στην ανάλυση εικόνας 

παίζουν σημαντικό ρόλο και οι ακμές που φέρουν χρήσιμες πληροφορίες για 

τα όρια των αντικειμένων[Βατσκοπούλου-2006]. Υπάρχουν κάποια βήματα για 

την ανάλυση της εικόνας τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 
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ΒΗΜΑ 1Ο :Thresholding 

Είναι μια λειτουργία όπου μια ασπρόμαυρη εικόνα μετατρέπεται σε δυαδική. 

Αυτή η διαδικασία βοηθάει στο να απλοποιηθεί η εικόνα και στη συνέχεια να 

επεξεργαστεί. Η μετατροπή μιας εικόνας σε δυαδικής γίνεται καθορίζοντας 

αρχικά ένα threshold level και αλλάζοντας έπειτα όλα τα pixel με gray level 

κάτω από το threshold level σε 0(μαύρο) και τα υπόλοιπα με gray level ίσο ή 

μεγαλύτερο σε 255(άσπρο). Το threshold level μπορεί να βρεθεί είτε με 

μαθηματικές μεθόδους είτε μελετώντας την εικόνα και το ιστόγραμμα της. 

Κατά την διάρκεια που επιλέγεται να γίνει το threshold level υπάρχει η 

πιθανότητα για λάθη 2 ειδών: 

α) Να μην συμπεριλαμβάνονται στη νέα εικόνα όλα τα επιθυμητά pixel. 

β)Κάποια από τα pixel που περιλαμβάνονται στη νέα εικόνα δεν έπρεπε να 

υπήρχαν. 

Πριν επιλεγεί το threshold level θα πρέπει να αποφασιστεί ποιο είδος λάθους 

είναι το πιο αποδεκτό. Προτιμάται το λάθος (β) και έπειτα χρησιμοποιείται 

automatic thresholding όπου το threshold level είναι μια εικόνα που 

αποτελείται από 2 μέρη: το αντικείμενο και το background. Το gray level του 

αντικειμένου κατανέμεται από μια στατιστική κατανομή ενώ το gray level του 

background από μια άλλη και μπορούμε να το δούμε ως 2 peaks του 

ιστογράμματος το μέσο των οποίων ορίζεται ως threshold level. Οι εξισώσεις 

που υλοποιούνται αυτά φαίνονται παρακάτω: 

 

Για το grey level: 

𝑇 = max{
t(g)

𝑃−𝑡(𝑔)
∗ (m(g) −  m(G − 1))2} − 1 (1) 

Όπου T είναι το threshold level, g είναι το grey level, P είναι ο αριθμός των 

pixels στην εικόνα, G είναι ο μέγιστος αριθμός των grey levels, t(g) είναι ο 

αριθμός των pixels στο grey level g και κάτω και m(g) είναι το μέσο grey level 

μεταξύ του 0 και του g. 
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Για τον αριθμό των pixels με grey level g λιγότερο: 

𝑡(𝑔) = ∑ f(i)
𝑔

𝑖=1
 (2) 

 

Όπου το f(i) είναι ο αριθμός των pixels στο grey level g. 

 

Για το μέσο grey level: 

𝑚(𝑔) =
∑ g f(i)
g
i=0

t(g)
 (3) 

 

Εάν στον τύπο του T δώσουμε τιμές όπως: 0,100,200,300,400,500 παίρνουμε 

αντίστοιχες τιμές στο grey level που είναι οι εξής: 21,41,61,81,….,241 και έτσι 

προκύπτει ότι το threshold level ισούται με 86 επειδή είναι το μέγιστο. 

 

Παρακάτω απεικονίζεται το αποτέλεσμα του thresholding που από την 

ασπρόμαυρη εικόνα προκύπτει η δυαδική: 

 

Σχήμα 2.1.1: Αποτέλεσμα Thresholding 
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ΒΗΜΑ 2ο: Αφαίρεση περιγράμματος 

 

   Σε αυτό το βήμα όλα τα pixel που βρίσκονται στο περίγραμμα της εικόνας 

αλλάζουν το χρώμα τους στο χρώμα του background γίνονται δηλαδή άσπρα. 

Έτσι, εξασφαλίζεται η αποφυγή προβλημάτων όταν αργότερα εφαρμοστούν 

μάσκες, αφού με την διαδικασία αυτή δε χάνεται ιδιαίτερα σημαντική 

πληροφορία. 

 

ΒΗΜΑ 3ο: Διαμερισμός εικόνας 

 

   Εδώ γίνεται η διαίρεση της δυαδικής εικόνας στα αντικείμενα που την 

αποτελούν και με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε αντικείμενα διαφορετικού 

μεγέθους. Μετά βρίσκουμε το μεγαλύτερο τμήμα στην εικόνα που υποτίθεται 

ότι αυτό είναι το μονοπάτι και μετατρέπουμε τα pixel με διαφορετική ετικέτα 

από αυτή του μονοπατιού στο χρώμα του background. Τα αντικείμενα στα 

οποία δίνεται η ίδια ετικέτα είναι συνδεδεμένα. Υπάρχουν 2 διαφορετικοί 

ορισμοί για τη σύνδεση: 

α) Four connectedness: 2 pixel συνδέονται μόνο εάν έχουν κοινό 

όρο(αριστερή εικόνα) 

β) Eight connectedness: τα pixels συνδέονται εάν ακουμπούν οι γωνίες 

της(δεξιά εικόνα) 
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Σχήμα 2.1.3: Παράδειγμα 2 τρόπων σύνδεσης 

 

 

   Η διαδικασία ετικετοποίησης αρχίζει όταν αποφασιστεί ποιος τύπος 

σύνδεσης θα χρησιμοποιηθεί. Η διαδικασία αυτή είναι επαναληπτική γιατί 

ερευνάται κάθε pixel. Έπειτα, ερευνώνται τα γειτονικά pixel και αν ένα από 

αυτά έχει ήδη ετικέτα και συνδέεται με το pixel, σύμφωνα με τον τύπο που 

καθορίστηκε, τότε η ετικέτα δίνεται και στο pixel που ερευνάται. Εάν το pixel 

έχει διαφορετικό χρώμα από αυτό του background του δίνεται μια ετικέτα με 

έναν αριθμό. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι μια ετικέτα για κάθε 

αντικείμενο της εικόνας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 2.1.4: Παράδειγμα ετικετοποίησης 

 

 

ΒΗΜΑ 4Ο: Σκελετοποίηση 

 

   Σε αυτή την διαδικασία βρίσκεται ο μεσαίος άξονας των γραμμών ή των 

αντικειμένων στην εικόνα όπου το εξωτερικό layer του απομακρύνεται με μια 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Αν μια γραμμή είναι αρκετά pixel παχιά τότε 

ελαττώνεται σε γραμμή πάχους ενός μόνο pixel. Ο τρόπος που συνδέονται τα 

pixel στο σκελετό εξαρτάται από τον τύπο σύνδεσης που επιλέγεται για την 

σκελετοποίηση. Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα κατά την σκελετοποίηση 

αφού μπορεί να επηρεαστεί από θόρυβο. Παράδειγμα σκελετοποίησης 

ακολουθεί στην επόμενη εικόνα: 
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Σχήμα 2.1.5: Παράδειγμα σκελετοποίησης 

 

ΒΗΜΑ 5ο: Αραίωση 

 

   Σε αυτή την διαδικασία αφαιρείται το εξωτερικό layer ενός αντικειμένου 

εφαρμόζοντας μάσκες σε όλα τα pixel στην επιφάνεια του. Αν η μάσκα 

ταιριάζει τότε το pixel στο κέντρο της διαγράφεται και η διαδικασία συνεχίζεται 

έως ότου δοκιμαστούν όλα τα pixel. Απεικόνιση μασκών που 

χρησιμοποιούνται για αραίωση σε four connectedness: 

 

 

Σχήμα 2.1.6: Παράδειγμα μασκών με four connectedness αραίωσης 
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   Τα μαύρα pixel είναι οι περιοχές του αντικειμένου, τα ανοιχτά γκρι έχουν το 

χρώμα του background και τα σκούρα γκρι είναι pixel που το χρώμα τους δεν 

ενδιαφέρει. Για eight connectedness εφαρμόζονται ανάλογες μάσκες. Το 

αποτέλεσμα της αραίωσης φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Σχήμα 2.1.7: Αποτέλεσμα αραίωσης 

 

Εφόσον τελειώσει αυτή η διαδικασία η εικόνα που θα προκύψει θα έχει συχνά 

κάποια κλειδιά από pixel λόγω θορύβου. 

 

 

ΒΗΜΑ 6Ο: Κλάδεμα 

 

   Αυτή η διαδικασία είναι επαναληπτική όπου εφαρμόζεται για την αφαίρεση 

των κλάδων, όπως σκελετού σε μια εικόνα κατά την οποία αφαιρείται το 

ακριανό pixel του κάθε κλάδου σε κάθε επανάληψη. Σταματάει η όλη 

διαδικασία όταν δε μπορούν να γίνουν άλλες αλλαγές στην εικόνα. Ακολουθεί 

παράδειγμα: 
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Σχήμα 2.1.8: Παράδειγμα Κλαδέματος 

 

 

Η διαδικασία αυτή γίνεται χρησιμοποιώντας μάσκες που εφαρμόζονται στην 

εικόνα. Υπάρχουν πάλι 2 σετ από μάσκες 1 για four connectedness και 1 για 

eight connectedness. Παρακάτω φαίνονται οι μάσκες για four connectedness: 

 

 

Σχήμα 2.1.9: Μάσκες για four connectedness κλαδέματος 
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2.2 Ανάγνωση εικόνας 

 

   Στο MATLAB γίνεται η ανάγνωση εικόνας μέσω του χώρου 

πληκτρολόγησης εντολών. Επίσης, διαθέτει την συνάρτηση ανάγνωσης που 

είναι η imread και χρησιμοποιείται για την ανάγνωση αρχείων εικόνας όπως 

τα BMP,JPEG,PCX,PNG,TIFF. Η imread γίνεται σε μορφή uint8 αλλά στα 

αρχεία PNG και TIFF μπορεί να γίνει και σε μορφή uint16. Ακολουθεί 

παράδειγμα ανάγνωσης εικόνας: 

 

x=imread(‘moon.tif’); 

 

Διαβάζει από ένα αρχείο εικόνας τις τιμές φωτεινότητας και τις αποδίδει σε 

έναν πίνακα x.Ο πίνακας x περιέχει τα στοιχεία της εικόνας σε μορφή uint8. 

Παίρνει 2 ορίσματα: το όνομα του αρχείου της εικόνας και τον τύπο του 

αρχείου. Εάν το αρχείο δεν βρίσκεται στον τρέχοντα κατάλογο ή σε ένα 

κατάλογο του MATLAB τότε καθορίζουμε το πλήρες όνομα της διαδρομής 

αυτού στο σύστημα μας. Εάν όμως δεν υπάρχει ούτε στον κατάλογο του 

MATLAB το προσθέτουμε χειροκίνητα. Όπως παραδείγματος χάριν: 

 

x=imread(‘C:/Matlab/R2013a/images/imagename.fileformat’); 

 

Η ανάγνωση δυαδικού αρχείου(π.χ. αρχείων τύπου ‘filename.bin’), το οποίο 

περιέχει μια εικόνα, πραγματοποιείται με τη χρήση συναρτήσεων για το 

άνοιγμα και την ανάγνωση του αρχείου. Ένα παράδειγμα ανάγνωσης μιας 

τέτοιας εικόνας είναι: 

 

filename=’Lenna.bin’; 
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Η ανάγνωση της εικόνας, η οποία είναι αποθηκευμένη σαν αρχείο 

‘filename.mat’ με την συνάρτηση save του MATLAB, πραγματοποιείται με τη 

συνάρτηση load filename.mat. Ένα παράδειγμα ανάγνωσης μιας τέτοιας 

εικόνας είναι: 

 

load woman; 

 

2.3 Εγγραφή εικόνας 

 

   Στο ΜATLAB γίνεται και εγγραφή εικόνων αφού διαθέτει την συνάρτηση 

imwrite η οποία γράφει έναν πίνακα με εικόνα σε ένα αρχείο. Χρησιμοποιείται 

ως εξής: 

 

imwrite(l,’picture.tif’); 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται και άλλες παράμετροι στη 

συνάρτηση εγγραφής ανάλογα με τον τύπο του αρχείου που έχει επιλεγεί. Για 

παράδειγμα, αν ο τύπος του αρχείου είναι ‘filename.jpg’,η συνάρτηση που 

χρησιμοποιείται έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

imwrite(l,’filename.jpg’,’quality’,q); 

 

Το αρχείο ‘filename.jpg’ που δημιουργείται είναι συμπιεσμένο και έχει 

συντελεστή ποιότητας q. Ο συντελεστής ποιότητας παίρνει τιμές από 0 έως 

100,δηλαδή μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση έως συμπίεση χωρίς απώλειες ή 

χειρότερη έως καλύτερη δυνατή ποιότητα απεικόνισης. Ωστόσο, οι δυαδικές 

εικόνες γράφονται με διαφορετικό τρόπο καθώς τις γράφει σαν εικόνες 1-bit, 
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επειδή η μορφή TIFF υποστηρίζει τέτοιες εικόνες. Το ΜATLAB την απεικονίζει 

στον χώρο εργασίας ως μια λογική διάταξη. Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται 

το διάβασμα μιας δυαδικής εικόνας που την αποθηκεύει ως αρχείο TIFF: 

 

BW=imread(‘moon.jpg’); 

imwrite(BW,’tif’); 

 

2.4 Απεικόνιση εικόνας 

 

   Στο MATLAB υπάρχει και η δυνατότητα της απεικόνισης εικόνων. Για να 

απεικονίσουμε μια εικόνα η συνάρτηση που χρησιμοποιούμε είναι η εξής: 

 

imshow(filename); 

 

Το imshow(filename) εμφανίζει την εικόνα που είναι αποθηκευμένη στο 

αρχείο γραφικών imread. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει μια εικόνα που 

μπορεί να διαβάζεται από imread. Η imshow καλεί την imread για να διαβάσει 

την εικόνα από το αρχείο, αλλά δεν αποθηκεύει τα δεδομένα της εικόνας στο 

MATLAB workspace. Εάν το αρχείο περιέχει πολλαπλές εικόνες, το imshow 

εμφανίζει την πρώτη εικόνα του αρχείου. Υπάρχουν όμως διαφορετικές 

παράμετροι που χρησιμοποιούμε για να εμφανίσουμε διαφορετικούς τύπους 

εικόνων. Οπότε η συνάρτηση imshow σε κάθε περίπτωση αλλάζει: 

 

Για την απεικόνιση εικόνων φωτεινότητας: 

imshow(x); 
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Εντολές MATLAB: 

x=imread(‘pentagon.png’); 

imshow(x) 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.4.1: Απεικόνιση εικόνας φωτεινότητας 

 

 

Για την απεικόνιση εικόνων χρωματικού δείκτη: 

imshow(X,map); 

Εντολές MATLAB: 

load woman; 

imshow(X,map) 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.4.2: Απεικόνιση εικόνας χρωματικού δείκτη 

 

 

Για την απεικόνιση ενός αρχείου εικόνας: 

           

imshow(‘name.tif’); 

 

 

Εντολές MATLAB: 

imshow(‘moon.tif’) 

 

 

 

 

 



41 
 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.4.3: Απεικόνιση αρχείου εικόνας 

 

Απεικόνιση τιμών που είναι ίσες ή μικρότερες του low σαν 0 και για τις τιμές 

που είναι ίσες ή μεγαλύτερες του high σαν 1. Όλες οι άλλες ενδιάμεσες τιμές 

κλιμακώνονται στο διάστημα [0,1]. Η εντολή γράφεται: 

imshow(x,[low high]); 

 

Εντολές MATLAB: 

X=imread('pentagon.png'); 

imshow(X,[80 200]); 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.4.4: Εικόνα με ορισμό ορίων 

 

   Στο παράδειγμα αυτό η ελάχιστη τιμή του πίνακα Χ είναι 63 και η μέγιστη 

241. Άρα το [80 200] υποδηλώνει ότι όλα τα pixels με τιμή μικρότερη ή ίση του 

80 θα απεικονιστούν μαύρα(δηλαδή 0) και όλα τα pixels με τιμή μεγαλύτερη ή 

ίση από 200 θα απεικονιστούν άσπρα(δηλαδή 255). Οι ενδιάμεσες τιμές θα 

κλιμακωθούν στον προκαθορισμένο αριθμό επιπέδων(π.χ. 256). Απεικόνιση 

όλων των τιμών που είναι ίσες με το ελάχιστο του πίνακα x σαν 0 και όλες οι 

τιμές που είναι ίσες με το μέγιστο του πίνακα x σαν 1. Όλες οι ενδιάμεσες 

τιμές κλιμακώνονται στο διάστημα [0,1]. Το [] υποδηλώνει ότι τα προηγούμενα 

όρια είναι η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του πίνακα. Η εντολή γράφεται: 

 

Imshow(x,[ ]); 
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Εντολές MATLAB: 

X=imread('pentagon.png'); 

imshow(X,[]); 

 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.4.5: Απεικόνιση εικόνας σε 0 και 1 

 

2.5 Πληροφορίες εικόνας 

 

   Το MATLAB παρέχει και την δυνατότητα να δούμε τις πληροφορίες μιας 

εικόνας και γίνεται με την συνάρτηση imfinfo.Η σύνταξη της είναι: 

 

imfinfo filename 
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Για παράδειγμαμια εικόνα στο MATLAB ‘sxetikotita.jpg’ έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά(imfinfo_sxet.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread(‘sxetikotita.jpg’); 

imfinfo sxetikotita.jpg  %emfanisi pliroforion eikonas 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

ans = 

Filename: [1x53 char] 

FileModDate: '18-Dec-2016 18:29:01' 

FileSize: 62549 

Format: 'jpg' 

FormatVersion: '' 

Width: 1300 

Height: 958 

BitDepth: 24 

ColorType: 'truecolor' 

FormatSignature: '' 

NumberOfSamples: 3 

CodingMethod: 'Huffman' 

CodingProcess: 'Sequential' 

Comment: {} 
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XResolution: 300 

YResolution: 300 

ResolutionUnit: 'Inch' 

YCbCrPositioning: 'Centered' 

Copyright: [1x31 char] 

UnknownTags: [1x1 struct] 

 

   Από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα ότι 

πρόκειται για μια έγχρωμη εικόνα με διαστάσεις 958 x 1300 pixels, βάθος 

χρώματος 24 bits ή 32 εκατομμυρίων αποχρώσεων, κωδικοποιημένη με τον 

αλγόριθμο Huffman.Η χωρητικότητα μιας τέτοιας εικόνας, χωρίς συμπίεση, 

είναι 3 x 958 x 1300 = 3.736.200 bytes,ενώ το συμπιεσμένο αρχείο έχει 

χωρητικότητα 62.549 bytes. Δηλαδή η εικόνα έχει συμπιεστεί περίπου 60 

φορές. 

 

2.6 Περικοπή εικόνας 

 

   Το MATLAB δίνει την δυνατότητα της περικοπής μιας εικόνας, 

δημιουργώντας κάποια κομμάτια της αρχικής εικόνας που θέλουμε να 

απεικονίσουμε πιο πολύ για να τα δούμε με λεπτομέρεια είτε να κάνουμε ένα 

είδος zoom στην εικόνα είτε να απεικονίσουμε μόνο ένα σημείο μιας εικόνας. 

Δημιουργεί ένα διαδραστικό εργαλείο περικοπής εικόνας που συνδέεται με την 

εικόνα που εμφανίζεται στο figure, που ονομάζεται εικόνα στόχου[Χάτζικος-

2010]. Το εργαλείο περικοπής εικόνας είναι ένα κινητό, μεγέθους ορθογώνιο 

που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με το ποντίκι. Για να δούμε το 

κομμάτι που έχουμε περικόψει αυτό γίνεται είτε με διπλό κλικ εντός της 

εικόνας του ορθογωνίου είτε με δεξί κλικ και επιλέγουμε crop image. Η εντολή 

συντάσσεται ως εξής: 
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y=imcrop(x); 

 

Ένα παράδειγμα είναι το παρακάτω(perikopi.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread(‘leykos-pyrgos.jpg’); 

y=imcrop(x); %perikopi eikonas epilegontas meros tis 

eikonas gia perikopi 

figure(1);imshow(x) %emfanisi arxikis eikonas 

figure(2);imshow(y) %emfanisi perikopis tis eikonas 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.6.1: Εικόνα πριν την περικοπή 
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Εικόνα 2.6.2: Εικόνα μετά την περικοπή 

 

 

2.7 Περιστροφή εικόνας 

   Το MATLAB μας δίνει την δυνατότητα της περιστροφής μιας εικόνας. Για να 

γίνει αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα στα επίπεδα του γκρι ώστε να 

απλουστεύσουμε τα πράγματα. Ο πίνακας περιστροφής θα έχει την μορφή: 

𝑀 = [
𝑐𝑜𝑠𝜃     − 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜃          𝑐𝑜𝑠𝜃

] 

 

   Δημιουργούμε έναν πίνακα για τις συντεταγμένες των pixels (διαφορετικές 

από τους αριθμούς γραμμών και στηλών στις συντεταγμένες Χ, Υ). Η 

εφαρμογή της περιστροφής σε κάθε σημείο, αφού στρογγυλέψουμε την 

προκύπτουσα αξία, αλλάξουμε τη γραμμή και την αναπαράσταση των 

στηλών, μας οδηγεί στην τελική εικόνα. 

   Περιστρέφοντας δυο γειτονικά pixel μπορεί να οδηγήσει, μετά την 

στρογγυλοποίηση, σε πανομοιότυπες συντεταγμένες. Αυτό μας οδηγεί στο 
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συμπέρασμα πως υπάρχουν ‘κενά’ στην εικόνα προορισμού. Γενικά , οι 

μετασχηματισμοί με συσχέτιση εκφράζονται ως εξής: 

[
𝑋
𝑌
1
] = [

𝑎 𝑏 𝑡𝑥
𝑐 𝑑 𝑡𝑦
0 0 1

] = [
𝑥
𝑦
1
] 

 

x, y είναι οι συντεταγμένες της S πηγής, Χ , Υ είναι οι συντεταγμένες της 

επιλεγμένης εικόνας C , tx και ty καθορίζουν την μετατόπιση που 

εφαρμόστηκε στην εικόνα. Συνήθως για να μπορέσει να γίνει σε μια ψηφιακή 

εικόνα περιστροφή πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένος αλγόριθμος για να 

μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά το rotate σε όλα τα pixels όπως: 

nearestneighbor, bilinear, bicubic, spline, sinc, lanczos κ.ά. Στο παρακάτω 

παράδειγμα, για να κάνουμε περιστροφή θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή 

imrotate γράφοντας την γωνία και τον αλγόριθμο που θέλουμε. 

 

imrotate(k, μοίρες, αλγόριθμος περιστροφής); 

 

Ακολουθεί παράδειγμα(peristrofi.m): 

 

Εντολές ΜATLAB: 

 

k = imread('tajmahal.jpg'); 

n = imrotate(k,45,'bilinear');   %peristrofi eikonas 

figure(1);imshow(k)    %emfanisi tis arxikis eikonas 

figure(2);imshow(n)   %emfanisi tis peristrofis tis 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

 

Εικόνα 2.7.1: Εικόνα πριν την περιστροφή 

 

 

Εικόνα 2.7.2: Εικόνα μετά την περιστροφή 

 

 



50 
 

2.8 Ιστόγραμμα εικόνας 

 

   Μια χρήσιμη προσέγγιση στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας είναι να 

θεωρήσουμε την φωτεινότητα f(i,j):όπου ο άξονας i αντιπροσωπεύει την 

κλίμακα έντασης(0 έως 255 σε ένα σύστημα των 8 bit) και ο κατακόρυφος 

άξονας  j μετρά τον αριθμό των pixels σε κάθε σημείο της εικόνας σαν τυχαία 

μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Η μορφή της εικόνας 

περιέχει συνολική πληροφορία για το περιεχόμενο της εικόνας. Όμως, γενικά 

η μορφή δεν είναι διαθέσιμη και πρέπει να εκτιμηθεί από την ίδια την εικόνα 

κάνοντας χρήση της εμπειρικής πυκνότητας πιθανότητας που λέγεται 

ιστόγραμμα. Το ιστόγραμμα μιας εικόνας φέρει σημαντική πληροφορία για το 

περιεχόμενο της. Γενικά περιγράφει την κατανομή των χρωμάτων ενός 

συνόλου εικονοστοιχείων και εκφράζει τη συχνότητα με την οποία κάθε ένα 

χρώμα εμφανίζεται στο σύνολο του. Είναι μια γραφική αναπαράσταση της 

κατανομής φωτεινότητας μιας εικόνας. 

   Επιπροσθέτως το ιστόγραμμα χρησιμοποιείται για την ανάλυση, την 

αξιολόγηση, την βελτιστοποίηση, την τροποποίηση και την εξαγωγή των 

χαρακτηριστικών μιας εικόνας. Δίνει πολλά στοιχεία για το χρώμα της εικόνας, 

όπως τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τη χρωματική της ισορροπία, άρα δίνει 

επαρκή πληροφορία για ανάλυση και αξιολόγηση μιας εικόνας. Το ιστόγραμμα 

,λοιπόν, μας δείχνει με γραφικό τρόπο πόσα εικονοστοιχεία έχουν κάθε τιμή 

έντασης, αν υπάρχουν, και πόσα εικονοστοιχεία με κάποια δεδομένη τιμή 

έντασης, τα οποία δεν μας δείχνει που βρίσκονται μέσα στην εικόνα. 

Συμπερασματικά, το ιστόγραμμα παρουσιάζει άμεσα και γραφικά ποιο είδος 

ανεπαρκειών φωτεινότητας ή αντίθεσης μπορεί να υπάρχουν σε μια εικόνα. 

Άρα το ιστόγραμμα μιας εικόνας φωτεινότητας με L επίπεδα φωτεινότητας 

στην περιοχή [0, 255] ορίζεται με την ακόλουθη διακριτή συνάρτηση: 

ℎ(𝑟𝑘) = 𝑛𝑘 

 

όπου το 𝑟𝑘  είναι το k επίπεδο φωτεινότητας στο διάστημα [0,255] και 𝑛𝑘 είναι 

ο αριθμός των pixels στην εικόνα που έχουν επίπεδο φωτεινότητας 𝑟𝑘. Πολλές 
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φορές χρησιμοποιείται το κανονικοποιημένο ιστόγραμμα το οποίο ευρίσκεται 

διαιρώντας την σχέση ℎ(𝑟𝑘)=𝑛𝑘 με τον συνολικό αριθμό των pixels στην 

εικόνα. Οπότε έχουμε: 

𝑝(𝑟𝑘) =
ℎ(𝑟𝑘)

𝑛
=
𝑛𝑘
𝑛

 

 

όπου το n είναι ο συνολικός αριθμός των pixels της εικόνας και k=1,2,…..,L.Το 

𝑝(𝑟𝑘) αντιπροσωπεύει την πιθανότητα εμφάνισης του επιπέδου φωτεινότητας 

𝑟𝑘. Η συνάρτηση του MATLAB για την εύρεση του ιστογράμματος είναι: 

 

h=imhist(I,b) 

 

 

Για τις εικόνες χρωματικού δείκτη χρησιμοποιείται η συνάρτηση 

imhist(X,map). Άρα το κανονονικοποιημένο ιστόγραμμα δημιουργείται από την 

σχέση: 

 

p=imhist(I,b)/numel(I) 

 

Η συνάρτηση numel(I) υπολογίζει τον αριθμό των pixels της εικόνας εισόδου. 

Η απεικόνιση του ιστογράμματος στην οθόνη γίνεται με την συνάρτηση 

imhist(I,b), ενώ του κανονικοποιημένου ιστογράμματος με την συνάρτηση 

plot(p). Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα ιστογράμματος μιας 

εικόνας(paradigma_imhist_me_plot.m): 
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Εντολές MATLAB: 

x=imread('sphere.png'); 

h=imhist(x);    %istogramma eikonas 

h(100:105)’ 

ans= 

346   398   421   422   434   483 

n=size(x,1)*size(x,2) 

ans= 

65536 

p=h/n;    %pithanotita 

p(100:105)' 

ans= 

0.0053    0.0061   0.0064    0.0064   0.0066   0.0074 

figure(1);imhist(x)    %emfanisi istogrammatos 

figure(2);plot(p); %emfanisi kanonikopoihmenou 

istogrammatos 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.8.1: Ιστόγραμμα μη κανονικοποιημένο 

 

 

 

 

Εικόνα 2.8.2: Ιστόγραμμα κανονικοποιημένο με plot 
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   Μια εικόνα με κανονική αντίθεση και κανονική φωτεινότητα παρουσιάζει ένα 

ιστόγραμμα ομαλό, με ακραίες τιμές όσο πιο κοντά γίνεται στο 0 και το 255 και 

με ομαλή κατανομή pixel σε όλο το εύρος ενδιάμεσων τιμών. Μια εικόνα, που 

είναι σκοτεινή, παρουσιάζει συγκέντρωση pixel προς την πλευρά του 255. Οι 

εικόνες με χαμηλή αντίθεση θα έχουν ιστόγραμμα που είναι συγκεντρωμένο 

σε μια πολύ στενή περιοχή του άξονα X,σε μορφή συστάδας. Η θέση της 

συστάδας θα δείξει εάν η εικόνα είναι πάρα πολύ σκοτεινή,φωτεινή ή πάρα 

πολύ γκρίζα. Επίσης, όταν ένα ιστόγραμμα με διασπορά τιμών παρουσιάζει 

ένα αρκετά μεγάλο τοπικό μέγιστο, είναι ένδειξη παρασκηνίου στη εικόνα. 

   Το ιστόγραμμα χρώματος χρησιμοποιείται για εικόνες όπως η RGB. Αν και 

δίνει σημαντική πληροφορία για τα χρώματα μιας εικόνας, ωστόσο χρειάζεται 

προσοχή κατά την χρήση του. Για παράδειγμα, δεν είναι καλό για σύγκριση 

εικόνων γιατί 2 πολύ διαφορετικές εικόνες μπορεί να έχουν παρόμοιο 

ιστόγραμμα χρώματος ενώ 2 εικόνες με το ίδιο αντικείμενο σε άλλο χρώμα 

εμφανίζονται ως τελείως διαφορετικές. Όμως, το ιστόγραμμα χρώματος αγνοεί 

τελείως το σχήμα και είναι ευαίσθητο στη μεταβολή της φωτεινότητας. 

Ακολουθεί μια εικόνα με παράδειγμα χρωματικού ιστογράμματος: 

 

 

Σχήμα 2.8.1: Χρωματικό ιστόγραμμα 
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Τέλος το MATLAB μας παρέχει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε την τεχνική 

εξισσορόπησης ιστογράμματος μιας εικόνας, καθώς μετασχηματίζει τις γκρι 

φωτεινότητες μιας εικόνας έτσι ώστε αυτές να κατανέμονται ομοιόμορφα σ’όλη 

την κλίμακα φωτεινοτήτων. Με τον τρόπο αυτό η εικόνα που προκύπτει είναι 

αυξημένης αντίθεσης σε σχέση με την αρχική. Παρακάτω ακολουθεί ένα 

παράδειγμα εξισσορόπησης ιστογράμματος για μια εικόνα 

indexed(istogramma_eikonas_xromatikou_dikti.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pentagon.png');  %diabasma eikonas 

figure(1);imshow(x)  %apeikonisi eikonas 

figure(2);imhist(x)   %apeikonisi istogrammatos eikonas 

y=im2double(x);    %metatropi eikonas se tipou double 

w=imadjust(y,[min(y(:)),max(y(:))],[0 1]);         %epektasi istogrammatos 

figure(3);imhist(w)   %emfanisi istogrammatos neas eikonas 

figure(4);imshow(w)   %emfanisi neas eikonas 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.8.3: Απεικόνιση εικόνας χρωματικού δείκτη(pentagon.png) 

 

 

Εικόνα 2.8.4: Ιστόγραμμα εικόνας χρωματικού δείκτη 
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Εικόνα 2.8.5: Εικόνα μετά την ισοστάθμιση της 

 

 

Εικόνα 2.8.6: Ιστόγραμμα ισοσταθμισμένο 
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επόμενη εικόνα φαίνεται το ιστόγραμμα της αρχικής εικόνας, όπου οι τιμές 

των pixels είναι συγκεντρωμένες περίπου στο κέντρο του ιστογράμματος. 

Στην αμέσως επόμενη εικόνα φαίνεται η επεξεργασμένη εικόνα μετά την 
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ισοστάθμιση της και τέλος, η τελευταία εικόνα είναι το ισοσταθμισμένο 

ιστόγραμμα στο οποίο παρατηρούμε, πως οι τιμές των pixels είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένες σχεδόν σε όλο το ιστόγραμμα. 

   Υπάρχει και η δυνατότητα στο MATLAB της αύξησης της έντασης μιας 

εικόνας βελτιώνοντας την αντίθεση της με την εντολή histeq. Ακολουθεί 

παράδειγμα με αυτή την εντολή(histeq_par.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('sphere.png'); 

figure(1);imshow(x) %emfanisi tis eikonas 

figure(2);imhist(x)  %emfanisi tou istogrammatos tis eikonas 

p=histeq(x);   %beltiosi antithesis eikonas 

figure(3);imshow(p)         %emfanisi tis beltiomenis antithesis tis eikonas 

figure(4);imhist(p)         %emfanisi istogrammatos eikonas me beltiomeni 

antithesi 
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Εμφάνιστη στο MATLAB: 

 

Εικόνα 2.8.7: Εικόνα κανονική 

 

 

Εικόνα 2.8.8: Ιστόγραμμα κανονικής εικόνας 
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Εικόνα 2.8.9: Εικόνα με βελτιωμένη αντίθεση 

 

Εικόνα 2.8.10: Ιστόγραμμα με βελτιωμένη αντίθεση 

 

Τέλος στο MATLAB υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εξισσορόπηση 
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φαίνεται παρακάτω(histequal.m): 
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%oi eikones isodou kai eksodou einai tipou double[0 1] 

 

function y=histequal(x) 

 

[h,w]=size(x); 

 

s=imhist(x);               %istogramma 

 

t=cumsum(s./(h*w));         %athristiki pithanotita 

 

for i=1:h 

 

for j=1:w 

 

k=round(x(i,j)*255); 

 

y(i,j)=t(k+1); 

 

end 

 

end 

 
 
Μια εφαρμογή της παραπάνω συνάρτησης είναι(paradigma_histequal.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

 

x=imread('sphere.png');      %diabasma eikonas 

 

x=im2double(x);      %metatropi tis eikonas se tipou double 

 

y=histequal(x);  %eksisoropisi istogrammatos me tin 

sinartisi histequal 
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figure(1);imshow(x)     %emfanisi tis eikonas tipou double 

 

figure(2);imhist(x) %emfanisi tou istogrammatos tis eikonas    

tipou double 

 

figure(3);imshow(y)     %emfanisi tis eikonas me tin eksisoropisi 

istogrammatos 

 

figure(4);imhist(y)                 %emfanisi tou istogrammatos me histequal 

 
 
 
Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

 

Εικόνα 2.8.11: Απεικόνιση εικόνας αρχικής 
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Εικόνα 2.8.12: Ιστόγραμμα αρχικής εικόνας 

 

 

Εικόνα 2.8.13: Εικόνα με εξισορρόπηση ιστογράμματος 
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Εικόνα 2.8.14: Εξισορροπημένο ιστόγραμμα με histequal 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

   Κατά την διαδικασία δημιουργίας, αποθήκευσης, μετάδοσης και 

επεξεργασίας μιας ψηφιακής εικόνας υπεισέρχονται ανεπιθύμητες αλλοιώσεις 

που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της. Με το 

MATLAB γίνεται η βελτιστοποίηση της εικόνας που αποσκοπεί στην βελτίωση 

της ποιότητάς της, έτσι ώστε να δώσει στην εικόνα μια μορφή πιο κατάλληλη 

για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την 

βελτιστοποίηση μιας εικόνας, όπως η βελτίωση της αντίθεσης, η αντιστοίχιση, 

η αντιστροφή, το κόψιμο και η κλιμάκωση της φωτεινότητας καθώς και μερικοί 

μετασχηματισμοί που βοηθούν σε αυτή την διαδικασία. 

   Επίσης, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μεθόδων βελτίωσης ποιότητας, που 

επεξεργάζονται την εικόνα είτε στο πεδίο του χώρου ή της συχνότητας. Στο 

πεδίο του χώρου, οι τεχνικές εκμεταλλεύονται τις γεωμετρικές ιδιότητες της 

εικόνας, ενώ στο πεδίο της συχνότητας επεξεργάζονται το φάσμα της εικόνας. 

Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν μερικές τεχνικές βελτίωσης της 

ποιότητας μιας εικόνας. 

 

3.2 Αντιστροφή φωτεινότητας 

Η αντιστροφή της φωτεινότητας μιας εικόνας πραγματοποιείται σύμφωνα με 

την σχέση: 

𝐼′(𝑥, 𝑦) = 𝐿 − 𝐼(𝑥, 𝑦) 

 

    Η διαδικασία της αντιστροφής δίνει το αρνητικό μιας εικόνας. Αυτό σε 

μερικές περιπτώσεις είναι επιθυμητό και μπορεί να αναδείξει κάποιες 

περιοχές που στην κανονική μορφή δεν είναι ευδιάκριτες. Στο MATLAB 
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υπάρχει μια έτοιμη συνάρτηση, η οποία μας βοηθάει στην υλοποίηση της 

αντιστροφής φωτεινότητας μιας εικόνας και είναι η inverse(inverse.m): 

 

%oi eikones eisodou kai eksodou einai tipou double [0,1] 

function y=inverse(x) 

L=1; 

Y=L-x; 

Στην οποία συνάρτηση οι εικόνες εισόδου και εξόδου είναι τύπου double [0,1] 

   Στο παρακάτω παράδειγμα απεικονίζεται το αποτέλεσμα αντιστροφής 

φωτεινότητας της εικόνας ‘spine.mat’,όπου αποδεικνύονται κάποιες 

λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι ευδιάκριτες στην αρχική εικόνα. Η αρχική 

εικόνα είναι χρωματικού δείκτη και πριν την αντιστροφή φωτεινότητας 

μετατρέπεται σε εικόνα φωτεινότητας. Οι εντολές στο MATLAB και οι 2 εικόνες 

είναι(efarmogi_inverse.m): 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

load spine; 

x=ind2gray(X,map); %metatropi tis eikonas xromatikou dikti se 

eikona foteinotitas 

y=inverse(x);  %antistrofi foteinotitas me tin sinartisi inverse 

imshow(x)   %emfanisi tis eikonas foteinotitas 

figure;imshow(y) %emfanisi tis eikonas pou exei ipostei 

antistrofi foteinotitas 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 3.2.1: Απεικόνιση εικόνας χρωματικού δείκτη(spine.mat) 

 

 

Εικόνα 3.2.2: Εικόνα με αντιστροφή φωτεινότητας 
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   Στο MATLAB, όμως, υπάρχει και η δυνατότητα να επιτευχθεί η αντιστροφή 

φωτεινότητας με την εντολή imadjust, η οποία πετυχαίνει διάφορες επιδράσεις 

στην αντίθεση μιας εικόνας. Η σύνταξη της εντολής είναι η εξής: 

g=imadjust(f,[low_in, high_in],[low_out,high_out],gamma); 

   Στην παραπάνω εντολή το f είναι η εικόνα εισόδου, τα [low_in,high in] είναι η 

κλίμακα εισόδου, αλλάζουν τα όρια των τιμών έντασης της εικόνας σε νέες 

τιμές προσδιορίζοντας τα [low_out,high_out] της εικόνας σε κάθε περίπτωση 

[low_out,high_out] που είναι η κλίμακα εξόδου και gamma είναι η μορφή της 

καμπύλης κλιμάκωσης της φωτεινότητας. Εάν το gamma παραλειφθεί τότε η 

κλιμάκωση είναι γραμμική. Αυτό σημαίνει ότι τα pixels μιας εικόνας εισόδου τα 

οποία έχουν τιμή ίση ή μικρότερη από low_in παίρνουν την τιμή low_out στην 

εικόνα εξόδου και τα pixels που έχουν τιμή ίση ή μεγαλύτερη από high_in 

παίρνουν την τιμή high_out. Οι φωτεινότητες όλων των pixels με τιμή στο 

διάστημα [low_in high_in] κλιμακώνονται αναλογικά στο διάστημα [low_out 

high_out]. Άρα η αντιστροφή φωτεινότητας με την εντολή αυτή μπορεί να γίνει 

ως εξής(paradigma_imadjust.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

f=imread('football.jpg');       %diabasma eikonas 

f=rgb2gray(f); %metatrepoume tin eikona se eikona 

foteinotitas 

g=imadjust(f,[0 1],[1 0]);       %antistrofi foteinotitas 

figure(1);imshow(f)       %emfanisi tis eikonas foteinotitas 

figure(2);imshow(g) %emfanisi tis eikonas antistrofis   

foteinotitas 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 3.2.3: Εικόνα πριν την εφαρμογή της imadjust 

 

 

Εικόνα 3.2.4: Εικόνα με αντιστροφή φωτεινότητας imadjust 
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3.3 Κλιμάκωση φωτεινότητας 

   Η κλιμάκωση της φωτεινότητας είναι ίδια με την επέκταση της αντίθεσης, 

όταν η μεταβολή φωτεινότητας μιας εικόνας είναι στην περιοχή [0,L-1]. Εάν η 

μεταβολή φωτεινότητας μιας εικόνας δίνεται από το τμήμα (AB), η κλιμάκωση 

της στο διάστημα [0,L-1] πραγματοποιείται αν η ελάχιστη τιμή φωτεινότητας 

αντιστοιχεί με το κατώτερο όριο και η μέγιστη τιμή με το ανώτερο όριο, ενώ οι 

ενδιάμεσες τιμές κλιμακώνονται ανάλογα. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η 

επεξεργασία μιας εικόνας καταλήγει με τιμές φωτεινότητας εκτός της 

επιθυμητής κλίμακας των 256 αποχρώσεων του γκρι, η οποία είναι μια ακραία 

περίπτωση. Σαν αποτέλεσμα έχει έπειτα από κάποιους μαθηματικούς 

χειρισμούς να προκύπτουν φωτεινότητες εκτός του διαστήματος [0,L-1]. Άρα 

πρέπει να γίνεται η κλιμάκωση φωτεινότητας στα κανονικά επίπεδα. Η 

μαθηματική σχέση που εκφράζει την κλιμάκωση της φωτεινότητας είναι: 

𝐼′(𝑥, 𝑦) =
(𝐼(𝑥, 𝑦) − min(𝐼)) ∗ 𝐿

max(𝐼) − min (𝐼)
 

 

Στο MATLAB υπάρχει μια συνάρτηση η οποία υλοποιεί την διαδικασία της 

κλιμάκωσης φωτεινότητας σε μια εικόνα και είναι η rescale(rescale.m): 

%oi eikones eisodou kai eksodou einai tipou double[0 1] 

 

function y=rescale(x) 

 

xmin=min(x(:)); 

 

xmax=max(x(:)); 

 

y=(x-xmin)/(xmax-xmin); 
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Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής της παραπάνω 

συνάρτησης(paradeigma_rescale.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pentagon.png'); 

x=im2double(x);   %metatrepoume tin eikona se tipou double 

(0,1) 

xmax=max(x(:))   %briskoume to megisto tis eikonas 

xmax = 

0.9451      %241 

xmin=min(x(:))  %briskoume to elaxisto tis eikonas 

xmin = 

0.2471     %63 

y=rescale(x);  %kanoume rescale 

figure(1); imshow(x) %emfanisi tis arxikis eikonas 

figure(2); imshow(y) %emfanisi tis eikonas me rescale 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 3.3.1: Αρχική εικόνα πριν το rescale 

 

 

Εικόνα 3.3.2: Εικόνα με rescale 
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Από τις παραπάνω εικόνες και τον κώδικα είναι φανερό ότι η ελάχιστη τιμή 

ισούται με το 63 και η μέγιστη με το 241 καθώς επίσης ότι τα ακρότατα της 

εικόνας επηρεάζουν τη κλιμάκωση της φωτεινότητας προς την περιοχή του 

λευκού ή του μαύρου. 

 

3.4 Τεμαχισμός κλίμακας φωτεινότητας 

   Η διαδικασία ανάδειξης μιας συγκεκριμένης περιοχής φωτεινότητας σε μια 

εικόνα καλείται τεμαχισμός της κλίμακας φωτεινότητας. Σ’ αυτή την κατηγορία 

ανήκουν 2 τεχνικές από τις οποίες, η μια οδηγεί την περιοχή [a,b] στη μέγιστη 

τιμή φωτεινότητας υποβαθμίζοντας την υπόλοιπη περιοχή στο μηδέν δηλαδή 

ισχύει: 

𝐼′(𝑥, 𝑦) = {
𝐿 − 1, 𝛼𝜈 𝑎 ≤ 𝐼 ≤ 𝑏

0, 𝛼𝜆𝜆𝜊ύ
 

 

ενώ η άλλη οδηγεί μόνο μια περιοχή [a,b] στη μέγιστη τιμή φωτεινότητας 

χωρίς να επηρεάσει την υπόλοιπη περιοχή οπότε ισχύει: 

𝐼′(𝑥, 𝑦) = {
𝐿 − 1, 𝛼𝜈 𝑎 ≤ 𝐼 ≤ 𝑏

𝐼, 𝛼𝜆𝜆𝜊ύ
 

 

Στο MATLAB υπάρχει η συνάρτηση slice_im, η οποία χρησιμοποιείται για τον 

τεμαχισμό της φωτεινότητας μιας εικόνας(slice_im.m): 

 

%[a,b] einai to diastima tou temaxismou foteinotitas 

%i eisodos einai '1' i '2' gia tis 2 methodous temaxismou 

%oi eikones eisodou kai eksodou einai tipou double [0,1] 

 

function y=slice_im(x,a,b,varargin) 

z=zeros(size(x)); 

w=zeros(size(x)); 
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method=varargin{1}; 

switch method 

case '1' 

i=find(a<=x); 

j=find(x<=b); 

z(i)=1; 

w(j)=1; 

y=z & w; 

case '2' 

i=find(a<=x); 

j=find(x<=b); 

z(i)=1; 

w(j)=1; 

y=double(z & w); 

k=find(y==0); 

y(k)=x(k); 

end 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής της παραπάνω 

συνάρτησης(efarmogi(slice_im).m): 

Εντολές MATLAB: 

load woman;     %eikona tipou xromatikou dikti 

figure(1);imshow(X,map)    %emfanisi arxikis eikonas 

x=ind2gray(X,map);    %metatropi eikonas se double (0,1) 

y=slice_im(x,80/255,110/255,'1');  %temaxismos tipou 1 

z=slice_im(x,80/255,110/255,'2');  %temaxismos tipou 2 

figure(2);imshow(y)    %eikona me temaxismo tipou 1 

figure(3);imshow(z)    %eikona me temaxismo tipou 2 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 3.4.1: Απεικόνιση αρχικής εικόνας πριν τη slice_im 

 

 

Εικόνα 3.4.2: Εικόνα με τη συνάρτηση slice_im τύπου 1 
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Εικόνα 3.4.3: Εικόνα με τη συνάρτηση slice_im τύπου 2 

 

3.5 Κόψιμο φωτεινότητας 

   Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το κόψιμο των επιπέδων φωτεινότητας εάν 

ισχύει 𝐼′ = 𝐼′1 για τιμές φωτεινότητας 𝐼 <= 𝐼′1 και/ή 𝐼′ = 𝐼′2 για τιμές 

φωτεινότητας 𝐼 >= 𝐼′2. Αν όμως ισχύει 𝐼′1 = 0 και 𝐼′2 = 𝐿 − 1, τότε το κόψιμο 

φωτεινότητας μοιάζει με την επέκταση αντίθεσης χωρίς όμως να υπάρχει 

κλιμάκωση των τιμών φωτεινότητας μεταξύ των 𝐼1 και 𝐼2. Αν υπάρχει 

κλιμάκωση των ενδιάμεσων τιμών φωτεινότητας τότε δημιουργείται επέκταση 

της αντίθεσης. Επίσης, το κόψιμο της φωτεινότητας γίνεται και με 

κατωφλίωση, αφού εδώ γίνεται κόψιμο των επιπέδων φωτεινότητας κάτω από 

το επίπεδο κατωφλίου και ισχύει 𝐼′1 = 0 για 𝐼 < 𝐼1 = 𝐼2. Η απόδοση της 

μέγιστης τιμής φωτεινότητας για τιμές μεγαλύτερες από το επίπεδο κατωφλίου 

ισχύει 𝐼′2 = 𝐿 − 1 για 𝐼 > 𝐼1 = 𝐼2. Έτσι, με αυτό τον τρόπο έχουμε 

δημιουργήσει μια δυαδική εικόνα. Ακολουθεί παράδειγμα για το κόψιμο της 

φωτεινότητας(kopsimo_foteinotitas.m): 
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Εντολές MATLAB: 

x=imread('pout.tif'); %eikona tipou uint8 

x=im2double(x);  %metatropi eikonas uint8 se double(0,1) 

i=find(x<=90/255);  %vriskoume ta indexes 

y=x; 

y(i)=20/255;   %psalidisma foteinotitas 

z=im2bw(x);   %entasi katofliou 

imshow(y);   %emfanisi tis ‘psalidismenis’ eikonas 

figure;imshow(z)  %emfanisi tis eikonas entasis katofliou 

 

 

Εικόνα 3.5.1: Εικόνα με κόψιμο φωτεινότητας 
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Εικόνα 3.5.2: Εικόνα με κατωφλίωση 

 

   Στην πρώτη εικόνα απεικονίζεται το κόψιμο της φωτεινότητας. Αν η ελάχιστη 

και η μέγιστη τιμή φωτεινότητας της εικόνας είναι 74 και 224 αντίστοιχα, τότε 

το κόψιμο ως προς την φωτεινότητα 90 πραγματοποιείται ευρίσκοντας τις 

θέσεις των pixels, τα οποία έχουν φωτεινότητα ίση ή μικρότερη της τιμής 

κατωφλίου και θέτοντας την τιμή τους ίση με μια προκαθορισμένη τιμή, όπως 

πχ ίση με 20. Αυτό γίνεται με την εντολή find, η οποία δίνει τους δείκτες των 

pixels που ικανοποιούν κάποια συνθήκη. Η κατωφλίωση πραγματοποιείται με 

την εντολή im2bw, η οποία λειτουργεί με επίπεδο κατωφλίου 0.5 και δίνει 

δυαδική εικόνα. 
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3.6 Μετασχηματισμοί φωτεινότητας 

   Φωτεινότητα μιας εικόνας μπορεί να ορισθεί η μέση φωτεινότητα των 

εικονοστοιχείων της.  Δηλαδή για μια εικόνα διαστάσεων N x M η φωτεινότητα 

της ισούται με: 

𝐵 =
1

𝑁𝑀
∗∑ ∑ 𝐼(𝑛,𝑚)

𝑀

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

 

Οι τεχνικές μετασχηματισμού φωτεινότητας βασίζονται στις συναρτήσεις 

μετασχηματισμού T(g) με βάση την σχέση: 

ℎ′(𝑘) = 𝑇(ℎ(𝑘)), 𝑘 = 0,…… , 𝐿 − 1 

 

Σκοπός τους είναι η ρύθμιση των φωτεινοτήτων των εικόνων έτσι ώστε να 

προκύψει μια βελτιωμένη εικόνα, στην οποία οι περιοχές φωτεινοτήτων να 

τονιστούν ή να εξομαλυνθούν. Αν g είναι η αρχική κλίμακα φωτεινοτήτων και q 

η νέα κλίμακα φωτεινοτήτων μετά τον μετασχηματισμό ισχύει ότι: 

 

𝑞 = 𝑇(𝑔), 𝜅𝛼𝜄 𝑞𝑑𝑞 = 𝑔𝑑𝑔 => 𝑞 = 𝑔 ∗
𝑑𝑔

𝑑𝑞
 

Χρησιμοποιώντας κατάλληλες συναρτήσεις μετασχηματισμού T μπορούμε να 

πετύχουμε ένα πλήθος μετατροπών που βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες 

περιπτώσεις. Επειδή η επεξεργασία κάθε εικονοστοιχείου μιας εικόνας 

εξαρτάται από την φωτεινότητα του ίδιου του εικονοστοιχείου, οι τεχνικές 

αυτές λέγονται τεχνικές σημειακής επεξεργασίας[Παπαμάρκος-2013]. 
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3.6.1 Αρνητική εικόνα 

   Η αρνητική μορφή μιας ψηφιακής εικόνας είναι χρήσιμη σε πολλές 

εφαρμογές, όπως η αναπαράσταση ιατρικών εικόνων. Το αρνητικό μιας 

εικόνας παράγεται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση μετασχηματισμού που 

είναι η εξής: 

𝑇(𝑔) = 255 − 𝑔 

 

Στην αρνητική εικόνα η φωτεινότητα στην έξοδο μειώνεται καθώς η 

φωτεινότητα στην είσοδο αυξάνεται. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γενική 

μορφή τεχνικών μετασχηματισμού φωτεινότητας: 

 

Σχήμα 3.6.1.1: Γενική μορφή τεχνικών μετασχηματσμού εικόνας 
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Ένα παράδειγμα μετασχηματισμού για το αρνητικό μιας εικόνας είναι το εξής: 

 

Σχήμα 3.6.1.2: Παράδειγμα μετασχηματισμού για το αρνητικό μιας 

εικόνας 

 

Στο πρώτο σχήμα (α) φαίνεται το αρνητικό μιας εικόνας, στο δεύτερο σχήμα 

(β) η αρχική εικόνα και στο τρίτο σχήμα (γ) το αρνητικό της. 

 

3.6.2 Αύξηση της αντίθεσης 

   Κάποιες εικόνες με χαμηλή αντίθεση μπορούν να προκύψουν: είτε από 

ανεπαρκή φωτισμό, είτε λόγω της μικρής δυναμικής περιοχής του οπτικού 

αισθητήρα, είτε λόγω λανθασμένης ρύθμισης των παραμέτρων λήψης των 

εικόνων, όπως για παράδειγμα η λανθασμένη ρύθμιση του διαφράγματος 

κατά τη διάρκεια φωτογράφησης. Η γενική τεχνική της αύξησης της αντίθεσης 

σε μια ψηφιακή εικόνα έχει ως στόχο την αύξηση της δυναμικής περιοχής των 

φωτεινοτήτων που μας ενδιαφέρουν. Η συνάρτηση μετασχηματισμού πρέπει 

να έχει κατάλληλη μορφή, ώστε να αυξάνει την αντίθεση σε προκαθορισμένες 

περιοχές φωτεινοτήτων. Έτσι, στις περιοχές που έχουμε μεγάλη συγκέντρωση 

εικονοστοιχείων πρέπει να εφαρμοστεί μεγαλύτερη επέκταση για να έχουμε 

καλύτερη απεικόνιση της εικόνας. Έχουμε διάφορους ορισμούς για την 
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αντίθεση. Ένας ορισμός για μια εικόνα αποχρώσεων του γκρι και με 

διαστάσεις N x M και φωτεινότητας B είναι: 

𝐶 = √
1

𝑁𝑀
∗∑∑[𝐼(𝑛,𝑚) − 𝐵]2

𝑀

𝑚−1

𝑁

𝑛−1

 

 

Και ένας ακόμα ορισμός για την αντίθεση εκφράζεται όπως παρακάτω: 

𝐶 =
max[𝐼] − min [𝐼]

max[𝐼] − min [𝐼]
 

 

Ο παραπάνω ορισμός δίνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Όταν C=0 η εικόνα έχει 

μηδενική αντίθεση, ενώ όταν C=1 έχουμε εικόνα μέγιστης αντίθεσης. 

Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις εικόνων που μας ενδιαφέρει τοπικά η 

αντίθεση του κάθε εικονοστοιχείου. Ένας ορισμός για την τοπική αντίθεση 

ενός εικονοστοιχείου (n,m) είναι ο παρακάτω: 

 

𝐶(𝑛,𝑚) =
𝐼(𝑛,𝑚) − 𝐼 ̅

𝐼𝑚𝑎𝑥 − 0
=
𝐼(𝑛,𝑚) − 𝐵

255
 

 

 

Ένας ακόμα ορισμός για την τοπική αντίθεση μεταξύ 2 περιοχών A και Β 

φαίνεται στην σχέση: 

𝐶𝐴𝐵 =
𝐼�̅� − 𝐼�̅�

𝐼�̅� + 𝐼�̅�
 

 

Όπου 𝐼�̅� και 𝐼�̅� οι μέσες φωτεινότητες των περιοχών. 

Άλλος ορισμός της τοπικής αντίθεσης βασίζεται στις μέγιστες και ελάχιστες 

τιμές σε μια περιοχή όπως φαίνεται στον παρακάτω τύπο: 

𝐶(𝑛,𝑚) = 𝑚𝑎𝑥𝐼𝑁 −𝑚𝑖𝑛𝐼𝑁 
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Σε κανονικοποιημένη μορφή ο παραπάνω τύπος γράφεται: 

𝐶(𝑛,𝑚) =
max𝐼𝑁 −𝑚𝑖𝑛𝐼𝑁
𝑚𝑎𝑥𝐼𝑁 +𝑚𝑖𝑛𝐼𝑁

 

 

   Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα εξής: στο σχήμα (α) φαίνεται η αρχική 

εικόνα, στο σχήμα (β) είναι η συνάρτηση μετασχηματισμού της εικόνας, στο 

σχήμα (γ) φαίνεται η εικόνα μετά την αύξηση της αντίθεσης και στο σχήμα (δ) 

φαίνεται η εικόνα με αντίθεση κατωφλίου(Τ=150), αφού η έξοδος είναι 

ρυθμισμένη στο 255(για αρχική φωτεινότητα μεγαλύτερη του 150) και η 

είσοδος στο 0(για όλες τις άλλες τιμές): 

 

Σχήμα 3.6.2.1: Παράδειγμα με  μετασχηματισμούς εικόνας 

 

 

   Στο MATLAB υπάρχει μια συνάρτηση, η οποία βοηθά στην αύξηση της 

αντίθεσης στα επιθυμητά επίπεδα περισσότερο αντικειμενικά. Η σύνταξη της 

εντολής stretchlim είναι: 
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stretchlim(I,range); 

 

όπου το I είναι η εικόνα εισόδου και range είναι η κλίμακα εισόδου, η οποία 

είναι επιθυμητό να επεκταθεί. Η range δίνεται σε μορφή range=[I1 I2] ή 

range=I1, οπότε το I2=1-I1 ή range=0, οπότε range=[Imin Imax] ή τέλος 

range=[0.01 0.99], εάν απουσιάζει από την συνάρτηση. Η συνάρτηση αυτή 

υπολογίζει την αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της εικόνας εισόδου και 

θεωρεί σαν ελάχιστη φωτεινότητα της εικόνας την αθροιστική πιθανότητα ίση 

με 0.01 και σαν μέγιστη την πιθανότητα ίση με 0.99. Έτσι, τα ακρότατα 78 και 

161 δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα επειδή ο προσδιορισμός τους είναι 

περισσότερο αντικειμενικός. Ένα παράδειγμα, για να τη χρήση της 

συνάρτησης stretchlim παρουσιάζεται παρακάτω(paradigma_stretchlim.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pout.tif');  %eikona tipou uint8 

x=im2double(x);   %metatropi tis eikonas se double (0,1) 

stretchlim(x) 

ans = 

0.3059    %min=78 

0.6314    %max=161 

y=imadjust(x,stretchlim(x),[0 1]); %antistrofi foteinotitas 

figure(1);imshow(x)  %emfanisi tis arxikis eikonas 

figure(2);imhist(x) %emfanisi istogrammatos arxikis 

eikonas 

figure(3);imshow(y) %emfanisi eikonas me antestrameni 

foteinotita 
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figure(4);imhist(y)      %emfanisi istogrammatos tis eikonas me 

antestrameni   foteinotita 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 3.6.2.1: Απεικόνιση εικόνας όπως είναι αρχικά(pout.tif) 

 

 

Εικόνα 3.6.2.2: Ιστόγραμμα αρχικής εικόνας 
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Εικόνα 3.6.2.3: Εικόνα με ανεστραμμένη φωτεινότητα 

 

 

Εικόνα 3.6.2.4: Ιστόγραμμα εικόνας με ανεστραμμένη φωτεινότητα 
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3.6.3 Τεχνική για προσαρμοστική και τοπική αύξηση της αντίθεσης 

   Πολλές φορές είναι καλύτερα να εφαρμόσουμε τοπική αύξηση της 

αντίθεσης, ώστε να γίνει αύξηση της αντίθεσης μόνο στις περιοχές που 

χρειάζεται και όχι σε ολόκληρη την εικόνα. Για παράδειγμα, μπορούμε να 

επιβάλλουμε την μη αλλαγή των φωτεινοτήτων σε περιοχές ομοιογενείς από 

πλευράς φωτεινότητας, καθώς επίσης και σε περιοχές υψηλής αντίθεσης. Σ’ 

όλα τα υπόλοιπα εικονοστοιχεία της εικόνας η αντίθεση αυξάνεται σύμφωνα 

με έναν προκαθορισμένο μετασχηματισμό. Ακολουθεί παράδειγμα για την 

μεθοδολογία αυτή: 

Στο προηγούμενο σχήμα (α) εφαρμόζουμε τοπική και προσαρμοστική αύξηση 

της αντίθεσης ως εξής: 

Α) Υπολογίζουμε την τοπική αντίθεση με βάση την σχέση: 

𝐶(𝑛,𝑚) =
𝐼(𝑛,𝑚) − 𝐼𝑁
𝐼(𝑛,𝑚) + 𝐼𝑁

 

 

η οποία βγαίνει με βάση την σχέση: 

𝐶𝐴𝐵 =
𝐼�̅� − 𝐼�̅�

𝐼�̅� + 𝐼�̅�
 

 

την αντίθεση κάθε εικονοστοιχείου σε σχέση με τα 8 γειτονικά του. 

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται τοπικά η μέση αντίθεση από την σχέση: 

 

𝐶̅(𝑛,𝑚) =
1

8
∑ ∑

|𝐼(𝑛,𝑚)−𝐼(𝑛+𝑖,𝑚+𝑗)|

𝐼(𝑛,𝑚)+𝐼(𝑛+𝑖,𝑚+𝑗)

1
𝑗=−1

1
𝑖=−1 , (i,j) ≠ (0,0) 

 

Β) Θεωρούμε 2 κατώφλια T1 και Τ2 με τιμές στην περιοχή [0,1]. Η αντίθεση 

και κατά συνέπεια και η φωτεινότητα του εικονοστοιχείου (m,n) αλλάζει μόνο 
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όταν 𝑇1 ≤ 𝐶 ̅ ≤ 𝑇2. Συγκεκριμένα, η φωτεινότητα του εικονοστοιχείου (m,n) 

αλλάζει ως εξής: 

𝐼(𝑚, 𝑛) = {
𝑇(𝐼(𝑚, 𝑛), 𝛼𝜈 𝑇1 ≤ 𝐶̅(𝑚, 𝑛) ≤ 𝑇2
𝐼(𝑚, 𝑛),          𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά

 

 

Και γίνεται στο συγκεκριμένο παράδειγμα: 

𝑇(𝑔) =

{
 
 

 
 0, 𝛼𝜈 𝑔 ≤ 𝑥1

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝑦1 +
(𝑦2 − 𝑦1)(𝑔 − 𝑥1)

𝑥2 − 𝑥1
) , 𝛼𝜈 𝑥1 < 𝑔 < 𝑥2 

255, 𝛼𝜈 𝑔 ≥ 𝑥2

 

 

Και παρακάτω φαίνεται η συνάρτηση μετασχηματισμού στην πρώτη εικόνα 

και η εικόνα αυξημένης αντίθεσης στην δεύτερη εικόνα: 

 

Σχήμα 3.6.3.1: Απεικόνιση συνάρτησης μετασχηματισμού  

 

 



89 
 

 

Σχήμα 3.6.3.2: Η εικόνα αυξημένης αντίθεσης 

 

   Η συνάρτηση μετασχηματισμού T(g) εξαρτάται από τα σημεία (x1,y1) και 

(x2,y2), τα οποία, όπως φαίνονται και από το δεύτερο σχήμα, καθορίζουν μια 

ευθεία. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικας για την υλοποίηση της μεθόδου 

προσαρμοστικής τοπικής αύξησης της αντίθεσης(prosarmostiki_kai_topiki_ 

auksisi_antithesis.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

[I,map]=imread(‘image.bmp’); 

[n,m]=size(I); 

figure(1);imshow(I); 

title(‘Initial Image’); 

figure(2);imhist(I,256); 

title(‘Image Histogram’); 
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I=double(I); 

for r=2:n-1 

for c=2:m-1 

A(1:3,1:3)=I(r-1:r+1,c-1:c+1); 

B(r,c)=P(A,0.0,0.15); 

end 

end 

B=uint8(B); 

figure(3);imshow(B); 

figure(4);subplot(1,2,1);subimage(I,map) 

figure(4);subplot(1,2,2);subimage(B,map) 

function [res2]=P(A,T1,T2) 

for i=1:3 

V(i)=A(1,i); 

V(5+i)=A(3,1); 

end 

V(4)=A(2,1); 

V(5)=A(2,3); 

for i=1:8 

C(i)=abs(V(i)-A(2,2))/(V(i)+A(2,2)); 

end 

Smean=mean(C); 

res2=Transf(A(2,2)); 
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if Smean <T1 

res2=A(2,2); 

end 

if Smean >T2 

res2=A(2,2); 

end 

function [result1]=Transf(g) 

x1=80;y1=0;x2=190;y2=255; 

if g<x1 

result1=0; 

elseif g>x2 

result1=255; 

else 

result1= y1+(y2-y1)*(g-x1)/(x2-x1); 

end 

 

Στον παραπάνω κώδικα χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές 

T1=0.0,T2=0.15,(x1,y1)=(80,0) και (x2,y2)=(190,255). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 

4.1 Εισαγωγή 

   Στην προσπάθεια να μπορέσει ο υπολογιστής να μιμηθεί την ανθρώπινη 

νόηση και συμπερασματολογία, για να εξάγει χρήσιμη πληροφορία από μια 

εικόνα, προέκυψε το πρόβλημα της τμηματοποίησης. Τμηματοποίηση εικόνας 

είναι η διαδικασία διαχωρισμού μιας εικόνας σε κατάλληλες περιοχές που 

αναπαριστούν «αντικείμενα», που αυτή περιέχει ή για εξαγωγή ζητούμενων 

περιοχών στην εικόνα. Αντικείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί οτιδήποτε που 

μας ενδιαφέρει και περιέχεται στην εικόνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

αντικείμενα μπορούν να περιγραφούν από κλειστές καμπύλες. Η εύρεση των 

αντικειμένων ή των περιοχών που μας ενδιαφέρουν σε μια εικόνα αποτελεί 

αναγκαίο στάδιο προεπεξεργασίας σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι η 

ανίχνευση αντικειμένων και η ανάκτηση εικόνων. Οπότε, αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση ο προσδιορισμός των περιοχών ή των αντικειμένων που μια 

εικόνα περιέχει για παραπέρα επεξεργασία, ανάλυση ή αναγνώριση. 

   Το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης μιας εικόνας χρησιμεύει ως ενδιάμεσο 

βήμα για την περαιτέρω επεξεργασία της ανάλογα με την εφαρμογή. Σε 

πολλές περιπτώσεις βασίζεται στον έγχρωμο χαρακτήρα μιας εικόνας 

επεκτείνοντας την μονοχρωματική επεξεργασία σε πολυδιάστατη χρωματικά 

επεξεργασία. Ως τμηματοποίηση γενικά μπορεί να οριστεί σαν τη διαδικασία 

διαχωρισμού των αντικειμένων από το παρασκήνιο της εικόνας ή διαφορετικά 

σαν τη διαμέριση της σε ασύνδετες μεταξύ τους περιοχές, κάθε μια από τις 

οποίες είναι ομοιογενής και συνεκτική ως προς κάποια ιδιότητα. Η δυσκολία 

του προβλήματος της τμηματοποίησης βρίσκεται στο ότι ο κάθε άνθρωπος 

μπορεί να κατατμήσει την ίδια εικόνα με διαφορετικό τρόπο και σε κάθε εικόνα 

ξεχωριστά είναι διαφορετικά τα κριτήρια ομοιογένειας των περιοχών. 

   Για την τμηματοποίηση των εικόνων έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, 

όπου κάθε μια σχετίζεται με το είδος της εφαρμογής και το είδος των εικόνων. 

Δηλαδή, ανάλογα την εφαρμογή πρέπει να επιλέγεται και η κατάλληλη τεχνική 

τμηματοποίησης. Δεν υπάρχει ,όμως, γενική μέθοδος και προδιαγραφές που 
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να καθορίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των τεχνικών αυτών. 

Μερικές μέθοδοι τμηματοποίησης εικόνας είναι: 

Α) η τμηματοποίηση με βάση τις ακμές. 

Β) η τμηματοποίηση με χρήση προβολών. 

Γ) η τμηματοποίηση με διαίρεση και ένωση. 

Δ) η τμηματοποίηση με κατωφλίωση ή πολυκατωφλίωση. 

   Συνήθως, για την ανάπτυξη και την επιλογή μιας τεχνικής τμηματοποίησης 

χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες της ασυνέχειας και ομοιότητας. Με τον έλεγχο 

της ασυνέχειας εξετάζεται η απότομη μεταβολή στις τιμές των εικονοστοιχείων 

και έτσι προσδιορίζονται απομονωμένα σημεία, καμπύλες και ακμές. Με τον 

έλεγχο της ομοιότητας ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά οδηγεί σε 

τεχνικές τμηματοποίησης που βασίζονται σε ταξινόμηση, όπως η κατωφλίωση 

και η πολυκατωφλίωση. 

   Μπορούμε να διακρίνουμε τεχνικές τμηματοποίησης που αφορούν γκρι 

εικόνες και έγχρωμες εικόνες. Στις γκρι εικόνες κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι 

αποχρώσεις του γκρι καθώς και η φύση της εικόνας. Στις έγχρωμες εικόνες, το 

χρώμα και η υφή είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για 

την τμηματοποιήση των εικόνων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι οι 

υπάρχουσες τεχνικές τμηματοποίησης δεν καλύπτουν αποτελεσματικά όλες 

τις δυνατές εφαρμογές παρά αποτελούν ερεθίσματα για την ανάπτυξη 

εξειδικευμένων τεχνικών τμηματοποίησης που αφορούν συγκεκριμένες 

εφαρμογές. 
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4.2 Μέθοδοι τμηματοποίησης εικόνας 

 

4.2.1 Μέθοδος μείωσης χρωμάτων-γκρι αποχρώσεων 

   Αν σε μια εικόνα αποχρώσεων του γκρι, μειώσουμε κατάλληλα τις γκρι 

αποχρώσεις από 256 σε έναν περιορισμένο αριθμό, θα υπάρξει ομαδοποίηση 

εικονοστοιχείων που έχουν κοντινές αποχρώσεις. Το ίδιο φαινόμενο θα 

έχουμε και στις έγχρωμες εικόνες, όπου η μείωση των χρωμάτων από 224 σε 

έναν περιορισμένο αριθμό θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαδοποίηση κοντινών 

χρωμάτων και το διαχωρισμό των περιοχών και των αντικειμένων. Στην 

περίπτωση των εικόνων αποχρώσεων του γκρι, η κατανομή των 

αποχρώσεων απεικονίζεται στο ιστόγραμμα της εικόνας. Από την άλλη 

πλευρά, κάθε αντικείμενο ή ομοιόμορφη περιοχή της εικόνας δίνει μια 

ξεχωριστή κατανομή φωτεινοτήτων στο ιστόγραμμα.  

 

4.2.2 Ανίχνευση ακμών 

   Στην όραση υπολογιστών και την επεξεργασία εικόνας, η εξαγωγή ακμών 

είναι μια διαδικασία, η οποία πραγματεύεται τις ασυνέχειες στα φωτομετρικά, 

γεωμετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων μιας εικόνας, δηλαδή 

οι ακμές της. Ακμή ή περίγραμμα σε μια εικόνα xij, ορίζεται ως το σύνολο των 

σημείων στη θέση i,j της εικόνας, όπου παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή 

της έντασης ή του χρώματος της εικόνας. Το μέγεθος της μεταβολής αυτής, 

αποτελεί το ύψος της ακμής ή καλύτερα, ακμή, μπορεί να θεωρηθεί μια 

καμπύλη, στις δυο πλευρές της οποίας υπάρχουν σημαντικές διαφορές που 

αφορούν τις εντάσεις φωτεινότητας ή ακόμη ένα ή και περισσότερα 

χαρακτηριστικά του χώρου. 

 

   Για την εξασφάλιση συνεκτικών ακμών, χρησιμοποιείται η μέθοδος της 

αποκοπής των μη-μεγίστων εικονοστοιχείων, κατά την οποία το κεντρικό 

εικονοστοιχείο θα πρέπει να παρουσιάσει μεγαλύτερη τιμή του μέτρου της 

κλίσης από τα γειτονικά του εικονοστοιχεία κατά τη διεύθυνση της κλίσης. 

Επίσης, εφαρμόζεται η μέθοδος κατωφλίωσης με χρήση υστέρησης αντί την 
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επιλογή μιας τιμής κατωφλίου το οποίο θα εφαρμοσθεί σε όλη την εικόνα. Η 

κατωφλίωση πρέπει να συνοδεύεται από διαδικασία λέπτυνσης των ακμών. Η 

επιλογή των βέλτιστων αλγορίθμων εξαγωγής ακμών, προέκυψε από τους 

παρακάτω λόγους: α) την αύξηση του λόγου του σήματος προς θόρυβο με την 

απομάκρυνση των εσφαλμένων ακμών, β)την επιτυχή ανίχνευση της ακμής, 

τη σωστή θέση της ακμής και τη μοναδικότητα της απόκρισης κάθε ακμής και 

γ)την εξαγωγή και των καμπυλόγραμμων ακμών, εκτός των γραμμικών, με 

καλή συνεκτικότητα και μήκος ακμής. Οι ακμές, χαρακτηρίζουν τα όρια και 

συνεπώς είναι ένα πρόβλημα υψηλής σπουδαιότητας στην επεξεργασία 

εικόνας. Οι ακμές στις εικόνες είναι περιοχές, οι οποίες έχουν μεγάλη 

σφοδρότητα αντίθεσης, ένα άλμα στην σφοδρότητα από ένα pixel στο άλλο. Η 

ακμή, ανιχνεύει μια εικόνα σημαντικά περιορίζοντας το σύνολο των 

δεδομένων και φίλτρων εκτός των άχρηστων πληροφοριών, εφόσον 

εξοικονομεί τα σημαντικά δομικά αγαθά σε μια εικόνα. 

 

   Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διεκπεραιωθεί η ανίχνευση ακμών. Εν 

τούτοις, η πλειοψηφία των διαφόρων μεθόδων μπορούν να χωριστούν σε δυο 

κατηγορίες: αυτή της βαθμωτής μεταβολής και του Laplace. Η μέθοδος της 

βαθμωτής μεταβολής ανιχνεύει τις ακμές ψάχνοντας το μέγιστο και το 

ελάχιστο στην πρώτη παράγωγο της εικόνας. Η μέθοδος του Laplace ψάχνει 

για zero crossings στην δεύτερη παράγωγο της εικόνας για να βρεί ακμές. Μια 

ακμή έχει μονοδιαστατική δομή του κεκλιμένου επιπέδου και υπολογίζει την 

παράγωγο της εικόνας που μπορεί να τονίσει την τοποθεσία του. Θεωρούμε 

ότι έχουμε το ακόλουθο σήμα, με μια ακμή δείχνοντας την παρακάτω ένταση: 
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Σχήμα 4.2.2.1: Ένταση σήματος με ακμή 

 

Αν πάρουμε το κεκλιμένο επίπεδο αυτού του σήματος, (το οποίο, σε μια 

διάσταση, είναι μόνο η πρώτη παράγωγος σε σχέση με το t) παίρνουμε τα 

ακόλουθα: 

 

 

Σχήμα 4.2.2.2: Κεκλιμένο επίπεδο σήματος  

 

 

   Ξεκάθαρα, η παράγωγος δείχνει ένα μέγιστο, εγκατεστημένο στο κέντρο της 

ακμής στο αυθεντικό σήμα. Μία τοποθεσία του pixel, είναι μία τοποθεσία 

ακμής, αν η τιμή του επιπέδου υπερβαίνει κάποια κατώφλια. Όμως, οι ακμές 
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μπορούν να έχουν υψηλότερες τιμές έντασης των pixel από αυτές που τις 

πλαισιώνουν. Έτσι, σε ένα σετ κατωφλίων, μπορεί κανείς να συγκρίνει την 

τιμή της μεταβολής στην τιμή κατωφλίου και να ανιχνεύσει μια 

ακμή κάθε φορά που το κατώφλι υπερβαίνει την τιμή. Επιπλέον, όταν η 

πρώτη παράγωγος βρίσκεται στο μέγιστο τότε η δεύτερη παράγωγος είναι 

μηδενική. Σαν αποτέλεσμα, κάποια άλλη εναλλακτική λύση για την ανίχνευση 

της τοποθεσίας μιας ακμής, είναι να εντοπίσουμε τα μηδενικά στη δεύτερη 

παράγωγο. Αυτή η μέθοδος, είναι γνωστή ως Laplacian και η δεύτερη 

παράγωγος του σήματος δείχνεται παρακάτω: 

 

 

Σχήμα 4.2.2.3: Δεύτερη παράγωγος σήματος  

 

 

   Χρησιμοποιώντας ακμές για μια ασπρόμαυρη εικόνα, εννοούμε τις αλλαγές 

της φωτεινότητας μεταξύ των γειτονικών περιοχών της. Αλλαγές της 

φωτεινότητας αντιστοιχούν συνήθως σε διαφοροποίηση ιδιοτήτων της 

απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειμένων, όπως αλλαγές στην υφή, στο 

βάθος, στα όρια των αντικειμένων και σε διαφορετικό φωτισμό και 

αντανάκλαση. Η ανίχνευση ακμών είναι πολύ σημαντική για την ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας, διότι με τις ακμές μπορούμε να περιγράψουμε, να 

προσδιορίσουμε, να αναπαραστήσουμε και να αναγνωρίσουμε αντικείμενα 

που περιέχονται σε ψηφιακές εικόνες. 
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   Οι ακμές εμφανίζονται σε διάφορες κλίμακες και με διαφορετική ένταση στις 

απεικονίσεις. Η ανάλυση κυματιδίων είναι κατάλληλη για ανίχνευση ακμών, 

καθώς αποτελεί ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων και τοπική ανάλυση. Η 

ανάλυση κυματιδίων αποτελεί ένα νέο ερευνητικό πεδίο και προέκυψε ως 

εξέλιξη της ανάλυσης Fourier. Αντί των ημιτονοειδών και συνημιτονοειδών 

συναρτήσεων, χρησιμοποιεί άλλες συναρτήσεις (κυματίδια), τα οποία 

ικανοποιούν ορισμένες μαθηματικές συνθήκες και με χρήση της επίθεσης 

συναρτήσεων, αναπαριστά σήματα και εικόνες. Σε αντίθεση με την ανάλυση 

Fourier, διατηρεί τη χωρική πληροφορία και είναι κατάλληλη για την 

προσέγγιση δεδομένων με απότομες αλλαγές-ασυνέχειες. Τέλος, η ανάλυση 

πολλαπλών κλιμάκων, επεξεργάζεται δεδομένα σε διαφορετικές κλίμακες. 

 

4.2.3 Κριτήρια σωστής ανίχνευσης ακμών 

Όμως, υπάρχουν και κάποια σφάλματα στην ανίχνευση ακμών που είναι τα 

εξής: 

α) Παράλειψη σημείων ακμής 

β) Λανθασμένη αναγνώριση σημείων που δεν είναι πραγματικές ακμές και 

γ) Μετατόπιση σημείων ακμής. 

Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται μια εικόνα όπου διακρίνονται τα εξής: 

 

Σχήμα 4.2.3.1: Παράδειγμα σωστής ανίχνευσης ακμών  
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Στο σχήμα (α) φαίνεται το τμήμα μιας εικόνας με ακμή, στο σχήμα (β) φαίνεται 

η ιδανική ανίχνευση ακμής, στο σχήμα (γ) φαίνεται ένα σημείο το οποίο δεν 

ανιχνεύτηκε και στο σχήμα (δ) φαίνεται η ανίχνευση των σημείων ακμής. 

4.3 Τμηματοποίηση με χρήση προβολών 

   Η προβολή των δυαδικών εικόνων σε διάφορες διευθύνσεις μας δίνει 

σημαντικές πληροφορίες για την χωρική κατανομή των αντικειμένων που 

περιέχει. Δηλαδή, η απομόνωση και ο διαχωρισμός της περιοχής ενός 

αντικειμένου μπορεί να γίνει με τη βοήθεια συνήθως της οριζόντιας και της 

κάθετης προβολής ή ακόμα και προβολών σε άλλες γωνίες. Η εφαρμογή της 

τεχνικής αυτής σε εικόνες φωτεινότητας προϋποθέτει τη μετατροπή της σε 

δυαδική ή τη χρήση προβολών που αντιστοιχούν και αφορούν συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό που μπορεί να διαχωρίζει τα αντικείμενα από το φόντο. Όμως, 

η τεχνική αυτή παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες ιδιαίτερα, όταν η εικόνα 

περιέχει περισσότερα του ενός αντικείμενα και όταν τα αντικείμενα δεν είναι 

σαφώς διαχωρισμένα από το φόντο. Παρακάτω φαίνεται η εφαρμογή της 

μεθόδου τμηματοποίησης μιας δυαδικής εικόνας με προβολές: 

 

Σχήμα 4.3.1: Τμηματοποίηση δυαδικής εικόνας με προβολές 
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Αν πάρουμε επιπλέον προβολές και σε άλλες γωνίες είναι δυνατόν να 

καθορίσουμε ακριβέστερα την περιοχή διαχωρισμού του αντικειμένου. 

 

4.4 Τμηματοποίηση με διαίρεση και ένωση 

   Σε αυτή την μέθοδο η αρχική εικόνα διαιρείται σε τέσσερα τεταρτημόρια και 

κατόπιν εξετάζεται αν σε κάθε τεταρτημόριο υπάρχει ομοιομορφία ως προς 

κάποιο χαρακτηριστικό. Αν σε ένα τεταρτημόριο δεν υπάρχει ομοιομορφία, 

τότε αυτό διαιρείται σε άλλα τέσσερα. Αν δύο τεταρτημόρια είναι μεταξύ τους 

ομοιόμορφα τότε αυτά ενώνονται. Η όλη διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου 

γίνει η τελική τμηματοποίηση της εικόνας. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για την 

τμηματοποίηση με διαίρεση και ένωση μιας εικόνας: 

 

Σχήμα 4.4.1: Τμηματοποίηση με διαίρεση και ένωση  
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   Στην παραπάνω εικόνα το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε απαιτεί η 

μεταβλητότητα σε κάθε περιοχή να είναι μικρότερη του 30. Επίσης , το 

ελάχιστο πλήθος εικονοστοιχείων σε κάθε περιοχή δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο του 30. Η αρχική εικόνα που αποτελείται από 256x256 

εικονοστοιχεία διασπάστηκε σε 2362 ορθογώνιες περιοχές οι οποίες έδωσαν 

στην συνέχεια τις 1907 ομοιόμορφες περιοχές που φαίνονται στις παραπάνω 

εικόνες. Η εικόνα (α) είναι η αρχική εικόνα, η εικόνα (β) είναι το αποτέλεσμα 

της εφαρμογής της μεθόδου διαίρεσης και ένωσης και η εικόνα (γ) είναι οι 

ομοιογενείς περιοχές που βρέθηκαν. 

 

4.5 Κατωφλίωση και Πολυκατωφλίωση 

   Η κατωφλίωση είναι ένα χρήσιμο και απλό εργαλείο για την τμηματοποίηση 

εικόνων που απεικονίζονται με αποχρώσεις του γκρι και βασίζεται στο 

γεγονός ότι, τα αντικείμενα μιας εικόνας μπορούν να διακριθούν από τον 

φόντο βάσει του χρώματος τους. Η τεχνική αυτή αποτελεί την απλούστερη 

προσέγγιση στο θέμα της αυτόματης τμηματοποίησης μιας εικόνας. Αποδίδει 

ικανοποιητικά σε εικόνες που περιέχουν ένα ή περισσότερα αντικείμενα σε 

κάποιο φόντο. Η τεχνική βασίζεται στο γεγονός ότι, οι τιμές των pixels, που 

ανήκουν στα αντικείμενα, διαφέρουν σημαντικά από τις τιμές των pixels που 

ανήκουν στο φόντο. Επιλέγοντας συνεπώς, ένα εύρος για τις τιμές που 

ανήκουν σε κάποιο αντικείμενο, είμαστε σε θέση να το διαχωρίσουμε από το 

φόντο. Η τεχνική αυτή, χρησιμοποιείται για τη μετατροπή μιας εικόνας σε 

δυαδική. 

 

   Η πληροφορία για τις τιμές που πρέπει να επιλεχθούν, μπορεί να δοθεί από 

το ιστόγραμμα της εικόνας. Η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων, 

αντιστοιχεί στην ύπαρξη κορυφών στο ιστόγραμμα. Άρα, επιλέγοντας τα όρια 

των κορυφών, μπορούμε να βρούμε το εύρος των τιμών των pixels που 

ανήκουν σε κάποιο αντικείμενο. Η προσέγγιση αυτή, δίνει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπως αυτές των εικόνων κειμένου, όπου ως 

γνωστό, η εικόνα περιέχει μόνο δύο κύριες αποχρώσεις του γκρι (π.χ. άσπρο, 

μαύρο). Οπότε, οι μέθοδοι κατωφλίου, πρέπει να εφαρμόζονται σε εικόνες, 
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όπου είναι ξεκάθαρη η διαφορά μεταξύ των αποχρώσεων του προσκηνίου 

(foreground) με το παρασκήνιο. 

 

   Για την τμηματοποίηση περίπλοκων εικόνων, είναι αναγκαία η χρήση 

τεχνικών επιλογής κατωφλίων για πολλά επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλές 

δυσκολίες όσον αφορά την επιλογή κάποιου κατωφλίου σε εικόνες με πολλά 

αντικείμενα, οι οποίες (δυσκολίες) οφείλονται κυρίως στις κατανομές των 

αποχρώσεων, στα μικρά και αλληλεπικαλυπτόμενα αντικείμενα. Αρκετές 

τεχνικές έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

προαναφέρθηκαν. Οι περισσότερες από αυτές, βασίζονται στην ταύτιση των 

ακμών και την ταξινόμηση. Αρχικά, όλες οι τεχνικές, ταξινομούν τα 

εικονοστοιχεία σε αυτά που ανήκουν σε ακμές και μη. Ακολούθως, για την 

εξαγωγή ακμών των κατωφλίων, χρησιμοποιούνται υπολογιστικά δαπανηρές, 

επαναληπτικές διαδικασίες. Σε κάθε επανάληψη, οι τιμές των κατωφλίων 

τροποποιούνται με σκοπό την ικανοποίηση των χαρακτηριστικών συνθηκών 

που αφορούν τις ακμές. Μια τεχνική πολυκατωφλίωσης πρέπει να είναι γενική 

και απλή, να μην περιορίζεται από τη μορφή του ιστογράμματος και αν είναι 

δυνατόν, να αξιοποιεί και πρόσθετες πληροφορίες και όχι μόνο τις 

φωτεινότητες της εικόνας. Υπάρχουν πολλές τεχνικές κατωφλίωσης, όπως η 

απλή κατωφλίωση και η μη παραμετρική κατωφλίωση του Otsu. Η απλή 

κατωφλίωση γίνεται στο ΜATLAB ως εξής: 

 

BW = im2bw(I, level); 

   Η παραπάνω εντολή μετατρέπει μια εικόνα κλίμακας γκρίζου (Ι) σε δυαδική 

εικόνα. Στην εικόνα εξόδου (BW) έχουν αντικατασταθεί όλα τα pixels της 

εικόνας εισόδου που έχουν φωτεινότητα μικρότερη από «level», με την τιμή 1 

(λευκά) και όλα τα υπόλοιπά με την τιμή 0 (μαύρα). Άρα στο MATLAB 

γίνεται(katofliosi.m): 
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Εντολές MATLAB: 

x = imread('coins.png');  %diabasma eikonas 

figure(1);imshow(x)  %emfanisi eikonas 

x2=im2bw(x,0.4);   %kanoume katofliosi eikonas 

figure(2);imshow(x2) %emfanisi katofliosis eikonas 

 

 

 

Εικόνα 4.5.1: Αρχική εικόνα χωρίς κατωφλίωση 

 

 

Εικόνα 4.5.2: Εικόνα με κατωφλίωση 
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Η μη παραμετρική μέθοδος Otsu βασίζεται στην επεξεργασία του 

ιστογράμματος της εικόνας και στον προσδιορισμό του κατωφλίου με βάση 

το κριτήριο της μεγιστοποίησης της διαχωρισιμότητας μεταξύ των περιοχών 

κειμένου και υποβάθρου. Πρώτο βήμα είναι να υπολογίζουμε το ολικό 

τετράγωνο της τυπικής απόκλισης των επιπέδων του γκρι της εικόνας.       

Δεύτερο βήμα υποθέτουμε ότι τα pixels της εικόνας διακρίνονται σε L 

διακριτά επίπεδα greylevel [1, 2, …, L] και ni έστω το πλήθος των 

εικονοστοιχείων που έχουν επίπεδο γκρίζου τόνου i και Ν=n1+n2+…+nL το 

συνολικό πλήθος των εικονοστοιχείων της εικόνας. Άρα ο μαθηματικός 

τύπος που το εκφράζει αυτό είναι ο ακόλουθος: 

 

 

 

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 𝜅𝛼𝜄 𝑝𝑖 ≥ 0, ∑ 𝑝𝑖𝐿−1

𝑖 = 1 (1) 

 

 

   Υποθέτουμε ότι, για μια τιμή κατωφλίου Τ δημιουργούνται δύο κλάσεις C0 

και C1 (παρασκήνιο και αντικείμενα ενδιαφέροντος, αντίστοιχα). H C0 

αναφέρεται στα pixels με τιμές επιπέδων γκρίζου [1,2,...,Τ], και η C1 

αναφέρεται στα pixels με τιμές επιπέδων γκρίζου [Τ+1,Τ+2,...,L]. Οι ακόλουθοι 

μαθηματικοί τύποι είναι οι πιθανότητες για τις κλάσεις και οι μέσες τιμές: 

 

𝜔0 = Pr(𝐶0) = ∑ 𝑝𝑖𝑇
𝑖=0  = 𝜔(𝑇)(2) 

 

𝜔1 = Pr(𝐶1) = ∑ 𝑝𝑖𝐿
𝑖=𝑇+1 = 1 − 𝜔(𝑇)(3) 

 

𝜇0 = ∑ 𝑖𝑃𝑟(𝑖|𝐶0)
𝑇
𝑖=0  = ∑

𝑖𝑝𝑖

𝜔0

𝑇
𝑖=0 = 𝜇(𝑇)/𝜔(𝑇)(4) 

 

𝜇1 = ∑ Pr(𝑖|𝐶1)
𝐿
𝑖=𝑇+1 = ∑

𝑖𝑝𝑖

𝜔1

𝐿
𝑖=𝑇+1 =

𝜇𝜏−𝜇(𝑇)

1−𝜔(𝑇)
(5) 

 

 



106 
 

 

Όπου 

𝜔(𝑇) =∑ 𝑝𝑖
𝑇

𝑖=0
(6) 𝜅𝛼𝜄 𝜇(𝑇) =∑ 𝑖𝑝𝑖

𝑇

𝑖=0
(7) 

 

είναι οι μηδενικής και πρώτης τάξης, αντίστοιχα, αθροιστικές ροπές του 

ιστογράμματος μέχρι το κατώφλι Τ, και 

 

𝜇𝜏 = 𝜇(𝐿) =∑ 𝑖𝑝𝑖
𝐿

𝑖=1
(8) 

 

είναι η ολική μέση τιμή για την εικόνα. Για οποιοδήποτε Τ εύκολα βλέπουμε 

πως ισχύει: 

 

 

𝜔0𝜇0 + 𝜔1𝜇1 = 𝜇𝜏 𝜅𝛼𝜄 𝜔0 + 𝜔1 = 1(9) 

 

 

Οι διακυμάνσεις των κλάσεων είναι : 

 

𝜎0
2 =∑ (𝑖 − 𝜇0)

2
𝑇

𝑖=1
𝑃𝑟 (𝑖 𝐶0

⁄ ) =∑ (𝑖 − 𝜇0)
2

𝑇

𝑖=1
 
𝑝𝑖
𝜔0⁄ (10) 

 

𝜎1
2 =∑ (𝑖 − 𝜇1)

2
𝐿

𝑖=1
𝑃𝑟 (𝑖 𝐶1

⁄ ) =∑ (𝑖 − 𝜇1)
2

𝑇

𝑖=1
 
𝑝𝑖
𝜔1⁄ (11) 

 

 

Για την αξιολόγηση της απόδοσης του διαχωρισμού σε κλάσεις ανάλογα με 

την επιλογή της τιμής του κατωφλίου, εισάγουμε τους εξής όρους: 

 

𝜆 =
𝜎𝐵

2

𝜎𝑊2
, 𝜅 =

𝜎𝑇
2

𝜎𝑊2
 𝜅𝛼𝜄 𝑛 =

𝜎𝐵
2

𝜎𝑇2
 (12) 
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Όπου 

𝜎𝑊
2 = 𝜔0𝜎0

2 + 𝜔1𝜎1
2 (13) 

 

 

και 

 

𝜎𝐵
2 = 𝜔0(𝜇0 − 𝜇𝑇)

2 + 𝜔1(𝜇1 − 𝜇𝑇)
2 = 𝜔0𝜔1(𝜇1 − 𝜇0)

2 (14) 

 

 

Και 

 

𝜎𝑇
2 =∑ (𝑖 − 𝜇𝑇)

2
𝐿

𝑖=0
𝑝𝑖 (15) 

 

 

 

Όπου 𝜎𝑊
2 είναι η διακύμανση μεταξύ των κλάσεων, 𝜎𝐵

2 η διακύμανση σε 

κάθε κλάση και 𝜎𝑇
2 η ολική διακύμανση. Επομένως, το πρόβλημα μπορεί να 

αντιμετωπιστεί σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης για την επιλογή της τιμής 

του Τ που μεγιστοποιεί κάποιον από τους όρους της σχέσης (12). 

 

 

Όμως, επειδή ισχύει : 𝜎𝑊
2 + 𝜎𝐵

2 = 𝜎𝑇
2 (16) 

 

 

οι τρεις όροι της είναι ισοδύναμοι𝜅 = 1 + 𝜆, 𝑛 =
𝜆

𝜆+1
, άρα αρκεί να βρεθεί το Τ 

που μεγιστοποιεί οποιονδήποτε όρο από τα λ, κ, n. Επειδή ο υπολογισμός 

του n είναι ευκολότερος, επιλέγουμε να λύσουμε ως προς αυτό. Είναι 

(συναρτήσει του Τ) : 

 

𝑛(𝑇) =
𝜎𝐵

2(𝑇)

𝜎𝑇2
 (17) 
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=> 𝜎𝐵
2(𝑇) =

[𝜇𝑇𝜔(𝑇) − 𝜇(𝑇)]
2

𝜔(𝑇)[1 − 𝜔(𝑇)]
 (18) 

 

 

Τελικά, η βέλτιστη τιμή κατωφλίου Τopt, που μεγιστοποιεί το n, είναι το T που 

μεγιστοποιεί την ποσότητα: 

 

𝜎𝐵
2(𝑇𝑜𝑝𝑡) = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑇≤𝐿𝜎𝐵

2(𝑇)(19) 

 

 

 

Στο MATLAB, η συνάρτηση graythresh υλοποιεί τον αλγόριθμο του Otsu. Η 

graythresh δέχεται σαν όρισμα μια εικόνα, υπολογίζει το ιστόγραμμά της και 

έπειτα βρίσκει την τιμή του κατωφλίου που μεγιστοποιεί την 𝜎𝐵
2.Η σύνταξη 

της συνάρτησης είναι: 

 

T=graythresh(M) 

 

όπου M η εικόνα εισόδου και Τ το τελικό κατώφλι. Για να εμφανιστεί η 

κατωφλιωμένη εικόνα χρησιμοποιείται η τιμή του Τ που υπολογίζεται από τη 

συνάρτηση αυτή, στη συνάρτηση im2bw.Παρακάτω παρουσιάζεται η μέθοδος 

στο MATLAB(graythresh_par.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

 

x=imread('coin.png');       %diabasma eikonas 

figure(1);imshow(x);  %emfanisi eikonas 

T=graythresh(x);  %sinartisi  gia tin metatropi tis eikonas me tin 

methodo otsou 

BW=im2bw(x,T);   %metatropi tis eikonas me tin methodo otsou 

figure(2),imshow(BW); %emfanisi tis eikonas me tin methodo otsou 

 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 
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Εικόνα 4.5.3: Αρχική εικόνα πριν την μέθοδο Otsu 

 

 

Εικόνα 4.5.4: Εικόνα με τη μέθοδο Otsu 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

5.1 Τι είναι φίλτρο εικόνας 

   Φίλτρο μιας εικόνας είναι η διαδικασία κατά την οποία μεταβάλλεται η τιμή 

ενός στοιχείου μιας εικόνας με μαθηματικές σχέσεις και επενεργεί στα 

εικονοστοιχεία της, ώστε να γίνει πιο εμπλουτισμένη. Ο λόγος για να 

φιλτράρουμε τις εικόνες, στη πιο γενική απάντηση που μπορούμε να πούμε, 

είναι ότι θέλουμε οι επεξεργασμένες εικόνες να είναι καλύτερες από τις 

πρώτες. Τα φίλτρα συνήθως χρησιμοποιούνται και για την απαλοιφή ή την 

πρόσθεση θορύβου σε μια εικόνα. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που 

χρησιμοποιούμε στις εικόνες είναι η έννοια της συνδεσιμότητας, δηλαδή το να 

βλέπουμε ποια pixels «γειτονεύουν» με άλλα pixels. Η εφαρμογή των φίλτρων 

σε μια εικόνα βασίζεται στην έννοια της «γειτονιάς». Δηλαδή η τιμή για κάθε 

pixel στην εικόνα (target) αντικαθίσταται με μία νέα τιμή η οποία εξαρτάται 

μόνο από την τιμή των pixels σε μία προκαθορισμένη γειτονιά γύρω από το 

target pixel. Υπάρχουν διάφορα φίλτρα τα οποία μας βοηθούν στην 

επεξεργασία της εικόνας όπως: 

 

α) φίλτρο μέσης τιμής 

 

β) φίλτρο αριθμητικής μέσης τιμής 

 

γ) φίλτρο γεωμετρικής μέσης τιμής 

 

δ) φίλτρο μεσαίας τιμής 

 

ε) φίλτρο ενδιάμεσου σημείου 

 

στ) φίλτρο Gauss 
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ζ) φίλτρο min/max 

 

η) φίλτρο Laplacian 

 

 

5.2 Είδη Θορύβου 

   Σε μια εικόνα μπορεί να υπάρξει θόρυβος[Έλληνας-2010]. Υπάρχουν πολλά 

είδη θορύβου που χρησιμοποιούνται για να διαπιστώσουμε την απόδοση ενός 

φίλτρου. Οι θόρυβοι είναι: 

1)Ομοιόμορφος θόρυβος: δεν δημιουργείται πρακτικά αλλά είναι χρήσιμος για 

την εξομοίωση αλγορίθμων απαλοιφής θορύβου. Παρακάτω φαίνεται η 

μαθηματική σχέση που τον εκφράζει: 

𝑝(𝑥) = {

1

𝑏 − 𝑎
, 휀ά𝜈 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0, 𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά

 

 

H μέση τιμή και η διασπορά του θορύβου αυτού είναι: 

𝜇 =
𝑎 + 𝑏

2
 

𝜎2 =
(𝑏 − 𝑎)2

12
 

 

2)Κανονικός θόρυβος: αυτός ο θόρυβος υπάρχει σε μια εικόνα κυρίως λόγω 

της απόδοσης του αισθητηρίου λήψης κάτω από συνθήκες μη επαρκούς 

φωτισμού ή υψηλής θερμοκρασίας. Παρακάτω φαίνεται η μαθηματική σχέση 

του θορύβου αυτού: 

𝑝(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒−(𝑥−𝜇)

2/2𝜎2 
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Όπου μ είναι η μέση τιμή, σ η τυπική απόκλιση και 𝜎2 είναι η διασπορά. 

 

3)Σημειακός θόρυβος ή αλατιού και πιπεριού: ο θόρυβος αυτού του τύπου 

δημιουργείται συνήθως από το on/off διακοπτών(μηχανικών ή ηλεκτρονικών) 

στη διαδικασία λήψης ή μετάδοσης μιας εικόνας. Παρακάτω φαίνεται ο 

μαθηματικός τύπος αυτού του θορύβου: 

𝑝(𝑥) = {

𝑃𝑎, 𝛾𝜄𝛼 𝑥 = 𝑎
𝑃𝑏 , 𝛾𝜄𝛼𝑥 = 𝑏
0, 𝛿𝜄𝛼𝜑𝜊𝜌휀𝜏𝜄𝜅ά

 

 

Τέλος, όμως, υπάρχουν και άλλοι τύποι θορύβου, όπως ο θόρυβος 

Rayleigh,ο θόρυβος gamma κτλπ. 

   Στο MATLAB υπάρχει μια συνάρτηση, η οποία μας βοηθάει ώστε να 

προσθέσουμε θόρυβο σε μια εικόνα, η οποία είναι η imnoise και συντάσσεται 

ως εξής: 

y=imnoise(x,type,parameters); 

Όπου type είναι το είδος του θορύβου και οι parameters είναι οι παράμετροι 

που τοποθετούνται ανάλογα τον τύπο του θορύβου. Ένα παράδειγμα για 

προσθήκη θορύβου με την συνάρτηση αυτή στο MATLAB είναι(thoribos.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('cameraman.tif'); %diabasma eikonas 

x=im2double(x);   %metatropi eikonas se tipou double 

y=imnoise(x,'salt & pepper'); %prosthiki thoribou stin eikona tipou 

salt & pepper 

figure(1);imshow(x)  %emfanisi eikonas arxikis 

figure(2);imshow(y)  %emfanisi eikonas me prosthiki thoribou 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

 

Εικόνα 5.2.1: Εικόνα χωρίς θόρυβο  

 

 

 

Εικόνα 5.2.2: Εικόνα με θόρυβο salt & pepper 
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5.3 Είδη Φίλτρων 

   Υπάρχουν πολλά είδη φίλτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται για επεξεργασία 

εικόνας, αλλά υπάρχουν και κάποιες συναρτήσεις στο MATLAB που μας 

βοηθούν στο φιλτράρισμα μιας εικόνας. Μια συνάρτηση, η οποία φιλτράρει μια 

εικόνα, είναι η imfilter και μια συνάρτηση, που δημιουργεί μάσκες, είναι η 

fspecial. Η συνάρτηση imfilter στο MATLAB συντάσσεται ως εξής: 

y=imfilter(x,mask,parameters); 

Όπου mask είναι η μάσκα την οποία χρησιμοποιούμε για την εικόνα και 

parameters είναι οι παράμετροι που χρησιμοποιούμε για το φιλτράρισμα. 

Η συνάρτηση fspecial συντάσσεται ως εξής: 

 

mask=fspecial(‘filter type’,(mask panel)); 

 

Όπου filter type είναι average, laplacian, sobel κ.ά. και όπου mask panel είναι 

ο πίνακας της μάσκας με τον οποίο θα γίνει η συσχέτιση ή η συνέλιξη και είναι 

τύπου 3x2,5x5 κ.ά. Τέλος, στο MATLAB υπάρχουν οι συναρτήσεις για 

παραγωγή θορύβου με ομοιόμορφη κατανομή και με κανονική κατανομή και 

φαίνονται παρακάτω: 

 

Ομοιόμορφη κατανομή: 

n=rand(M,N); 

 

Κανονική κατανομή: 

n=randn(M,N); 
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5.3.1 Φίλτρο μέσης τιμής 

   Αυτό το φίλτρο είναι γραμμικό και χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των 

εικόνων και την μείωση του θορύβου σε αυτές. Η λειτουργία του φίλτρου 

μέσης τιμής συνίσταται στην αντικατάσταση της φωτεινότητας σε κάθε 

εικονοστοιχείο με τη μέση φωτεινότητα στην γειτονιά του. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της μεταβλητότητας τοπικά σε κάθε εικονοστοιχείο και 

συνεπώς τη θάμπωση της εικόνας. Συγκεκριμένα, αν Ν είναι η γειτονιά του 

εικονοστοιχείου (i,j) μιας εικόνας Ι, τότε η τιμή του εικονοστοιχείου (i,j) 

αντικαθίσταται με τη βοήθεια της σχέσης: 

 

𝐼′(𝑖, 𝑗) =
1

𝑀
∑ 𝐼(𝑥, 𝑦)

(𝑥,𝑦)€𝑁

 

 

Όπου Μ το πλήθος των εικονοστοιχείων της γειτονιάς Ν. Η γειτονιά Ν είναι 

συνήθως καθορισμένη για κάθε επεξεργασία και αντιστοιχεί σε τετράγωνες 

μάσκες που καθορίζονται με βάση την απόσταση(ακτίνα) από το 

εικονοστοιχείο αναφοράς. Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής 

φίλτρου μέσης τιμής(filtro_mesis_timis.m): 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pattern.tif');   %diabasma tis eikonas 

x=im2double(x);    %metatropi eikonas se tipou double 

sigma=30;     %thetoume to σ me timi 30 

y=x+sigma+randn(size(x))/255;  %paragoume thoribo stin eikona me 

kanoniki katanomi me tin randn 

mask=fspecial( 'average' ,[3 3]); %dimiourgoume tin maska 

z=imfilter(y,mask,'symmetric');  %filtraroume me symmetriko gemisma 

figure(1);imshow(x)   %apikonisi arxikis eikonas 
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figure(2);imshow(z,[])   %apikonisi me filtro mesis timis 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 5.3.1.1: Εικόνα χωρίς φίλτρο μέσης τιμής 

 

 

Εικόνα 5.3.1.2: Εικόνα με φίλτρο μέσης τιμής  
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5.3.2 Φίλτρο αριθμητικής μέσης τιμής 

   Το φίλτρο αυτό είναι παρόμοιο με το φίλτρο εμπλουτισμού μιας εικόνας και 

η σχέση η μαθηματική είναι η εξής: 

 

𝑓(𝑥, 𝑦) =
1

𝑚𝑛
∑ 𝑔(𝑠, 𝑡)

(𝑠,𝑡)⋲𝐴𝑥𝑦

 

 

Όπου g(x,y) είναι η εικόνα με θόρυβο, 𝑓(𝑥, 𝑦) είναι η έξοδος του φίλτρου και 

𝐴𝑥𝑦 είναι η μάσκα διαστάσεων m x n. Η αριθμητική μέση τιμή προκαλεί την 

εξομάλυνση μιας περιοχής και η αίσθηση μείωσης του θορύβου προκαλείται 

από το θολό αποτέλεσμα στην περιοχή. Ακολουθεί ένα παράδειγμα 

εφαρμογής στο MATLAB τέτοιου φίλτρου(filtro_arithmitikis_mesis_timis.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pattern.tif');  %diabasma tis eikonas 

x=im2double(x);   %metatropi eikonas se tipou double 

sigma=50;    %thetoume to σ me timi 50 

y=x+sigma+randn(size(x))/255; %paragoume thoribo stin eikona me 

kanoniki katanomi me tin randn 

mask=fspecial( 'average' ,[5 5]); %dimiourgoume tin maska 

z=imfilter(y,mask,'symmetric'); %filtraroume me symmetriko gemisma 

figure(1);imshow(x)  %apikonisi arxikis eikonas 

figure(2);imshow(z,[]) %apikonisi me filtro arithmitikis mesis 

timis 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 5.3.2.1: Εικόνα χωρίς φίλτρο αριθμητικής μέσης τιμής  

 

 

Εικόνα 5.3.2.2: Εικόνα με φίλτρο αριθμητικής μέσης τιμής  
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5.3.3 Φίλτρο γεωμετρικής μέσης τιμής 

   Αυτό το φίλτρο απεικονίζει το πραγματικό μέρος των τιμών της εικόνας και 

παρατηρείται λιγότερη θόλωση από το προηγούμενο της αριθμητικής μέσης 

τιμής. Η συνάρτηση που το εκφράζει αυτό το φίλτρο είναι η εξής: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = [ ∏ 𝑔(𝑠, 𝑡)]

(𝑠,𝑡)⋲𝐴𝑥𝑦

1
𝑚𝑛

 

 

Το κάθε pixel της εικόνας με θόρυβο αντικαθίσταται από το γινόμενο των 

pixels στη γειτονιά του, υψωμένο στη δύναμη 1/mn. Ακολουθεί παράδειγμα 

εφαρμογής του φίλτρου στο MATLAB(filtro_geometrikis_mesis_timis.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pattern.tif');            %diabasma eikonas 

x=im2double(x);             %metatropi eikonas se tipou double 

sigma=30;              %thetoume to σ me timi 30 

y=x+sigma+randn(size(x))/255;  %paragoume thoribo stin eikona me 

kanoniki katanomi 

z=exp(imfilter(log(y+eps),ones(5,5),'symmetric')).^(1/49); %filtraroume tin 

eikona 

figure(1);imshow(x);      %emfanisi arxikis eikonas 

figure(2);imshow(abs(z),[])     %emfanisi eikonas 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 5.3.3.1: Εικόνα χωρίς φίλτρο γεωμετρικής μέσης τιμής  

 

 

Εικόνα 5.3.3.2: Εικόνα με φίλτρο γεωμετρικής μέσης τιμής  
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5.3.4 Φίλτρο μεσαίας τιμής 

   Το φιλτράρισμα με φίλτρο μεσαίας τιμής είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε 

για την μείωση του θορύβου σε ψηφιακές εικόνες. Το φίλτρο αυτό βασίζεται 

στην μαθηματική σχέση: 

 

𝑓(𝑥, 𝑦) = median
(𝑠,𝑡)⋲𝐴𝑥𝑦

𝑔(𝑠, 𝑡) 

 

Το κάθε pixel της εικόνας με θόρυβο αντικαθίσταται από τη μεσαία τιμή των 

pixels στη γειτονιά του. Αυτός ο τύπος φίλτρου είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός στην απομάκρυνση θορύβου τύπου ‘salt &pepper’. Στο 

MATLAB υπάρχει συνάρτηση που υλοποιεί το φίλτρο αυτό και είναι η εξής: 

y=medfilt2(x,[m n],pad); 

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα στο MATLAB για το φίλτρο 

αυτό(filtro_mesaias_timis.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pattern.tif');  %diabasma eikonas 

x=im2double(x);   %metatropi eikonas se tipou double 

y=imnoise(x,'salt & pepper',0.8); %prosthiki thoribou stin eikona 

tipou ‘salt & pepper’ 

z=medfilt2(x);   %efarmozoume to filtro median 

figure(1);imshow(x)  %emfanisi arxikis eikonas 

figure(2);imshow(z)  %emfanisi eikonas me filtro median 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

Εικόνα 5.3.4.1: Εικόνα χωρίς φίλτρο μεσαίας τιμής  

 

 

Εικόνα 5.3.4.2: Εικόνα με φίλτρο μεσαίας τιμής 
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5.3.5 Φίλτρο ενδιάμεσου σημείου 

   Το φίλτρο αυτό υπολογίζει την ενδιάμεση τιμή μεταξύ ελάχιστου και 

μεγίστου στην περιοχή της μάσκας και τοποθετεί το αποτέλεσμα στη θέση του 

εξεταζόμενου στοιχείου της περιοχής. Η μαθηματική σχέση που εκφράζει το 

φίλτρο αυτό είναι: 

𝑓(𝑥, 𝑦) =
1

2
[ max
(𝑠,𝑡)⋲𝐴𝑥𝑦

𝑔(𝑠, 𝑡) + min
(𝑠,𝑡)⋲𝐴𝑥𝑦

𝑔(𝑠, 𝑡) 

 

Αυτό το φίλτρο συνδυάζει τα φίλτρα της μέγιστης και ελάχιστης τιμής και 

προσδιορίζει τη μέση τιμή τους. Λειτουργεί αποδοτικά σε ομοιόμορφο ή 

κανονικό τύπο θορύβου. Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται η εφαρμογή του 

φίλτρου στο MATLAB(filtro_endiamesou_simiou.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pattern.tif');  %diabasma eikonas 

x=im2double(x);   %metatropi eikonas se tipou double 

sigma=20;    %thetoume to σ se 20 

y=x+sigma+randn(size(x))/255; %dimiourgoume thoribo me tin randn 

z1=ordfilt2(y,3*3,ones(3,3)); %to megisto filtro 

z2=ordfilt2(y,1,ones(3,3)); %to elaxisto filtro 

z=1/2*(z1+z2);   %to mesaio filtro 

figure(1);imshow(y,[])  %emfanisi eikonas me thoribo 

figure(2);imshow(z1,[])  %emfanisi tou megistou filtrou 

figure(3);imshow(z2,[])  %emfanisi tou elaxistou filtrou 

figure(4);imshow(z,[])  %emfanisi tou mesaiou filtrou 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

 

Εικόνα 5.3.5.1: Εικόνα με προσθήκη θόρυβου randn 

 

 

Εικόνα 5.3.5.2: Εικόνα με μέγιστο φίλτρο 
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Εικόνα 5.3.5.3: Εικόνα με ελάχιστο φίλτρο 

 

 

Εικόνα 5.3.5.4: Εικόνα με φίλτρο ενδιάμεσου σημείου 

 

 

   Στις παραπάνω εικόνες παρατηρούμε ότι, αυτός ο τύπος φίλτρου εξετάζει 

την απόδοση του φίλτρου στην εικόνα ‘pattern.tif’, η οποία έχει κανονικό 

θόρυβο με σ=20. Άρα, το φίλτρο ενδιάμεσης τιμής παρουσιάζει μεγαλύτερη 
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ομοιογένεια σε ολόκληρη την εικόνα, από ότι τα φίλτρα μέγιστης και ελάχιστης 

τιμής. 

 

 

5.3.6 Φίλτρο Gauss 

   Το φίλτρο Gauss είναι κατωδιαβατό φίλτρο και για να γίνει ομαλότερη η 

εικόνα, ώστε να μπορέσει να εξαχθεί ένα ομαλό περίγραμμα της γλώσσας, 

χρησιμοποιήθηκε το φίλτρο Gauss. Είναι ένα συμμετρικό φίλτρο που 

προκαλεί θάμπωμα της εικόνας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο βάρος έγκειται στο 

κέντρο και υπάρχει ομαλή εξασθένηση όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο. 

Συνήθως, οι υψηλές συχνότητες στο φάσμα μιας εικόνας συνεισφέρουν στο 

διαχωρισμό των αντικειμένων, δηλαδή στις λεπτομέρειες, ενώ οι χαμηλές 

αντιπροσωπεύουν μεγάλες περιοχές αντικειμένων. Εφαρμόζοντας το 

κατωδιαβατό φίλτρο οι υψηλές συχνότητες χάνονται και ο διαχωρισμός των 

αντικειμένων, ακμές, γίνονται περισσότερο δυσδιάκριτες. Με την εφαρμογή 

του κατωδιαβατού φίλτρου οι περιοχές της εικόνας που διαχωρίζουν τα 

αντικείμενα, δηλαδή οι ακμές της, θα έρθουν σε πιο κοντινές τιμές μετά την 

εφαρμογή του φίλτρου, το οποίο τείνει να εξαλείψει τις σημαντικές διαφορές 

μεταξύ γειτονικών pixels. Έτσι, οι ακμές των αντικειμένων γίνονται 

δυσδιάκριτες και θολές. Για τον προσεγγιστικό σχεδιασμό των φίλτρων Gauss 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους συντελεστές του δυωνυμικού 

αναπτύγματος: 

 

(1 + 𝑥)𝑛 = (
𝑛

0
) + (

𝑛

1
) 𝑥 + (

𝑛

2
) 𝑥2 +⋯+ (

𝑛

𝑛
) 𝑥𝑛 

 

 

   Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε τη γραμμή n από το τρίγωνο του Pascal ως 

μιας διάστασης προσέγγιση του φίλτρου Gauss. Ένα φίλτρο Gauss δύο 

διαστάσεων μπορεί να υλοποιηθεί με διαδοχικές συνελίξεις δύο 

μονοδιάστατων φίλτρων Gauss, το ένα στην οριζόντια διεύθυνση και το άλλο 

στην κάθετη διεύθυνση. Επίσης, μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

μόνο τη μια μονοδιάστατη μάσκα μετασχηματίζοντας την εικόνα ανάμεσα στις 
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συνελίξεις και μετά την τελική συνέλιξη. Αυτή η τεχνική λειτουργεί μόνο για 

φίλτρα τάξης μέχρι περίπου n=10. 

 

   Για μεγαλύτερα φίλτρα, οι συντελεστές στο δυωνυμικό ανάπτυγμα είναι 

πολύ μεγάλοι για τους περισσότερους υπολογιστές, ωστόσο, αυθαίρετα 

μεγάλα φίλτρα Gauss μπορούν να υλοποιηθούν εφαρμόζοντας 

επανειλημμένα ένα μικρότερο φίλτρο Gauss. Μια άλλη προσέγγιση στο 

σχεδιασμό φίλτρων Gauss είναι να υπολογίσουμε τα βάρη της μάσκας 

απευθείας από τη διακριτή κατανομή Gauss: 

 

𝑔[𝑖, 𝑗] = 𝑐𝑒
−
(𝑖2+𝑗2)
2𝜎2  

 

Όπου το c είναι μια σταθερά κανονικοποίησης. Έτσι έχουμε: 

 

𝑔[𝑖, 𝑗]

𝑐
= 𝑒

−
(𝑖2+𝑗2)
2𝜎2  

 

 

και επιλέγοντας μια τιμή για το 𝜎2,μπορούμε να το υπολογίσουμε σε ένα m x n 

παράθυρο για να πάρουμε μια μάσκα για την οποία η τιμή στο [0,0] είναι 1. 

Ακολουθεί παράδειγμα για την εφαρμογή του φίλτρου Gauss στο 

MATLAB(filtro_gauss.m): 

 

 

Εντολές MATLAB: 

 

x=imread('coin.png');   %diabasma eikonas 

y=imnoise(x,'salt & pepper',0.3); %prosthiki thoribou stin eikona 

z=imnoise(x,'gaussian',0.2);  %efarmogi filtrou Gauss 

figure(1);imshow(x)   %emfanisi arxikis eikonas 

figure(2);imshow(y)   %emfanisi eikonas me thoribo 

figure(3);imshow(z) %emfanisi eikonas me to filtro 

Gauss 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

 

Εικόνα 5.3.6.1: Εικόνα χωρίς φίλτρο και χωρίς θόρυβο 

 

 

Εικόνα 5.3.6.2: Εικόνα με θόρυβο ‘salt & pepper’(coins.png) 
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Εικόνα 5.3.6.3: Εικόνα με φίλτρο Gauss 

 

Έτσι, βάζοντας τον θόρυβο στην εικόνα και εφαρμόζοντας το φίλτρο Gauss 

και αλλάζοντας την ανάλογη παράμετρο στον θόρυβο επεξεργαστήκαμε την 

εικόνα με τον παραπάνω κώδικα. 

 

 

5.3.7 Φίλτρα min/max 

   Τα φίλτρα αυτά, θα τα αναλύσουμε το καθένα ξεχωριστά, όπως παρακάτω 

και αρχίζουμε από το min(ελάχιστο) φίλτρο: 

Το min φίλτρο βασίζεται στην μαθηματική σχέση: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = min
(𝑠,𝑡)⋲𝐴𝑥𝑦

𝑔(𝑠, 𝑡) 

 

   Στο φίλτρο αυτό κάθε pixel της εικόνας με θόρυβο αντικαθίσταται από την 

ελάχιστη τιμή των pixels στη γειτονιά του. Αναδεικνύονται τα pixels με την 

μικρότερη φωτεινότητα, οπότε υποβαθμίζει το θόρυβο ‘salt’. Στο MATLAB 

υπάρχει η συνάρτηση που υλοποιεί αυτό το φίλτρο και είναι η εξής: 

y=ordfilt2(x,1,ones(m,n)); 
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Τώρα στο φίλτρο max η μαθηματική σχέση που το εκφράζει είναι η εξής: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = max
(𝑠,𝑡)⋲𝐴𝑥𝑦

𝑔(𝑠, 𝑡) 

 

   Στο φίλτρο αυτό κάθε pixel της εικόνας με θόρυβο αντικαθίσταται από την 

μέγιστη τιμή των pixels στη γειτονιά του. Αναδεικνύονται τα pixels με την 

μεγαλύτερη φωτεινότητα οπότε υποβαθμίζει το θόρυβο ‘pepper’.Στο MATLAB 

υπάρχει η συνάρτηση που υλοποιεί αυτό το φίλτρο και είναι η εξής: 

y=ordfilt2(x,m*n,ones(m,n)); 

 

Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα για την εφαρμογή των 2 αυτών φίλτρων στο 

MATLAB(filtra(min-max).m): 

Εντολές MATLAB: 

x=imread('pattern.tif');   %diabasma eikonas 

x=im2double(x); %metatropi eikonas se tipou 

double 

y=imnoise(x,'salt & pepper',0.2); %prosthiki thoribou 

mask=fspecial('average',[3 3]);  %dimiourgia maskas 

z1=ordfilt2(y,3*3,ones(3,3));  %max filtro 

z2=ordfilt2(y,1,ones(3,3));  %min filtro 

figure(1);imshow(x)   %emfanisi arxikis eikonas 

figure(2);imshow(y)   %emfanisi eikonas me thoribo 

figure(3);imshow(z1)   %emfanisi tou max filtrou 

 

figure(4);imshow(z2)   %emfanisi tou min filtrou 
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Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

 

Εικόνα 5.3.7.1: Εικόνα χωρίς φίλτρο και θόρυβο 

 

 

Εικόνα 5.3.7.2: Εικόνα με θόρυβο ‘salt & pepper’(pattern.tif) 
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Εικόνα 5.3.7.3: Εικόνα με μέγιστο φίλτρο 

 

 

 

Εικόνα 5.3.7.4: Εικόνα με ελάχιστο φίλτρο 
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5.3.8 Φίλτρο Laplacian 

   Για να γίνει ο εμπλουτισμός μιας εικόνας κάνουμε φιλτράρισμα με μάσκα 

Laplacian. Ο τελεστής του φίλτρου ορίζεται ως: 

 

𝑉2𝑓 =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
 

 

 

Όπου οι δεύτερες παράγωγοι της συνάρτησης f  έχουν την εξής διακριτή 

μορφή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει τις θέσεις των 

pixels στη μάσκα: 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.3.8.1: Θέση των pixels στη μάσκα 
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Οπότε σύμφωνα με τους τύπους: 

 

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
= 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦) − 2𝑓(𝑥, 𝑦) 

 

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
= 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1) − 2𝑓(𝑥, 𝑦) 

 

 

Ο τελεστής Laplacian σε διακριτή μορφή είναι: 

 

𝑉2𝑓 =  𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1) − 4𝑓(𝑥, 𝑦) 

 

 

και απεικονίζεται στο επόμενο πίνακα: 

 

Σχήμα 5.3.8.2: Πίνακας για το φίλτρο Laplacian σε διακριτή μορφή 
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Στο παρακάτω παράδειγμα εφαρμόζεται το φίλτρο Laplacian στο 

MATLAB(filtro_Laplacian.m): 

 

Εντολές MATLAB: 

 

mask=fspecial('laplacian',0);  %dimiourgia maskas 

x=imread('pattern.tif');   %diabasma eikonas 

x=im2double(x);    %metatropi eikonas se double 

y=imfilter(x,mask,'replicate');  %filtrarisma tis eikonas 

z=x-y; %aferesi arxikis eikonas apo 

filtrarismeni gia na 

prokipsi tou laplacian 

figure(1);imshow(x)   %emfanisi eikonas 

figure(2);imshow(y,[])   %emfanisi filtrarismenis eikonas 

figure(3);imshow(z)   %emfanisi eikonas me laplacian 

 

 

Εμφάνιση στο MATLAB: 

 

 

Εικόνα 5.3.8.1: Εικόνα πριν το φίλτρο Laplacian 
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Εικόνα 5.3.8.2: Φιλτραρισμένη εικόνα 

 

 

Εικόνα 5.3.8.3: Εικόνα με φίλτρο Laplacian 

 

 

   Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, η δεύτερη παράγωγος και επομένως ο 

τελεστής Laplacian, αναδεικνύει τις απότομες μεταβολές φωτεινότητας σε μια 
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εικόνα ενώ εξομαλύνει τις περιοχές ομαλής μεταβολής της φωτεινότητας. Η 

εικόνα με το φιλτράρισμα είναι αυτή στην οποία έχουν ομογενοποιηθεί όλες οι 

περιοχές ομαλής μεταβολής της φωτεινότητας. Για να πάρουμε καθαρή 

εικόνα, δηλαδή αυτή με το φίλτρο Laplacian, η οποία είναι καθαρή, αρκεί να 

αφαιρέσουμε την αρχική από αυτή που προέκυψε από το φιλτράρισμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

6.1 Εισαγωγή 

   Η αναγνώριση προτύπων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός 

συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο στοχεύει στην αναγνώριση και 

την λήψη αποφάσεων. Στην περιοχή της ψηφιακής επεξεργασίας και 

ανάλυσης εικόνας, τα πρότυπα καλούνται ‘χαρακτηριστικά’. Γενικά, ως 

‘χαρακτηριστικό’ μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε μετρήσιμο μέγεθος που 

εξάγεται από μια εικόνα. Τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν τα αντικείμενα και επομένως πρέπει να εκλέγονται κατάλληλα 

και ανάλογα με την περίπτωση. Ουσιαστικά, η περιγραφή αντικειμένων με 

χαρακτηριστικά, απεικονίζει τα αντικείμενα στο χώρο των χαρακτηριστικών με 

αποτέλεσμα, η αναγνώρισή τους να ισοδυναμεί με τη μέτρηση της ομοιότητας 

μεταξύ των χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Η χρήση χαρακτηριστικών 

αντιστοιχεί στην ανάπτυξη συστημάτων μείωσης πληροφορίας, απεικόνισης 

πληροφορίας ή ονομάτισμα πληροφοριών. Η περιγραφή αντικειμένων με 

χαρακτηριστικά απεικονίζει τα αντικείμενα στο χώρο των χαρακτηριστικών, με 

αποτέλεσμα, η αναγνώριση τους να ισοδυναμεί με τη μέτρηση της ομοιότητας 

μεταξύ των χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Οπότε τα χαρακτηριστικά που 

επιλέγονται πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζουν και να περιγράφουν 

μονοσήμαντα τα αντικείμενα. 

   Ένα σύνολο από καλά χαρακτηριστικά πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 

ιδιότητες: α) διακριτικότητα ώστε το σύνολο των χαρακτηριστικών να είναι 

ικανό να διαχωρίζει τα αντικείμενα μεταξύ τους, β) αξιοπιστία για να 

προκύπτουν ικανοποιητικά κοντινές τιμές για τα χαρακτηριστικά παρόμοιων 

αντικειμένων, γ) μικρό υπολογιστικό κόστος το οποίο ανάλογα με την 

εφαρμογή θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά μικρό και δ) καλή προσαρμογή με 

τη διαδικασία ταξινόμησης αφού μετά την διαδικασία εξαγωγής 

χαρακτηριστικών ακολουθεί το στάδιο ταξινόμησης σε συστήματα 

αναγνώρισης. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο τα χαρακτηριστικά να είναι 
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ανεξάρτητα της κλιμάκωσης, της περιστροφής και της μετατόπισης αλλά και 

να μην είναι ευαίσθητα στο θόρυβο. Τέλος, μπορούμε να διακρίνουμε τις 

ακόλουθες σημαντικές κατηγορίες χαρακτηριστικών: 

 

1) Χαρακτηριστικά χώρου 

2) Χαρακτηριστικά από μετασχηματισμό 

3) Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

4) Ροπές 

5) Χαρακτηριστικά υφής 

 

6.2 Χαρακτηριστικά χώρου 

   Τα χαρακτηριστικά χώρου αφορούν μετρήσεις που βασίζονται στα πλάτη 

της εικόνας σε σχέση είτε με τις φωτεινότητες της είτε με οποιαδήποτε άλλη 

μέτρηση φυσικών χαρακτηριστικών της εικόνας. Ας θεωρήσουμε μια εικόνα 

f(m,n), όπου το f(m,n) εκφράζει το επίπεδο φωτεινότητας του εικονοστοιχείου 

(m,n). Η μέση τιμή σε ένα παράθυρο W διαστάσεων W1 x W2 με κέντρο το 

εικονοστοιχείο (k,l) δίνεται από τη μαθηματική σχέση: 

 

 

𝑚(𝑘, 𝑙) =
1

𝑊1𝑊2
∑ ∑ 𝑓(𝑘 +𝑚, 𝑙 + 𝑛)

𝑊2−1
2

𝑚=−
𝑊2−1
2

𝑊1−1
2

𝑚=−
𝑊1−1
2

 

Έτσι, η μέση τιμή των φωτεινοτήτων στο παράθυρο είναι δυνατόν να 

θεωρηθεί ως ένα χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου. Η τυπική απόκλιση 

ισούται με τον εξής μαθηματικό τύπο: 

 

𝑠(𝑘, 𝑙) = 𝑇√
1

𝑊1𝑊2
∑ ∑ [𝑓(𝑘 + 𝑚, 𝑙 + 𝑛)]2

𝑊2−1
2

𝑚=−
𝑊2−1
2

𝑊1−1
2

𝑚=−
𝑊1−1
2
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Όπου το Τ είναι ο συντελεστής κλιμάκωσης και m(k,l) η μέση τιμή του 

παραθύρου. Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα μιας εικόνας, όπου έχει 

προκύψει από τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της τυπικής 

απόκλισης(Τ=2) με ένα παράθυρο διαστάσεων 3 x 3: 

 

Σχήμα 6.2.1: Υπολογισμός μέσης τιμής τυπικής απόκλισης με παράθυρο 

διαστάσεων 3 x 3 

 

Στην εικόνα (α) φαίνεται η εικόνα με θόρυβο, στην (β) η εικόνα που αντιστοιχεί 

στην μέση τιμή και στην (γ) η εικόνα με τυπική απόκλιση για Τ=2 

 

6.2.1 Χαρακτηριστικά Ιστογράμματος 

   Με τη χρήση ιστογράμματος μπορούν να εξαχθούν η μέση τιμή και η τυπική 

απόκλιση και άλλα πρόσθετα χαρακτηριστικά μιας εικόνας. Τα χαρακτηριστικά 

ιστογράμματος βασίζονται στο ιστόγραμμα μιας περιοχής μιας εικόνας. Έστω 

ότι στην περιοχή που εξετάζουμε έχουμε ένα επίπεδο γκρι δηλαδή: 
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0 ≤ 𝑏 ≤ 𝐿 − 1 

 

τότε η κατανομή πιθανότητας b ισούται με: 

 

𝑃(𝑏) =
𝑁(𝑏)

𝑀
 

 

 

Όπου Ν(b) είναι το σύνολο των στοιχείων της περιοχής που έχουν επίπεδο 

του γκρι ίσο με b και 

 

Μ είναι το σύνολο των εικονοστοιχείων της περιοχής. 

 

   Η μορφή του ιστογράμματος μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για το 

χαρακτήρα της εικόνας. Έτσι, ένα ιστόγραμμα με ένα στενό λοβό υποδηλώνει 

ότι έχουμε εικόνα χαμηλής αντίθεσης. Αντίθετα, ένα ιστόγραμμα με δύο 

ξεκάθαρους λοβούς, που απέχουν σημαντικά μεταξύ τους, σημαίνει ότι η 

εικόνα αυτή αποτελείται από αντικείμενα και φόντο τα οποία έχουν 

διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι. 

 

 

 

6.2.2 Συνδεδεμένες πιθανότητες 

   Μπορούμε να εξάγουμε χαρακτηριστικά με τη βοήθεια δευτέρου βαθμού 

συνδεδεμένων πιθανοτήτων. Οι πιθανότητες αυτές προκύπτουν από την εξής 

μαθηματική σχέση: 

𝑃(𝑏1𝑏2) =
𝑁(𝑏1,𝑏2)

𝑀(𝑏1,𝑏2)
 

 

Όπου Ν(b1,b2) είναι το σύνολο των ζευγών των εικονοστοιχείων που 

ικανοποιούν κάποια σχέση ή ιδιότητα και 
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Μ(b1,b2) είναι το σύνολο των διασυνδεδεμένων σημείων στην περιοχή 

Η σχέση που συνδέει τα εικονοστοιχεία (i1,j1) και (i2,j2) μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε χωρική σχέση, όπως μια σχέση απόστασης για παράδειγμα που 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 6.2.2.1: Σχέση απόστασης των εικονοστοιχείων 

Ο πίνακας που δημιουργείται καλείται γενικά πίνακας συνεμφάνισης. Από 

αυτόν τον πίνακα μπορούμε να υπολογίσουμε διάφορα χαρακτηριστικά, τα 

οποία θα αναφέρω στις επόμενες παραγράφους. 

 

 

6.2.2.1 Αυτοσυνέλιξη 

   Το πρώτο χαρακτηριστικό που βγαίνει από τον πίνακα συνεμφάνισης είναι η 

αυτοσυνέλιξη και εκφράζεται με τον μαθηματικό τύπο: 

𝑆𝐴 = ∑ ∑ 𝑏1𝑏2𝑃(𝑏1, 𝑏2)

𝐿−1

𝑏2=0

𝐿−1

𝑏1=0
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6.2.2.2 Μεταβλητότητα 

   Άλλο ένα χαρακτηριστικό που βγαίνει από τον πίνακα συνεμφάνισης είναι 

αυτό της μεταβλητότητας και εκφράζεται με τον μαθηματικό τύπο: 

𝑆𝐶 = ∑ ∑(𝑏1 − 𝑏1̅)(𝑏2 − 𝑏2̅̅ ̅)

𝐿−1

𝑏2=0

𝐿−1

𝑏1=0

 

 

 

Όπου ισχύει: 

𝑏1̅ = ∑ ∑ 𝑏1𝑃(𝑏1, 𝑏2)

𝐿−1

𝑏2=0

𝐿−1

𝑏1=0

 

 

 

Και 

𝑏2̅̅ ̅ = ∑ ∑ 𝑏2𝑃(𝑏1, 𝑏2)

𝐿−1

𝑏2=0

𝐿−1

𝑏1=0

 

 

6.2.2.3 Απόλυτη τιμή 

Το επόμενο χαρακτηριστικό που βγαίνει από τον πίνακα συνεμφάνισης είναι η 

απόλυτη τιμή και εκφράζεται με την μαθηματική σχέση: 

 

𝑆𝑉 = ∑ ∑ |𝑏1 − 𝑏2|𝑃(𝑏1, 𝑏2)

𝐿−1

𝑏2=0

𝐿−1

𝑏1=0
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6.2.2.4 Αντίστροφη διαφορά 

   Άλλο ένα χαρακτηριστικό που προκύπτει από τον πίνακα συνεμφάνισης 

είναι η αντίστροφη διαφορά και εκφράζεται με την εξής μαθηματική σχέση: 

𝑆𝐹 = ∑ ∑
𝑃(𝑏1, 𝑏2)

1 + (𝑏1 − 𝑏2)2

𝐿−1

𝑏2=0

𝐿−1

𝑏1=0

 

 

6.3 Χαρακτηριστικά από μετασχηματισμό 

   Ο μετασχηματισμός μας παρέχει πληροφορίες της εικόνας στο πεδίο της 

συχνότητας. Για τον άμεσο μετασχηματισμό μιας εικόνας μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε γνωστούς δισδιάστατους μετασχηματισμούς, όπως είναι ο 

διακριτός μετασχηματισμός Fourier αλλά και μετασχηματισμοί με καλύτερα 

χαρακτηριστικά συμπίεσης της πληροφορίας, όπως είναι ο διακριτός 

μετασχηματισμός συνημίτονου και δισδιάστατοι μετασχηματισμοί κυματιδίων. 

Οι μετασχηματισμοί συνημίτονου και κυματιδίων παρουσιάζουν καλύτερα 

χαρακτηριστικά συμπίεσης της πληροφορίας του σήματος. Γι αυτό τον λόγο, 

οι τιμές των συντελεστών των μετασχηματισμών αυτών περιέχουν σημαντική 

πληροφορία που τους καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις ισχυρά 

χαρακτηριστικά. 

   Ένας απλός τρόπος εξαγωγής χαρακτηριστικών μπορεί να βασίζεται στη 

χρήση μασκών στο φάσμα. Οι μάσκες αυτές μπορεί να είναι ορθογώνιες, 

δακτύλιοι, τρίγωνα, κύκλοι κ.ά. Εξαγωγή χαρακτηριστικών μπορούμε να 

έχουμε είτε άμεσα στο φάσμα είτε αντιστρέφοντας το περιεχόμενο των 

μασκών και εξάγοντας χαρακτηριστικά στο πεδίο του χώρου. Στο πεδίο της 

συχνότητας μπορούμε να εφαρμόσουμε σε κάθε μάσκα τεχνικές εξαγωγής 

χαρακτηριστικών, όπως περίπου αυτές που χρησιμοποιήσαμε στο πεδίο του 

χώρου. 

   Είναι γνωστές ορισμένες ιδιότητες του φάσματος, όπως το ότι τα 

περιγράμματα και τα όρια απεικονίζονται σε υψηλές συχνότητες. Έτσι, 

χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις υψηλές συχνότητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ακμών και ορίων ενώ σχισματικές 
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μάσκες υπό γωνία είναι κατάλληλες για τον προσδιορισμό του 

προσανατολισμού αντικειμένων. Παρακάτω ακολουθεί μια εικόνα, η οποία 

απεικονίζει ορισμένα γεωμετρικά σχήματα με μετασχηματισμό Fourier που οι 

φασματικές απεικονίσεις αντιστοιχούν στο 𝑙𝑜𝑔(1 + |(𝐹(𝑢, 𝑣)|): 

 

Σχήμα 6.3.1: Γεωμετρικά σχήματα με μετασχηματισμό Fourier 

 

 

6.4 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

   Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά προκύπτουν άμεσα από τη γεωμετρική 

μορφή των αντικειμένων. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

 

6.4.1 Περίμετρος 

   Η περίμετρος ενός αντικειμένου ορίζεται ως το μήκος του εξωτερικού 

περιγράμματος ενός αντικειμένου. Σε μια ψηφιακή εικόνα το χαρακτηριστικό 

της περιμέτρου μπορεί να ισούται απλά με το πλήθος των εικονοστοιχείων της 

περιμέτρου. Ακριβέστερα, όμως, μπορούμε να υπολογίσουμε την περίμετρο 

με την βοήθεια του Chain Code της περιμέτρου. Αν το γνωρίζουμε το Chain 

Code της περιμέτρου τότε μπορούμε να θέσουμε ως απόσταση το 1 τη 
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μετάβαση κατά την οριζόντια ή κάθετη διεύθυνση ενώ στις άλλες διευθύνσεις 

θέτουμε την απόσταση ίση με ρίζα 2. Έστω ο Chain Code 

 

CC=0001712133443565567 

 

Ο οποίος αντιστοιχεί σε 19 εικονοστοιχεία δίνει μήκος περιμέτρου ίσο με: 

 

𝛱 = 1 + 1 + √2 + √2 + √2 + 1 + √2 + √2 + √2 + 1 + 1 + √2 + √2 + 1

+ √2 + √2 + 1 + √2 + 1 

 

Άρα προκύπτει ότι: 

𝛱 = 8 + 11√2 

 

6.4.2 Επιφάνεια 

Σε μια δυαδική εικόνα ως επιφάνεια ενός αντικειμένου καθορίζεται το πλήθος 

των εικονοστοιχείων από τα οποία αποτελείται ένα αντικείμενο. 

 

6.4.3 Μέγιστη και ελάχιστη ακτίνα 

   Τα Rmax και Rmin ορίζονται ως η μέγιστη και ελάχιστη απόσταση αντίστοιχα 

του κέντρου μάζας του αντικειμένου από την περιφέρεια του. Μερικές φορές ο 

λόγος Rmax/Rmin λαμβάνεται ως επιπλέον χαρακτηριστικό για την 

εκκεντρικότητα ή τη μήκυνση του αντικειμένου. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η 

μέγιστη και ελάχιστη ακτίνα αντικειμένων: 
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Σχήμα 6.4.3.1:Μέγιστη και ελάχιστη ακτίνα αντικειμένων 

 

6.4.4  Οπές 

Το πλήθος των οπών ενός αντικειμένου μπορεί να ληφθεί ως ένα ισχυρό 

χαρακτηριστικό του. 

 

6.4.5 Αριθμός Εuler 

Ο αριθμός Euler ορίζεται από την μαθηματική σχέση: 

𝐸 = 𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜎𝜐𝜈𝛿휀𝛿휀𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜋휀𝜌𝜄𝜊𝜒ώ𝜈 − 𝜋𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝜊𝜋ώ𝜈 

Για παράδειγμα ο χαρακτήρας Α του παρακάτω σχήματος έχει Ε=0 ενώ ο 

χαρακτήρας Β έχει Ε=-1.Παρακάτω φαίνεται η εικόνα για τον υπολογισμό του 

Euler των χαρακτήρων Α και Β: 
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Σχήμα 6.4.5.1: Υπολογισμός Euler χαρακτήρων Α Β 

 

6.4.6 Καμπυλότητα 

Η καμπυλότητα ενός αντικειμένου καθορίζεται από την εξής μαθηματική 

σχέση: 

𝐶 =
4𝜋𝐴

𝑃2
 

 

Όπου Α είναι η επιφάνεια του αντικειμένου και P είναι η περίμετρος του 

αντικειμένου. Είναι φανερό ότι, στην περίπτωση ενός κυκλικού αντικειμένου 

έχουμε C=1, στην περίπτωση ενός τετραγώνου π/4 και γενικά σε όλα τα άλλα 

αντικείμενα με επίμηκες σχήμα έχουμε C<1. 

 

6.5 Γεωμετρικές ροπές 

Οι γεωμετρικές ροπές μπορούν να θεωρηθούν ως ένα πολύ χρήσιμο σύνολο 

στατιστικών χωρικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Η χρησιμότητα τους 

έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές εφαρμογές ανάλυσης εικόνων, σχημάτων και 

ανάκτησης εικόνων, όπως στην οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Οι 

δισδιάστατες συνεχείς γεωμετρικές ροπές τάξης p+q μιας εικόνας f(x,y) 

δίνονται από την μαθηματική σχέση: 
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𝑚𝑝𝑞 = ∫ ∫ 𝑥𝑝𝑦𝑞𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
∞

−∞

∞

−∞

 

 

   Τα p και q παίρνουν μη αρνητικές ακέραιες τιμές και δημιουργούν έτσι ένα 

μη περιορισμένο σύνολο ροπών. Όσο περισσότερες ροπές έχουμε διαθέσιμες 

τόσο καλύτερα αυτές μπορούν να περιγράψουν ικανοποιητικά την πρότυπη 

εικόνα f(x,y). Στην περίπτωση των διακριτών εικόνων η μαθηματική σχέση  

των γεωμετρικών ροπών παίρνει την μορφή: 

𝑚𝑝𝑞 =∑∑𝑥𝑝

𝑦𝑥

𝑦𝑞𝑓(𝑥, 𝑦) 

 

6.5.1 Κεντρικές ροπές 

Το κέντρο βάρους ενός αντικειμένου μπορεί να προσδιορισθεί από τις 

σχέσεις: 

�̅� =
𝑚10

𝑚00
 𝜅𝛼𝜄 �̅� =

𝑚01

𝑚00
 

 

Με βάση τις συντεταγμένες του κέντρου βάρους μπορούν να καθορισθούν 

ροπές που να είναι ανεξάρτητες από τη θέση(μετατόπιση) των αντικειμένων. 

Οι ροπές αυτές ονομάζονται κεντρικές και δίνονται από τη μαθηματική σχέση: 

 

𝜇𝑝𝑞 =∑∑(𝑥 − �̅�)𝑝

𝑦𝑥

(𝑦 − �̅�)𝑞𝑓(𝑥, 𝑦) 

 

Για την περίπτωση των δυαδικών εικόνων οι σχέσεις των ροπών γίνονται 

όπως παρακάτω: 
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𝑚𝑝𝑞 =∑∑𝑥𝑝𝑦𝑞

𝑦𝑥

 

𝜇𝑝𝑞 =∑∑(𝑥 − �̅�)𝑝

𝑦𝑥

(𝑦 − �̅�)𝑞 

 

Προφανώς η μηδενική ροπή mpq ενός αντικειμένου σε μια δυαδική εικόνα 

ισούται με την επιφάνεια του αντικειμένου. Τέλος, οι κεντρικές ροπές μπορούν 

να προσδιορισθούν από τις κανονικές ροπές. 

 

6.5.2 Κανονικοποιημένες κεντρικές ροπές 

Οι κανονικοποιημένες κεντρικές ροπές δίνονται από τις μαθηματικές σχέσεις: 

𝜂𝑝𝑞 =
𝜇𝑝𝑞

𝜇𝛾
00

 

 

Όπου: 

𝛾 =
𝑝 + 𝑞

2
+ 1 

 

Για p+q = 2,3,…. 

 

6.6 Εξαγωγή χαρακτηριστικών με διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνου 

   Ο διακριτός μετασχηματισμός συνημίτονου είναι αυτός που έχει την 

μεγαλύτερη χρήση στην επεξεργασία εικόνας και ιδιαίτερα στην περιοχή της 

συμπίεσης μιας εικόνας. Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του 

μετασχηματισμού αυτού είναι, ότι μπορεί και συγκεντρώνει την περισσότερη 

από την ενέργεια του σήματος που μετασχηματίζεται σε λίγους μόνο 

συντελεστές κοντά στη dc του συνιστώσα. Επειδή ο μετασχηματισμός αυτός 
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έχει την ιδιότητα να συμπιέζει την πληροφορία σε μικρό αριθμό συντελεστών 

είναι ένας πολύ κατάλληλος μετασχηματισμός για την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών. Ο μονοδιάστατος διακριτός μετασχηματισμός συνημίτονου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή χαρακτηριστικών από 

μονοδιάστατες καμπύλες όπως οι υπογραφές και τα ιστογράμματα. Ο 

δισδιάστατος διακριτός μετασχηματισμός συνημίτονου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα στις εικόνες ή σε τμήματα αυτών για την εξαγωγή 

χαρακτηριστικών. Η μαθηματική σχέση που εκφράζει τον μονοδιάστατο 

διακριτό μετασχηματισμό συνημίτονου είναι: 

 

𝑦(𝑘) = 𝑎(𝑘)∑ 𝑥(𝑛) cos [
2𝑛 + 1)𝑘𝜋

2𝑁
]

𝑁−1

𝑥=0

, 𝑘 = 0,1, …… ,𝑁 − 1 

 

Όμοια ο αντίστροφος μονοδιάστατος διακριτός μετασχηματισμός συνημίτονου 

είναι: 

𝑥(𝑛) = ∑ 𝑎(𝑘)𝑦(𝑘) cos [
2𝑛 + 1)𝑘𝜋

2𝑁
]

𝑁−1

𝑘=0

, 𝑛 = 0,1, …… ,𝑁 − 1 

 

Η συνάρτηση α(k) καθορίζεται ως εξής: 

𝑎(𝑘) =

{
 
 

 
 
√
1

𝑁
, 𝛾𝜄𝛼 𝑘 = 0

√
2

𝑁
, 𝛾𝜄𝛼 𝑘 ≠ 0

 

 

   Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι, η ακολουθία τιμών προσεγγίζεται από μια 

άλλη ακολουθία τιμών ίδιας διάστασης, στην οποία όμως οι αρχικοί 

συντελεστές είναι που περιέχουν την περισσότερη πληροφορία. Αν θέλουμε 
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να γράψουμε τον μετασχηματισμό αυτό με την μορφή πίνακα τότε γράφεται 

ως εξής: 

𝑦 = 𝐶𝑇𝑥 

 

Όπου: 

𝐶(𝑛, 𝑘) =

{
 
 

 
 

√
1

𝑁
, 𝑘 = 0, 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1

√
2

𝑁
cos (

(2𝑛 + 1)𝑘𝜋

2𝑁
) , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1, 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1

 

 

Άρα, από την παραπάνω σχέση συμπεραίνουμε ότι ο πίνακας C έχει μόνο 

πραγματικές τιμές και είναι ορθογώνιος, οπότε ικανοποιείται η σχέση: 

𝐶−1 = 𝐶𝑇 

Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα για την εφαρμογή του μονοδιάστατου 

διακριτού μετασχηματισμού συνημίτονου μελετώντας την συμπεριφορά του με 

ένα ιστόγραμμα: 

 

Σχήμα 6.6.1: Μελέτη συμπεριφοράς μονοδιάστατου διακριτού 

μετασχηματισμού συνημίτονου 
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   Από το παραπάνω ιστόγραμμα φαίνεται ότι έχουμε 256 δείγματα με 

συνέπεια Ν=257. Τα αποτελέσματα για 1,2,3,4,5,10 και 256 σημεία 

παρουσιάζονται στο παραπάνω ιστόγραμμα. Παρατηρούμε ότι, όσο αυξάνεται 

η τιμή του Ν, τόσο καλύτερη γίνεται η προσέγγιση ενώ για Ν=256 έχουμε 

πλήρη προσέγγιση δηλαδή επακριβή αντιστροφή. 

 

6.6.1  Χαρακτηριστικά υφής 

   Η υφή παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πολλά θέματα τεχνητής όρασης, όπως 

είναι η επιθεώρηση επιφάνειας, η ανάκτηση και ταξινόμηση εικόνων, ο 

προσανατολισμός επιφάνειας και ο προσδιορισμός σχημάτων. Η υφή μιας 

εικόνας είναι από τα χαρακτηριστικά εκείνα που δεν είναι τόσο σαφώς 

διαχωρισμένα, όπως για παράδειγμα το χρώμα. 

   Η κλίμακα με την οποία παρατηρούμε μια εικόνα καθορίζει το αν έχουμε 

εικόνα υφής ή όχι. Μας παρέχει η υφή σημαντικές πληροφορίες για την 

κατηγοριοποίηση του περιεχομένου της εικόνας, αφού αναφέρεται στην 

παρουσία χωρικών οπτικών προτύπων μέσα σε αυτή που έχουν ιδιότητες 

ομοιογένειας. Όμως στις ψηφιακές εικόνες δεν υπάρχει αυστηρός ορισμός της 

υφής. Οι εικόνες είναι πίνακες εικονοστοιχείων, καθένα από τα οποία 

περιγράφεται από τη χρωματικότητά του. 

   Στην περίπτωση των ασπρόμαυρων εικόνων κάθε στοιχείο περιγράφεται 

από έναν και μοναδικό αριθμό, την ένταση της φωτεινότητας στο 

συγκεκριμένο σημείο. Η υφή σχετίζεται με τα επίπεδα φωτεινότητας που 

εμφανίζονται στην εικόνα και τον τρόπο που αυτά κατανέμονται, ώστε να 

δίνεται η αίσθηση του τρισδιάστατου και του ανάγλυφου. Μικρομεταβολές στη 

φωτεινή ένταση των σημείων μιας εικόνας, εμφανιζόμενες με κάποιον 

συστηματικό τρόπο, χαρακτηρίζουν την υφή της. Η υφή θα μπορούσε να 

προσδιορισθεί από τις παρακάτω παραμέτρους: 

 

α) Αδρότητα 

β) Αντίθεση 

γ) Τραχύτητα 

δ) Ομαλότητα 
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ε) Περιοδικότητα 

στ) Ινώδες 

ζ) Κατευθυντικότητα 

   Η ανάλυση της υφής στις εικόνες είναι χρήσιμη σε έναν μεγάλο αριθμό 

εφαρμογών. Η πιο άμεση εφαρμογή είναι η αναγνώριση περιοχών μιας 

εικόνας με βάση την υφή. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα μπορούμε 

να αναγνωρίσουμε πέντε περιοχές με διαφορετική υφή: 

 

 

Σχήμα 6.6.1.1: Αναγνώριση 5 περιοχών με διαφορετική υφή 

   

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι, η πρώτη εικόνα είναι εικόνα με 5 

περιοχές διαφορετικής υφής, η δεύτερη εικόνα είναι ένας χάρτης ταξινόμησης 

της εικόνας με βάση την κατηγορία υφής και η τρίτη εικόνα είναι μια 

τμηματοποιημένη εικόνα με βάση την υφή. 

 

6.6.2 Πίνακας συνεμφάνισης 

   Μεταξύ όλων των στατιστικών μεθόδων εξαγωγής χαρακτηριστικών υφής η 

δημοφιλέστερη, που είναι βασισμένη στην εκτίμηση των δευτέρου βαθμού 

στατιστικών, είναι ο πίνακας συνεμφάνισης. Ο πίνακας συνεμφάνισης μπορεί 

να περιγράψει ιδιότητες υφής τέτοιες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την αναπαράσταση και τη σύγκριση υφών. Τα βασικά χαρακτηριστικά που 
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μπορούν να εξαχθούν από τον ομαλοποιημένο πίνακα συνεμφάνισης είναι τα 

παρακάτω: 

 

1)Ενέργεια: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = −∑∑𝑁2
𝑑[𝑖, 𝑗]

𝑗𝑖

 

 

2)Εντροπία: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = −∑∑𝑁𝑑(𝑖, 𝑗) log2𝑁𝑑(𝑖, 𝑗)

𝑗𝑖

 

3)Αντίθεση: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 =∑∑(𝑖 − 𝑗)2𝑁𝑑(𝑖, 𝑗)

𝑗𝑖

 

 

4)Ομοιογένεια: 

𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑖𝑡𝑦 =∑∑
𝑁𝑑(𝑖, 𝑗)

1+ |𝑖 − 𝑗|
𝑗𝑖

 

 

5)Συσχέτιση: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
∑ ∑ (𝑖 − 𝜇𝑥) (𝑗 − 𝜇𝑦)𝑃(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

 

Όπου Νd ο πίνακας συνεμφάνισης 

μ η μέση τιμή με τον μαθηματικό τύπο: 
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𝜇 =∑𝑓𝑘

𝑁

𝑘=1

𝑃𝑓(𝑓𝑘) 

 

και σ η μεταβλητότητα με μαθηματικό τύπο: 

𝜎2 =∑(𝑓𝑘 − 𝜇)
2𝑃𝑓(𝑓𝑘)

𝑁

𝑘=1

 

 

6.6.3 Αυτοσυσχέτιση 

   Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, η υφή προσδιορίζεται από μια συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης, η οποία περιγράφει το χωρικό μέγεθος των πρωταρχικών 

σχηματισμών της εικόνας. Μάλιστα, μεγάλοι σχηματισμοί είναι ενδεικτικοί μιας 

πιο τραχείας υφής, ενώ οι μικροί μιας πιο λεπτής υφής. Όταν οι πρωταρχικοί 

σχηματισμοί είναι σχετικά μεγάλοι, η τιμή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 

μειώνεται αργά σε σχέση με την απόσταση, ενώ αν είναι μικροί μειώνεται 

γρήγορα. Στην περίπτωση περιοδικών σχηματισμών, η αυτοσυσχέτιση 

αυξάνεται και μειώνεται με περιοδικό τρόπο. Η μαθηματική προσέγγιση για 

την αυτοσυσχέτιση είναι η εξής: 

𝑝(𝑘, 𝑙) =
𝑀𝑁

(𝑁 − 𝑘)(𝑀 − 𝑙)

∑ ∑ 𝑓(𝑖, 𝑗)𝑓(𝑖 + 𝑘, 𝑗 + 𝑙)𝑀−𝑙
𝑗=1

𝑁−𝑘
𝑖=1

∑ ∑ 𝑓2𝑀
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 (𝑖, 𝑗)

 

 

 

Όπου 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1, 0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑀 − 1 
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Σχήμα 6.6.3.1: Εικόνες για τον πίνακα συνεμφάνισης 

   Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι στην (α) εικόνα απεικονίζεται η αρχική 

εικόνα, στις (β),(γ) είναι οι πίνακες συνεμφάνισης για 256 αποχρώσεις και 

στην (δ) ο πίνακας συνεμφάνισης για 8 αποχρώσεις. 

   Για εικόνες αποτελούμενες από επαναλαμβανόμενα σχήματα υφής, η 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης παρουσιάζει περιοδική συμπεριφορά με περίοδο 

ίση με το διάστημα μεταξύ γειτονικών στοιχείων της υφής. Όταν η υφή είναι 

χονδροειδής, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ‘πέφτει’ αργά σε αντίθεση με την 

περίπτωση εκλεπτυσμένης υφής, όπου έχουμε γρήγορα πτώση. 
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6.6.4 Χαρακτηριστικά υφής του Laws 

   Τα ενεργειακά μέτρα υφής, που προτάθηκαν από τον Laws, έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές ως χαρακτηριστικά υφής. 

Είναι γνωστά ως φίλτρα μέτρησης της ενέργειας της υφής. Η διαμόρφωση των 

χαρακτηριστικών προκύπτει από τα ακόλουθα τρία διανύσματα: 

𝐿3 = (1,2,1) 

𝐸3 = (−1,0,1) 

𝑆3 = (−1,2, −1) 

 

   Το διάνυσμα L3 σχετίζεται με τον τονισμό της μέσης τιμής, το διάνυσμα E3 με 

σημεία ακμής και το διάνυσμα S3 τονίζει τα στίγματα σε μια γραμμή. Από την 

συνέλιξη αυτών των τριών διανυσμάτων προκύπτουν τα ακόλουθα πέντε 

διανύσματα του Laws: 

𝐿5 = 𝐿3 ∗ 𝐿3 = (1,4,6,4,1) 

𝐸5 = 𝐿3 ∗ 𝐸3 = (−1, −2,0,2,1) 

𝑆5 = 𝐿3 ∗ 𝑆3 = (−1,0,2,0, −1) 

𝑊5 = −𝐸3 ∗ 𝑆3 = (−1,2,0,−2,1) 

𝑅5 = 𝑆3 ∗ 𝑆3 = (1, −4,6, −4,1) 

 

Παρατηρούμε ότι το άθροισμα των στοιχείων όλων των παραπάνω 

διανυσμάτων εκτός του L5 είναι 0. 

Από αυτά τα διανύσματα μπορούμε να παράγουμε 25 διαφορετικές 

δυσδιάστατες μάσκες ως εξής: 

𝐿𝐸 = 𝐿𝑇5𝐸5 =

[
 
 
 
 
1
4
6
4
1]
 
 
 
 

[−1 − 2  0  2  1] =

[
 
 
 
 
−1 − 2  0  2  1
−4 − 8  0  8  4
−6 − 12 0  12  6
−4 − 8  0  8  4
−1 − 2  0  2  1 ]
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Ακολουθεί μια λίστα με τα ονόματα 25 μασκών: 

𝐿𝐿 𝐸𝐿
𝐿𝐸 𝐸𝐸

𝑆𝐿 𝑊𝐿
𝑆𝐸 𝑊𝐸

𝑅𝐿
𝑅𝐸

𝐿𝑆 𝐸𝑆 𝑆𝑆 𝑊𝑆 𝑅𝑆
𝐿𝑊 𝐸𝑊
𝐿𝑅 𝐸𝑅

𝑆𝑊 𝑊𝑊
𝑆𝑅 𝑊𝑅

𝑅𝑊
𝑅𝑅

 

 

Όμως το άθροισμα των στοιχείων σε όλες αυτές τις μάσκες είναι ίσο με το 0 

εκτός της μάσκας LL η οποία έχει τη μορφή: 

𝐿𝐿 = 𝐿𝑇5𝐿5 =

[
 
 
 
 
1
4
6
4
1]
 
 
 
 

[1 4  6  4  1] =

[
 
 
 
 
1    4    6    4   1
4  16  24  16  4
6  24  36  24  6
4  16  24  16  4
1   4     6    4   1]

 
 
 
 

 

 

και έχει άθροισμα στοιχείων 257. 

   Με τη χρήση όλων αυτών των 25 μασκών μπορούν να εξαχθούν 14 

χαρακτηριστικά υφής. Τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν από την συνέλιξη 

των μασκών με την εικόνα και τη μέτρηση της ενέργειας που περιέχουν οι 

εικόνες που προκύπτουν. Τα 14 χαρακτηριστικά υφής του Laws για μια εικόνα 

διαστάσεων N x M δίνονται από την μαθηματική σχέση: 

𝐹𝑋𝑌 =
𝐺𝑋𝑌 + 𝐺𝑌𝑋

𝐺𝐿𝐿
 

 

Όπου: 

𝐺𝑋𝑌 = ∑ ∑|(𝑋𝑇5𝑌5) ∗ 𝐼|, 𝜅𝛼𝜄 𝑋5,

𝑀

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

𝑌5 ⋲ {𝐿5, 𝐸5, 𝑆5,𝑊5, 𝑅5} 
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Παρακάτω φαίνεται μια εικόνα με τα 14 χαρακτηριστικά υφής του Laws: 

 

Σχήμα 6.6.4.1: Τα 14 χαρακτηριστικά του Laws 

   Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται στην εικόνα (α) η αρχική εικόνα, στην εικόνα 

(β) η απεικόνιση του χαρακτηριστικού FEL, στην εικόνα (γ) η απεικόνιση του 

χαρακτηριστικού FSL και στην εικόνα (δ) η τμηματοποιημένη εικόνα σε 6 

αποχρώσεις. 

 

6.6.5 Φάσμα υφής 

   Η μέθοδος του φάσματος υφής βασίζεται στο ότι μια εικόνα υφής μπορεί να 

αναλυθεί σε μονάδες υφής[Καργοπούλου-2011]. Οι μονάδες υφής 

αποτελούνται από 9 στοιχεία, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει τιμή (0,12) 

ανάλογα με την τιμή του κεντρικού στοιχείου V0. Μια τέτοια μονάδα υφής 

φαίνεται στο παρακάτω πίνακα: 

𝑉2 𝑉3 𝑉4
𝑉1 𝑉0 𝑉5
𝑉8 𝑉7 𝑉6
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   Στη γειτονιά των εικονοστοιχείων του σχήματος το V0 είναι το κεντρικό 

στοιχείο, το οποίο περιβάλλεται από οχτώ γειτονικά εικονοστοιχεία Vi με 

i=1,2,3,4,5,6,7,8. Σε κάθε ένα από τα Vi ανατίθεται μια από τις τιμές (0,1,2) 

σύμφωνα με την παρακάτω μαθηματική σχέση: 

𝐸𝑖 = {

0,          𝑉𝑖 < 𝑉0
1,           𝑉𝑖 = 𝑉0
2,          𝑉𝑖 > 𝑉0

 

 

   Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση μπορούν να προκύψουν 38 =6561 

μονάδες υφής, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη σχέση επιπέδου φωτεινότητας 

μεταξύ ενός pixel και των γειτονικών του σε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. 
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