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ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας είναι πλέον πολύ διαδεδομένη σε πολλά
ηλεκτρονικά συστήματα με ιδιαίτερη έμφαση σε καταναλωτικά προϊόντα όπως βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές. Πέρα από τις ηλεκτρονικές συσκευές όμως, συναντιέται και
σε εφαρμογές λογισμικού όπως προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας,
εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης και εφαρμογές τηλεπισκόπησης. Η ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας εντάσσεται στο γενικότερο ερευνητικό πεδίο της παρεμβολής
κατά την οποία έχουμε μία ανακατάταξη των αρχικών εικονοστοιχείων στο πεδίο του χώρου. Πέρα από τη σωστή ανακατανομή των εικονοστοιχείων στο χώρο,
σκοπός της κάθε παρεμβολής είναι να υπολογίσει κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο
τη νέα τιμή φωτεινότητας των εικονοστοιχείων αυτών.
Βασικός στόχος του πρώτου από τα τρία μέρη αυτής της Διδακτορικής Διατριβής ήταν η μελέτη και δημιουργία αλγορίθμων ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας
με στόχο την διατήρηση της ποιότητας της τελικής εικόνας σε σχέση με την αρχική, διατηρώντας όμως τις ακμές ανέπαφες και συνεχείς. Η πρώτη μέθοδος που
περιγράφεται είναι ένας ασαφής αλγόριθμος ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας βασιζόμενος στη χωρική πληροφορία. Η μέθοδος χρησιμοποιεί το πολύ τέσσερα γειτονικά εικονοστοιχεία, συμβάλλοντας έτσι σε μικρότερο υπολογιστικό κόστος. Η
ασαφής μέθοδος παρεμβολής εφαρμόζει ένα συνεχές σάρωμα στην αρχική εικόνα
με μια μάσκα, λαμβάνοντας υπόψιν το ποσοστό επικάλυψης των εικονοστοιχείων
από τη μάσκα καθώς επίσης και τις διαφορές σε φωτεινότητα των επικαλυπτόμενων αυτών εικονοστοιχείων. Το χαρακτηριστικό αυτό, της χρήσης των διαφορών
σε φωτεινότητα των επικαλυπτόμενων εικονοστοιχείων συμβάλει στη διατήρηση
των ακμών σε επιθυμητή ποιότητα, με αποτέλεσμα η προτεινόμενη τεχνική να
παρουσιάζει τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα, έναντι πολύ διαδεδομένων τεχνικών, με βάση το κριτήριο της ποιότητας της παρεμβολής, χωρίς να χρειάζεται
επιπλέον προ-επεξεργασία της εικόνας για την ανίχνευση αυτών.
Στη συνέχεια η μέθοδος αυτή υλοποιήθηκε σε υλικό με στόχο τη λειτουργία
της σε πραγματικό χρόνο. Η υλοποίηση σε υλικό του προτεινόμενου αλγορίθμου
κλιμάκωσης εικόνας σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματοποιεί μεγέθυνση εικόνας βασιζόμενο σε μία ακολουθία διαδοχικής διοχέτευσης δεδομένων
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(pipeline).

Επίσης, όπου ήταν δυνατό χρησιμοποιήθηκε παράλληλη επεξεργασία
για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η χρονική απόκριση του συστήματος. Η
δομή βασίζεται και επικεντρώνεται στη μονάδα ασαφούς συνεπαγωγής και στην
απαιτούμενη προ-επεξεργασία και μετά-επεξεργασία των εισόδων και εξόδων, αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις σε σκιώδη (cached) μνήμη λόγω συνέλιξης είναι μικρές
από τη στιγμή που χρειαζόνται δύο το πολύ γραμμές ή στήλες της εικόνας για
οριζόντια ή κάθετη σάρωση της εικόνας, αντίστοιχα. Το σύστημα λειτουργεί
σε συχνότητα 65M Hz με δυνατότητα μεγεθυνσης εικονοσειρών σε πραγματικό
χρόνο. Μπορεί να μεγεθύνει εικόνες μέχρι 800% και η μέγιστη ανάλυση της
αρχικής εικόνας μπορεί να είναι 1024 × 1024 εικονοστοιχεία.
Η δεύτερη μέθοδος ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας που παρουσιάζεται στη
διατριβή αυτή είναι ένας αλγόριθμος λογαριθμο-πολικής ψηφιακής κλιμάκωσης
εικόνας βασιζόμενος επίσης στη χωρική πληροφορία. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος παρεμβολής βασίζεται σε δύο ιδιότητες της λογαριθμο-πολικής διατύπωσης
του βιολογικού μοντέλου του ματιού. Πιο συγκεκριμένα, στηρίζεται στο γεγονός ότι η κατανομή των φωτουποδοχέων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα δεν είναι
ομοιόμορφη και στο ότι η πυκνότητα των φωτουποδοχέων είναι μεγαλύτερη στη
κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς και μειώνεται εκθετικά όσο πλησιάζουμε την περίμετρο του αμφιβληστροειδούς. Τα δύο παραπάνω βιολογικά μοντέλα υιοθετήθηκαν στην προτεινόμενη μέθοδο ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας.
Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζει μεγαλύτερα βάρη σε εικονοστοιχεία της κεντρικής περιοχής παρεμβολής και μειώνει λογαριθμικά τα βάρη των εικονοστοιχείων
καθώς απομακρυνόμαστε προς την περιφέρεια. Σκοπός του αλγορίθμου αυτού
ήταν η διατήρηση της γεωμετρικής δομής γύρω από τις ακμές με ταυτόχρονη
καλή ποιότητα παρεμβολής στην υπόλοιπη εικόνα, χωρίς επιπλέον χρήση προεπεξεργασίας. Ο προτεινόμενος αυτός αλγόριθμος κλιμάκωσης παρουσιάζει τα
δεύτερα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα με βάση το κριτήριο της ποιότητας
της παρεμβολής, μετά από τον αλγόριθμο ασαφής κλιμάκωσης, με το επιπλέον
χαρακτηριστικό της δυνατότητας κλιμάκωσης σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, ο
προτεινόμενος αλγόριθμος μπορεί να εφαρμοστεί σε έγχρωμες εικόνες και σε
εικόνες απόχρωσης του γκρι για οποιονδήποτε παράγοντα κλιμάκωσης.
Στη διατριβή αυτή και λόγω των ξεχωριστών χαρακτηριστικών και των ποικίλων εφαρμογών της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας, διενεργήθηκε και μία μελέτη
και κατηγοριοποίηση των μεθόδων αξιολόγησης των αλγορίθμων ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας. Η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει δύο ομάδες με βάση τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να αξιολογήσουμε. ΄Ετσι, η πρώτη κατηγορία μελετά
την απόδοση των αλγορίθμων με βάση την ακρίβεια και την ποιότητα της τελικής
κλιμακωμένης εικόνας. Σε αυτή την κατηγορία μελετάται και συγκρίνεται ο ίδιος
ο αλγόριθμος αλλά και η τελική εικόνα την οποία εξάγει. Επίσης, προτείνεται
μία μέθοδος σύγκρισης αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνων με βάση οπτικά μεγεθυμένες εικόνες. Με τον τρόπο αυτό, οι τελικές συγκρίσεις μπορούν να γίνουν
με βάση τις οπτικά μεγεθυμένες εικόνες, οι οποίες δεν έχουν υποστεί ψηφιακή
επεξεργασία και τις οποίες κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως ιδανικές. Η δεύτερη κατηγορία μελετά τους ίδιους τους αλγόριθμους με
βάση την πολυπλοκότητά τους και τις απαιτήσεις τους σε ενσωματωμένη μνήμη.
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Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ χρήσιμα σε περιπτώσεις που θέλουμε να υλοποιήσουμε τέτοιους αλγορίθμους σε συγκεκριμένες συσκευές περιορισμένων
διαθέσιμων πόρων όπως κινητά τηλέφωνα και φορητές ψηφιακές κάμερες.
Αυτή η εξέλιξη όμως, της φορητότητας των καμερών, έχει δημιουργήσει το
πρόβλημα της μη δυνατής σταθερής λήψης εικόνας και εικονοσειρών. Οι εικόνες
και οι εικονοσειρές οι οποίες έχουν ληφθεί από τέτοιες κάμερες συνήθως δεν
είναι σταθεροποιημένες λόγω των κραδασμών, των δονήσεων και των ανεξέλεγκτων μετακινήσεων του ανθρώπινου χεριού. Οι μετακινήσεις αυτές επηρεάζουν
την ποιότητα της τελικής εικόνας καθώς επίσης υποβαθμίζουν και την απόδοση πολλών εφαρμογών όρασης μηχανής. Το πρόβλημα αυτό καλείται να λύσει η
σταθεροποίηση εικόνας.
Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, προτείνεται μία μέθοδος ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας. Η νέα αυτή μέθοδος ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας
βασίζεται στην ανάλυση των ανεξάρτητων συνιστωσών. Η συνολική κίνηση που
παρατηρείται σε εικονοσειρές οι οποίες έχουν ληφθεί από μικρές και φορητές
κάμερες οφείλεται κυρίως σε δύο ανεξάρτητες κινήσεις: στην ηθελημένη κίνηση
της κάμερας και στην ανεπιθύμητη κίνηση της κάμερας η οποία οφείλεται στις
δονήσεις από ανεξέλεγκτες μετακινήσεις του ανθρώπινου χεριού. Η ανεξάρτητη φύση των δύο αυτών βασικών κινήσεων επιτρέπει τη χρήση της ανάλυσης
ανεξάρτητων συνιστωσών με σκοπό τον διαχωρισμό των δύο αυτών κινήσεων.
Ζεύγη τοπικών διανυσμάτων κίνησης αναλύονται με βάση τις ανεξάρτητες συνιστώσες τους με σκοπό το διαχωρισμό αυτών. Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε
τις συνιστώσες αυτές και με βάση τα χαρακτηριστικά τους τις κατηγοριοποιούμε. Αφότου οι δύο συνιστώσες ταυτοποιηθούν, προσδίδουμε σε κάθε κίνηση το
σωστό πρόσημο και τη σωστή ενέργειά της. Η μία από τις δύο ανεξάρτητες, ταυτοποιημένες και επεξεργασμένες κινήσεις είναι η ηθελημένη κίνηση η οποία θα
μας δώσει και την τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά. Τα πειραματικά και συγκριτικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι όχι μόνον είναι δυνατός ο διαχωρισμός
των δύο αυτών κινήσεων με βάση την ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών, αλλά
και η τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά υπερτερεί από αυτές άλλων μεθόδων
ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας.
Στα δύο πρώτα μέρη της διατριβής μελετήθηκαν αλγόριθμοι ψηφιακής κλιμάκωσης και σταθεροποίησης εικόνας. Οι δύο αυτές λειτουργίες, στις σύγχρονες
ψηφιακές κάμερες, μπορούν να ενεργοποιηθούν και να εκτελεστούν ταυτόχρονα,
εξάγοντας μία κλιμακωμένη αλλά και σταθεροποιημένη εικονοσειρά. Ο χρήστης
όμως κατά τη διάρκεια αυτής της ταυτόχρονης λειτουργίας μπορεί να παρατηρήσει
μία μικρή αλλά ανεπιθύμητη καθυστέρηση καθώς επίσης και κάποιες ανεπιθύμητες κινήσεις οι οποίες δεν έχουν αποσβεστεί από την μονάδα σταθεροποίησης,
και οι οποίες γίνονται πιο έντονες όσο αυξάνει ο παράγοντας κλιμάκωσης.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της διατριβής περιγράφεται μία νέα αρχιτεκτονική για την ενσωμάτωση των λειτουργιών της σταθεροποίησης με αυτές της
κλιμάκωσης εικόνας με σκοπό την εξάλειψη των προαναφερθέντων ανεπιθύμητων
φαινομένων. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική ενσωματώνει στην σταθεροποίηση εικόνας και τα δύο είδη κλιμάκωσης εικόνας, αυτά δηλαδή της οπτικής και ψηφιακής
κλιμάκωσης εικόνας. Στο πρώτο στάδιο της αρχιτεκτονικής, ο σταθεροποιητής
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ρυθμίζει δυναμικά τις λειτουργικές του παραμέτρους βάση των ρυθμίσεων της
οπτικής κλιμάκωσης με σκοπό την καλύτερη εξαγωγή τοπικών διανυσμάτων κίνησης. ΄Επειτα, τα ολικά διανύσματα κίνησης του σταθεροποιητή, εισάγονται στο
σύστημα ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας όπου η αντιστάθμιση εικόνας ενσωματώνεται στη λειτουργία της παρεμβολής. Τα πειραματικά αποτελέσματα και οι
συγκρίσεις έδειξαν ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική υπερέχει αυτής της συμβατικής και ευρέως χρησιμοποιούμενης αρχιτεκτονικής σε ότι αφορά την ποιότητα σταθεροποίησης σε λειτουργία ενεργοποιημένης της οπτικής κλιμάκωσης.
Επιπλέον, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μειώνει την πολυπλοκότητα του συστήματος, όταν είναι ενεργοποιημένη η ψηφιακή κλιμάκωση, βελτιώνοντας έτσι την
ανεπιθύμητη καθυστέρηση που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της συμβατικής
σταθεροποίησης.
Επιγραμματικά, στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή παρουσιάστηκαν νέες
τεχνικές για την ψηφιακή κλιμάκωση και ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας, με
στόχο την ποιοτική και χρονική βελτίωσή τους. Επιπλέον, παρουσιάστηκε μία
ενσωματωμένη αρχιτεκτονική για ταυτόχρονη ψηφιακή κλιμάκωση και σταθεροποίηση εικόνας με στόχο τη βελτίωση των ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών που
παρουσιάζονται λόγω της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών λειτουργιών.

Summary - Contribution to the State of the Art

I

mage scaling schemes are becoming more popular due to the wide use
of digital imaging devices and demanding due to the increasing sensor
capturing capabilities in spatial resolution. Various applications require
image zooming, such as digital cameras, electronic publishing, 3G mobile

phones, medical imaging and image processing. An image scaling technique
performs spatial interpolation since it enlarges the spatial resolution of the
input image and completes the missing data from the spatially adjacent data
using some type of interpolation operation. Furthermore, it tries to preserve
the spectral contents of the input image.
In this PhD Thesis, we propose the design and implementation of an interpolation scheme for performing image scaling by utilizing a dynamic mask
combined with a sophisticated neighborhood averaging fuzzy algorithm. The
functions that contribute to the nal interpolated image are the areas of the
input pixels, overlapped by a dynamic mask and the dierence in intensity
between the input pixels. Fuzzy if-then rules for these two functions are presented in order to carry out the interpolation task. Simulation results have
shown a ne high-frequency response and low interpolation error in comparison to other widely used algorithms. The interpolation can be applied to both
gray-scale and color images, for any scaling factor. The proposed hardware
structure is implemented in a eld programmable gate array (FPGA) chip
and is based on a sequence of pipeline stages and parallel processing, in order
to minimize computational times. The fuzzy image interpolation implementation, combines a fuzzy inference system and an image interpolation technique
in one hardware system. Its main features are the ability of accurate approximation of the Gaussian membership functions, used by the fuzzy inference
system, with very few memory requirements and its high frequency performance of 65 MHz, making it appropriate for real-time imaging applications.
The system can magnify gray-scale images of up to 10-bit pixel depth. The
maximum input image size is
magnication.

1024 × 1024

pixels for a maximum of

800%
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Furthermore, a bio-inspired interpolation algorithm suitable for image scaling is also proposed. A log-polar neighbor model is adopted, utilizing the feature of applying larger weights to pixels at the center of the interpolation
region and logarithmically decreasing weights to pixels away from the center.
The interpolation is performed in the Cartesian plane without requiring the
full transformation of the image to the log-polar plane. Experiments show that
in both visual comparisons and quantitative analysis, the results extracted by
the proposed log-polar neighbor model are better than those extracted from
pixel repetition, bilinear and bicubic interpolation.
Due to the unique characteristics and wide applications of image scaling, a
separate study of their evaluation methods was performed in this PhD Thesis.
We studied dierent existing methods for image scaling algorithm evaluation.
In addition, one new evaluation method is proposed which is directly related to
ground truth optically scaled images. Digital image scaling is classied into the
general interpolation scheme. Two main classes of criteria are used as the basis
for the assessments: The delity criteria and the computational complexity
criteria. All methods are briey described and comparative discussions are
provided. This survey is helpful for an appropriate use of existing evaluation
methods and for improving their performance as well as for systematically
designing new evaluation methods.
Digital image stabilization schemes are becoming very popular and demanding due to the wide use of digital imaging devices. The image stabilization process removes or compensates the unwanted motion occurred when
capturing the image sequence. Many image processing applications require
stabilized sequences for input while other present substantially better performance when processing stabilized sequences. Here, we propose a novel digital
image stabilization scheme based on Independent Component Analysis (ICA).
The method utilizes ICA and information obtained from the image sequence
in order to deconvolve the ego-motion from the unwanted motion of the sequence. We notice that the motion observed in image sequences captured from
consumer electronics, such as handheld cameras and 3G mobile phones, is
mainly caused by two independent motions; the camera motion (ego-motion)
and the undesired hand jitter (high-frequency motion). The independence
property of these two primary motions facilitates the application of the ICA
method for deconvolution. Sets of estimated local motion vectors of the sequence are introduced to the ICA system for separation. Then, we process
the unmixed motion vectors in order to classify the signals into ego-motion
and high-frequency motion. Subsequently, when the permutation ambiguity
is resolved, the appropriate sign and energy are assigned to the ego-motion
vector, resulting to the stabilized image sequence. Experimental results have
shown that apart from the successful deconvolution of the two dierent motions, the proposed scheme exhibit superior performance compared to other
digital image stabilization algorithms.
The two above features, zooming ability and the video stabilization, are
considered as a de-facto in recent consumer imaging devices. Both character-
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istics can be found in a single embedded system of a digital still camera, video
recorder or even in a 3G mobile phone. These two features can be enabled
at the same time in a single imaging device, producing a zoomed and stabilized sequence. However, in these operation conditions, the user can notice
in the output video a latency and an undesired shaking, which aggregates
while the user increases the magnication factor. This PhD Thesis presents a
novel architecture for integrating digital stabilizer with the camera zooming
process. The proposed architecture scheme allows integration for both optical
or digital zooming operation scenarios. The stabilizer adjusts its operational
parameters from the current optical zooming status for a rened local motion
estimation. Subsequently, the global motion compensation vectors, produced
by the digital stabilizer, are sent to the digital zooming system, where the
image compensation is merged within the interpolation process. Experimental results indicate that the proposed architecture can improve not only the
quantitative performance of digital stabilization but also the computational
eciency when zooming is employed.
Summarizing, in the present Thesis, techniques for digital image scaling
and digital image stabilization are presented in order to improve their performance in terms of accuracy and speed. Furtermore, a novel architecture for
integrating digital image stabilizion with digital image scaling is also proposed,
improving both the quantitative performance and computational eciency of
the whole process.
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σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία έχει καταφέρει να διεισδύσει στις περισσότερες δραστηριότητες του σημερινού ανθρώπου. Σε αυτό έχουν
συνεισφέρει τα μέγιστα πολύ κλάδοι τις επιστήμης ξεκινώντας από την
μικροηλεκτρονική και φτάνοντας μέχρι τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλα αυτά, δύο κλάδοι οι οποίοι έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο σε αυτή
την διείσδυση είναι οι κλάδοι της ηλεκτρονικής και της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και πιο συγκεκριμένα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Οι ηλεκτρονικές συσκευές με ενσωματωμένη κάμερα όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές και ψηφιακές κάμερες είναι λίγα από τα βιομηχανικά και
καταναλωτικά προϊόντα στα οποία κατεξοχήν έχουν συνεισφέρει οι δύο προαναφερόμενοι κλάδοι.
Αν και οι συσκευές αυτές χαρακτηρίζονται σήμερα από πολύ καλά λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι δύο αυτοί κλάδοι δεν σταματούν να βελτιστοποιούν τις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες τους καθώς και τον εμπλουτισμό
τους με επιπλέον χαρακτηριστικά. Δύο σχετικά νέες λειτουργίες είναι και αυτές
της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας και ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας. Ξεκίνησαν με την εφαρμογή τους στις βιομηχανικές ψηφιακές κάμερες και σήμερα
απαντώνται από τις ρομποτικές κεφαλές μέχρι και στα κινητά τηλέφωνα τρίτης
γενιάς. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη νέων αλγορίθμων ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας και ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας
με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών καθώς επίσης και η μελέτη και βελτίωση της απόδοσης αυτών σε συνθήκες ταυτόχρονης
λειτουργίας.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι μια εισαγωγή στις έννοιες και εφαρμογές της όρασης μηχανής και του πραγματικού χρόνου. Αρχικά γίνεται μία παρουσίαση του
κυριότερου στοιχείου της όρασης μηχανής αυτού της κάμερας και στη συνέχεια
παρουσιάζονται χρήσιμες εφαρμογές της όρασης μηχανής. Στη συνέχεια, γίνεται μια απαραίτητη διασαφήνιση των βασικών εννοιών του πραγματικού χρόνου
και οι οποίες πολλές φορές παρερμηνεύονται ή χρησιμοποιούνται με λανθασμένο
τρόπο. Τέλος, αναλύονται οι προδιαγραφές ενός συστήματος, ο κατάλληλος κα-
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θορισμός των οποίων είναι καίριος για το σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση των
συστημάτων πραγματικού-χρόνου.
Η ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας, αν και συναντάται σε πάρα πολλά συστήματα
και εφαρμογές, είναι γνωστό ότι επιφέρει αλλοίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της τελικής εικόνας. Πέρα όμως από τη ποιοτική αλλοίωση, οι υψηλές αναλύσεις
εικόνων που προσφέρουν όλες οι σύγχρονες απεικονιστικές συσκευές κάνουν
όλο και περισσότερο επιτακτική την ανάγκη όχι μόνο γρήγορων αλγορίθμων
ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας αλλά και ικανών για λειτουργία σε πραγματικό
χρόνο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο προτεινόμενοι αλγόριθμοι ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας. Η πρώτη μέθοδος είναι ένας ασαφής αλγόριθμος
ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας βασιζόμενος στη χωρική πληροφορία. Η δεύτερη
μέθοδος είναι ένας αλγόριθμος λογαριθμο-πολικής ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας βασιζόμενος επίσης στη χωρική πληροφορία. Η υλοποίηση του ασαφούς
αλγορίθμου σε υλικό μας προσφέρει ένα σύστημα ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας
πραγματικού χρόνου για εικόνες υψηλής ανάλυσης.
Η εξέλιξη στην τεχνολογία των φακών, των αισθητήρων και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων έχει μειώσει τον όγκο, τις διαστάσεις και το βάρος των
σύγχρονων καμερών. Αυτή η εξέλιξη όμως, της φορητότητας των καμερών, έχει δημιουργήσει το πρόβλημα της μη δυνατότητας σταθερής λήψης εικόνας και
εικονοσειρών. Οι εικόνες και οι εικονοσειρές οι οποίες έχουν ληφθεί από τέτοιες κάμερες συνήθως δεν είναι σταθεροποιημένες λόγω των δονήσεων και των
μη ελεγχόμενων κινήσεων του ανθρώπινου χεριού. Το πρόβλημα αυτό καλείται να λύσει η σταθεροποίηση εικόνας. Στο τρίτο κεφάλαιο προτείνεται μία νέα
μέθοδος ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας. Για τον υπολογισμό των τοπικών
διανυσμάτων κίνησης προτείνεται μία νέα μέθοδος γρήγορης αντιστοίχησης εικονοστοιχείων ενώ η προτεινόμενη μέθοδος εύρεσης των ολικών διανυσμάτων
κίνησης καθώς και η αντιστάθμιση εικόνας βασίζεται στην ανάλυση των ανεξάρτητων συνιστωσών. Είναι η πρώτη φορά στη βιβλιογραφία που η ανάλυση
ανεξάρτητων συνιστωσών εφαρμόζεται για ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας. Τα
πειραματικά και συγκριτικά αποτελέσματα απέδειξαν ότι η τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά υπερτερεί σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από αυτές άλλων πολύ
διαδεδομένων μεθόδων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας.
Οι δύο λειτουργίες της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας αλλά και της ψηφιακής
σταθεροποίησης εικόνας, στις σύγχρονες ψηφιακές κάμερες μπορούν να ενεργοποιηθούν και να εκτελεστούν ταυτόχρονα, εξάγοντας μία κλιμακωμένη αλλά
και σταθεροποιημένη ταυτόχρονα εικονοσειρά. Ο χρήστης κατά τη διάρκεια όμως
αυτής της ταυτόχρονης λειτουργίας μπορεί να παρατηρήσει μία μικρή αλλά ανεπιθύμητη καθυστέρηση καθώς επίσης και κάποιες ανεπιθύμητες κινήσεις οι οποίες
δεν έχουν αποσβεστεί από την μονάδα σταθεροποίησης, και οι οποίες γίνονται
πιο έντονες όσο αυξάνει ο παράγοντας κλιμάκωσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο της
διατριβής πασρουσιάζεται μία νέα ενσωματωμένη αρχιτεκτονική συστήματος με
κλιμάκωση και δυναμική σταθεροποίηση εικόνας με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της σταθεροποίησης και παράλληλη μείωση της ανεπιθύμητης καθυστέρησης της συμβατικής σταθεροποίησης. Η αρχιτεκτονική αυτή ρυθμίζει δυναμικά
τις παραμέτρους λειτουργίας της με βάση τον παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης,
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βελτιστοποιώντας την ποιότητα της σταθεροποίησης, λόγω της αποτελεσματικότερης εκτίμησης των τοπικών διανυσμάτων κίνησης. Επίσης, τα ολικά διανύσματα
κίνησης της μονάδας σταθεροποίησης, εισάγονται στη μονάδα ψηφιακής κλιμάκωσης στην οποία ενσωματώνεται η αντιστάθμιση του πλαισίου, μειώνοντας με
τη σειρά της, την πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον
επιβλέποντα καθηγητή μου, και πρόεδρο της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, Καθ. Ιωάννη Ανδρεάδη, για την αμέριστη συμπαράστασή του σε όλη τη
διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής. Θεωρώ τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό που είχα την ευκαιρία να έχω δίπλα μου έναν πραγματικό δάσκαλο τόσο σε
επιστημονικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η συνεισφορά του στη διατριβή υπήρξε αποφασιστική, ενώ τα σχόλια και η εποικοδομητική κριτική του, βοήθησαν
καθοριστικά στην ποιότητα αυτής.
Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθ. Νικόλαο Παπαμάρκο και τον
Καθ. Μιχάλη Ζερβάκη, για την ενεργή και εποικοδομητική συμμετοχή τους στην
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.
Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επ. Καθ. Αντώνιο Γαστεράτο,
για την εμπιστοσύνη του στην συμμετοχή μου στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα
`RESCUER', IST-2003-511492 και `View-Finder', IST-2005-045541.
Τελευταίους σε σειρά, αλλά σε καμία περίπτωση σε σπουδαιότητα, θα ήθελα
να ευχαριστήσω ολόψυχα τους γονείς μου, που με στήριξαν με κάθε τρόπο σε
όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.
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ασικός στόχος της όρασης μηχανής είναι να δημιουργήσει ένα μοντέλο
του πραγματικού κόσμου μέσω των εικόνων έτσι ώστε να μπορεί να
λαμβάνει αποφάσεις για φυσικά αντικείμενα σε πραγματικές συνθήκες.
΄Ενα σύστημα όρασης μηχανής ανακτά χρήσιμες πληροφορίες από μία
σκηνή του πραγματικού κόσμου μέσω των δισδιάστατων προβολών της. Καθώς
όμως οι εικόνες είναι δισδιάστατες προβολές του τρισδιάστατου κόσμου, η εκάστοτε πληροφορία δεν είναι άμεσα διαθέσιμη με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη
η έμμεση ανάκτησή της. Η ανάκτηση και χρήση της πληροφορίας αυτής απαιτεί
την εμπλοκή πολλών και διαφορετικών λειτουργιών της επεξεργασίας εικόνας
και των εικονοσειρών.

1.1 'Orash mhqan

c

Για την κατανόηση ενός συστήματος όρασης μηχανής πρώτα πρέπει να γίνει μελέτη όλων των λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα τέτοιο σύστημα. Οι
λειτουργίες ενός συστήματος όρασης μηχανής μπορούν να διαιρεθούν σε τρία
βασικά επίπεδα και συγκεκριμένα στο χαμηλό, στο μεσαίο και στο υψηλό επίπεδο (Kehtarnavaz and Gamadia, 2006). Οι λειτουργίες του χαμηλού επιπέδου,
έχουν σαν είσοδο αλλά και έξοδο μία εικόνα, οι λειτουργίες του μεσαίου επιπέδου έχουν σαν είσοδο εικόνες, παράγουν όμως σαν έξοδο τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά των εικόνων. Τις ιδιότητες αυτές λαμβάνουν ως είσοδο οι
λειτουργίες υψηλού επιπέδου με στόχο τη σωστή ερμηνεία αυτών και την τελική
λήψη απόφασης. ΄Οπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1 η ιεραρχική αυτή δομή μπορεί
να αναπαρασταθεί σαν μία πυραμίδα με τις λειτουργίες σε επίπεδο εικονοστοιχείων σαν βάση και τις λειτουργίες υψηλού επιπέδου ως κορυφή. Στα ενδιάμεσα
στάδια περιλαμβάνονται οι λειτουργίες του μεσαίου επιπέδου. ΄Ολα τα επίπεδα
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Λήψη απόφασης

Υψηλό
Επίπεδο

Ιδιότητες

Μεσαίο Επίπεδο
Εικονοστοιχεία

Χαμηλό Επίπεδο
Εικονοστοιχεία

Sq ma 1.1.

PuramÐda leitourgi¸n ìrashc mhqan c.

παίζουν καίριο ρόλο στη συνολική λειτουργία της όρασης μηχανής, παρόλα αυτά
οι λειτουργίες του χαμηλού επιπέδου είναι αυτές που εκτελούνται πρώτες και
αποτελούν τα θεμέλια της πυραμίδας. Η απόδοση των λειτουργιών αυτών επηρεάζει όλο το υπόλοιπο σύστημα. Η παρούσα διδακτορική διατριβή, ασχολείται
με δύο λειτουργίες αυτού του επιπέδου, την ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας και την
ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας.
1.1.1 Σύστημα όρασης μηχανής
Η βάση των τεχνητών συστημάτων όρασης είναι η κάμερα. Αποτελεί το ηλεκτρονικό ανάλογο του ανθρώπινου ματιού και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται
ορισμένες ομοιότητες στη βασική δομή τους. Το Σχήμα 1.2 δείχνει ένα τυπικό
ηλεκτρονικό σύστημα όρασης. Αρχικά, το φως εστιάζεται με τη βοήθεια ενός
φακού. Στη συνέχεια ακολουθεί μια διάταξη η οποία ρυθμίζει το ποσοστό του
φωτός που θα περάσει στο σύστημα και θα διεγείρει τον αισθητήρα της εικόνας. Η πιο διαδεδομένη κατηγορία αισθητήρων είναι οι αισθητήρες CCD (Charge
Coupled Device). Στις περισσότερες κάμερες, δε χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά είδη αισθητήρων για κάθε βασικό μήκος κύματος. Αντίθετα, χρησιμοποιείται ένα επίπεδο αισθητήρων, μπροστά από το οποίο υπάρχει ένα φίλτρο. Το
πιο διαδεδομένο φίλτρο είναι το φίλτρο Bayer (Blanksby and Loinaz, 2000). Το
φίλτρο αυτό αποτελεί ουσιαστικά τη χωρική υπέρθεση τριών επιμέρους μωσαϊκών: του φίλτρου για τα μεγάλα μήκη κύματος (R), του φίλτρου για τα μεσαία
μήκη κύματος (G) και του φίλτρου για τα μικρά μήκη (B). ΄Οταν το φίλτρο Bayer
τοποθετηθεί μπροστά από τον αισθητήρα της κάμερας, το επιμέρους φίλτρο, που
τυχαίνει να βρίσκεται μπροστά από το κάθε εικονοστοιχείο, καθορίζει και το φάσμα απορρόφησης για τη συγκεκριμένη θέση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται
η χρήση τριών διαφορετικών αισθητήρων, περιορίζοντας όμως την ανάλυση στη
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χρωματική συνιστώσα. Ο αισθητήρας εξάγει τάση ανάλογη της ποσότητας φωτός που θα δεχθεί. Η συνεχής τάση που εξάγει ο αισθητήρας, ψηφιοποιείται στη
συνέχεια ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία της. Αν και οι περισσότερες κάμερες του εμπορίου έχουν ακρίβεια 8 bit για κάθε χρώμα, η ψηφιοποίηση γίνεται
στα 10 bit, ώστε να υπάρχει αρκετή ακρίβεια κατά το στάδιο της επεξεργασίας
(Nakamura, 2006). Στη συνέχεια, ακολουθεί η μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP), η οποία υλοποιεί ορισμένους απαραίτητους αλγορίθμους,
ώστε να εξαχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα στην έξοδο της κάμερας. ΄Ενας από
τους πιο σημαντικούς αλγορίθμους που εφαρμόζονται είναι η απομωσαϊκοποίηση
(demosaicing) (Gunturk et al., 2005). Ο αλγόριθμος αυτός πραγματοποιεί το
διαχωρισμό των τριών χρωματικών συνιστωσών από την εικόνα που υπέρθεσης
που κατέγραψε ο αισθητήρας. Επιπλέον, συνήθως πραγματοποιούνται ειδικές
βελτιώσεις όπως η αποθορύβωση. Τέλος, γίνεται ανάλυση της ποιότητας της εικόνας από ειδικούς αλγορίθμους οι οποίοι ελέγχουν το μηχανισμό έκθεσης του
αισθητήρα, ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη ποσότητα του προσπίπτοντος φωτός
στον αισθητήρα της εικόνας (Lukac, 2008).
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1.1.2 Εφαρμογές της όρασης μηχανής
Οι εφαρμογές της όρασης μηχανής θεωρητικά είναι απεριόριστες. Μερικές από
αυτές είναι η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, η αναγνώριση αντικειμένων και
προτύπων, η επεξεργασία ιατρικών εικόνων, η τηλεπισκόπιση, η αυτόματη πλοήγηση και η βιομετρική. Δύο εφαρμογές της όρασης μηχανής με τις οποίες θα
ασχοληθεί η διατριβή αυτή είναι η ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας και η ψηφιακή
σταθεροποίηση εικόνας. Οι δύο αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται στο χαμηλό επίπεδο των λειτουργιών της όρασης μηχανής, από τη στιγμή που η είσοδος
αλλά και η έξοδος είναι εικονοστοιχεία. Επίσης, η λειτουργία των εφαρμογών
αυτών στο χαμηλό επίπεδο επηρεάζει όλα τα παραπάνω επίπεδα όπως θα δούμε
παρακάτω.
Η ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας είναι πλέον πολύ διαδεδομένη σε πολλά ηλεκτρονικά συστήματα με ιδιαίτερη έμφαση σε καταναλωτικά προϊόντα όπως βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Πέρα από τις
ηλεκτρονικές συσκευές όμως, συναντιέται και σε εφαρμογές λογισμικού όπως
προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, εφαρμογές ιατρικής απεικόνισης
και εφαρμογές τηλεπισκόπησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3.

(aþ)

(bþ)

(gþ)

Yhfiak klimkwsh eikìnac: (a') arqik eikìna se smÐkrunsh, (b')
arqik eikìna, (g') arqik eikìna se megèjunsh.
Sq ma 1.3.

Πίσω από αυτή όμως την απλή φαινομενικά διαδικασία βρίσκεται ένα μεγάλο
πεδίο έρευνας και ανάπτυξης. Η ψηφιακή κλιμάκωση δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης των αντικειμένων ενδιαφέροντος ακόμα και σε ψηφιακές κάμερες οι
οποίες δεν έχουν μεταβαλλόμενη εστιακή απόσταση. Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα έχοντας καταστήσει τη διαδικασία κλιμάκωσης ευρέως
χρησιμοποιούμενη και σχεδόν αυτονόητη όταν ασχολούμαστε με επεξεργασία εικόνας. Παρόλα αυτά, η ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας αν και συναντάται σε πάρα
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πολλά συστήματα και εφαρμογές, είναι γνωστό ότι επιφέρει αρκετά μεγάλη αλλοίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τελικής εικόνας.

(aþ)

(bþ)
Yhfiak stajeropoÐhsh eikìnac: (a') mh stajeropoihmènh eikonoseir,
(b') stajeropoihmènh eikonoseir.
Sq ma 1.4.

Η ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας είναι η διαδικασία κατά την οποία εξομαλύνονται οι ανεπιθύμητες μετακινήσεις μίας καταγεγραμμένης εικονοσειράς με
τη χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όπως φαίνεται στο Σχήμα
1.4. Η χρήση της ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας μπορεί να αποσκοπεί στην
καθαρά και μόνο ποιοτική βελτίωση της καταγεγραμμένης εικονοσειράς ή στη
βελτίωση της απόδοσης αλγορίθμων και εφαρμογών οι οποίες απαιτούν όσο το
δυνατόν σταθεροποιημένες εικονοσειρές ως είσοδο.
Τόσο η ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας αλλά και η ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας μπορούν να βρεθούν σε ένα ενιαίο σύστημα όρασης μηχανής με αναγκαία την
παράλληλη λειτουργία τους. Η περίπτωση αυτή μελετάται επισταμένα σε αυτή τη
διατριβή με στόχο την εξάλειψη ορισμένων δυσλειτουργιών που θα αναλυθούν
και τη βελτίωση της απόδοσης του ενιαίου αυτού συστήματος.
΄Ενα παράδειγμα ενός τέτοιου ενιαίου συστήματος παρατίθεται παρακάτω: ένα
όχημα της τροχαίας το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο ενός αυτοκινητοδρόμου είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής και
αντιστοίχισης των πινακίδων των αυτοκινήτων (Chang et al., 2004). Το σύστημα αυτό αποτελείται από πολλά επιμέρους υποσυστήματα όπως ψηφιακή κάμερα,
φορητός υπολογιστής, βάση δεδομένων, ασύρματο δίκτυο και άλλα. Σκοπός του
συστήματος αυτού είναι να καταγράφει, να αναγνωρίζει και να ταυτοποιεί τις
πινακίδες των οχημάτων που παραβατούν όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.5. Στη
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Sq ma 1.5.

SÔsthma autìmathc anagn¸rishc pinakÐdwn oqhmtwn se peripolikì.

λειτουργία του όλου αυτού συστήματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι
λειτουργίες της ψηφιακής σταθεροποίησης και κλιμάκωσης εικόνας. Η ψηφιακή
σταθεροποίηση επιδρά στην ομαλή καταγραφή των εικονοσειρών, απομακρύνοντας τις ανεπιθύμητες αναταράξεις της εικονοσειράς από τους κραδασμούς του οδοστρώματος ενώ η ψηφιακή κλιμάκωση βοηθά στην καταγραφή πινακίδων ακόμη
και από μεγάλη απόσταση. Οι δύο αυτές λειτουργίες, όπως έχουμε προαναφέρει
ανήκουν στο χαμηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα η απόδοση αυτών να επηρεάζει
άμεσα και καίρια όλα τα παραπάνω επίπεδα. Στο παράδειγμα του συστήματος
αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων, μία πιθανή δυσλειτουργία ή ένας μέτριος αλγόριθμος στο σύστημα ψηφιακής κλιμάκωσης θα είχε αρνητική επίπτωση στην
αναγνώριση χαρακτήρων καθώς δεν θα μπορούσε να γίνει αξιόπιστη αντιστοίχιση λόγω της κακής ποιότητας της τελικής εικόνας όπως φαίνεται στο Σχήμα
1.6(βʹ). Την ίδια ακριβώς επίπτωση θα είχε και η αδυναμία βέλτιστης σταθεροποίησης όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.6(γʹ). Η παράλληλη και βέλτιστη λειτουργία
αυτών όμως επηρεάζει θετικά όλο το σύστημα όρασης μηχανής καθώς η τελική αναγνώριση είναι πλέον δυνατή λόγω της καλής ποιότητας της εικονοσειράς
όπως αυτή του Σχήματος 1.6(δʹ).

1.2 H ènnoia tou pragmatikoÔ qrìnou

Ο ορισμός του πραγματικού χρόνου είναι μία πολύπλοκη έννοια που δύσκολα
ερμηνεύεται. Η βασική ιδέα πίσω από ένα σύστημα πραγματικού χρόνου είναι
το να μπορεί να ανταποκρίνεται, το ίδιο το σύστημα, έγκαιρα στο περιβάλλον
του. Η έννοια δηλαδή της απόκρισης στον χρόνο του συστήματός μας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το χαρακτηρισμό ή μη, ενός συστήματος σαν πραγματικού
χρόνου.
Συχνά θεωρείται ότι ένα σύστημα είναι πραγματικού χρόνου όταν αυτό είναι
πολύ γρήγορο, το οποίο όμως δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Πραγματικού χρόνου σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί και ένα σύστημα το οποίο
ανταποκρίνεται επαρκώς γρήγορα στο πλαίσιο λειτουργίας του.
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(aþ)

(bþ)

(gþ)

(dþ)

SÔsthma anagn¸rishc pinakÐdwn me parllhlh leitourgÐa yhfiak c
klimkwshc kai stajeropoÐhshc eikìnac: (a') tuqaÐo karè eikonoseirc, (b') epexergasmèno karè se bèltisth stajeropoÐhsh me mètrio algìrijmo klimkwshc, (g') epexergasmèno karè se bèltisth klimkwsh me mètrio algìrijmo stajeropoÐhshc, (d')
epexergasmèno karè se bèltisth stajeropoÐhsh kai me bèltisto algìrijmo klimkwshc.
Sq ma 1.6.

Ας δούμε τρία διαφορετικά παραδείγματα. Στο πρώτο παράδειγμα, παραθέτουμε ένα οικιακό ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Το θερμόμετρο αυτό σε τακτά χρονικά
διαστήματα παίρνει τη μέτρηση του περιβάλλοντος και την προβάλει στην ηλεκτρονική οθόνη του. Το θερμόμετρο αυτό κατασκευάστηκε έτσι ώστε να παίρνει
μέτρηση κάθε δύο λεπτά. Στο δεύτερο παράδειγμα, έχουμε ένα υποσύστημα αυτοκινήτου το οποίο δείχνει στον οδηγό την θερμοκρασία του κινητήρα. Ο αισθητήρας πρέπει και αυτός σε τακτά χρονικά διαστήματα να παίρνει τη μέτρηση της
θερμοκρασίας και να την προβάλει στον οδηγό. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο
μετρήσεων στο παράδειγμα αυτό είναι ένα δευτερόλεπτο. Στο τρίτο παράδειγμα,
ένας υπολογιστής ελέγχει τη θερμοκρασία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα και είναι
επιφορτισμένος με το κλείσιμο συγκεκριμένων βαλβίδων σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω του πυρηνικού αντιδραστήρα, ο κύκλος
μεταξύ δύο μετρήσεων θερμοκρασίας είναι το ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.
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Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει μετά από τα τρία παραπάνω παραδείγματα
είναι το ποιο από τα τρία αυτά συστήματα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πραγματικού χρόνου; Η απάντηση είναι ότι και τα τρία συστήματα είναι πραγματικού
χρόνου γιατί πληρούν τις προδιαγραφές με τις οποίες έχουν κατασκευαστεί.
Αν και το παραπάνω παράδειγμα εξήγησε κατά κάποιο τρόπο πότε ένα σύστημα είναι πραγματικού χρόνου, παρόλα αυτά είναι αναγκαίο να δοθεί ξεκάθαρα
ένας ορισμός. ΄Ενας πιο επίσημος ορισμός για το τι είναι σύστημα πραγματικού
χρόνου είναι ο παρακάτω:
•

΄Ενα σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να
πληροί σαφείς και αναλυτικούς χρονικούς περιορισμούς.

΄Ενας άλλος ορισμός ο οποίος εκτός από τους χρονικούς περιορισμούς εμπεριέχει και την ορθότητα της λειτουργίας του ίδιου του συστήματος και κυρίως
των εξόδων του αυτού, είναι ο εξής:
•

Πραγματικού χρόνου σύστημα είναι αυτό του οποίου η σωστή λειτουργία βασίζεται τόσο στη σωστή απόκριση των εξόδων του αλλά και στην ορθότητα
αυτών.

Δυστυχώς, η αδυναμία ενός ενιαίου ορισμού των συστημάτων αυτών έχει
οδηγήσει σε κάποιες παρερμηνείες και παρανοήσεις όπως παρακάτω:
1. Τα συστήματα πραγματικού χρόνου είναι συνώνυμα με γρήγορα συστήματα.
2. Τα συστήματα μονοτονικού ρυθμού (rate monotonic systems) έχουν λύσει
το πρόβλημα του πραγματικού χρόνου.
3. Υπάρχουν κοινές και αποδεκτές μεθοδολογίες για σχεδιασμό και υλοποίηση
συστημάτων πραγματικού χρόνου.
4. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα δημιουγίας εκ νέου ενός λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου μιας και ήδη υπάρχουν πολλά στο εμπόριο.
5. Η μελέτη των συστημάτων αυτών περιορίζεται στην μελέτη χρονοπρογραμματισμού (scheduling).
Η πρώτη παρανόηση, ότι τα συστήματα πραγματικού-χρόνου πρέπει να
είναι γρήγορα, προκύπτει από το γεγονός ότι αρκετά αυστηρά συστήματα
πραγματικού-χρόνου όντως παίζουν με τα χρονικά όρια μέσα σε δέκατα των χιλιοστών του δευτερολέπτου, όπως στην περίπτωση του συστήματος πλοήγησης
ενός αεροπλάνου. ΄Ομως ένα πλήθος από μπουκάλια με σάλτσα για μακαρόνια,
μπορεί να κινείται φερόμενο από μια ταινία μεταφοράς με ρυθμό ένα κάθε δύο
δευτερόλεπτα. ΄Ενα σύστημα αεροπορικών κρατήσεων έχει ένα χρονικό όριο δεκαπέντε δευτερολέπτων. Αυτά τα χρονικά όρια δεν είναι ιδιαίτερα μικρά, αλλά
ικανοποιώντας τα, καθορίζουμε την επιτυχία ή αποτυχία του συστήματος.
Η δεύτερη λανθασμένη αντίληψη, είναι ότι τα συστήματα μονοτονικού ρυθμού παρέχουν μια απλή συνταγή για την κατασκευή συστημάτων πραγματικού
χρόνου. Τα συστήματα μονοτονικού ρυθμού - ένα περιοδικό σύστημα στο οποίο
οι προτεραιότητες των διακοπών ανατίθενται έτσι ώστε, όσο μεγαλύτερη συχνότητα εκτέλεσης έχουμε, τόσο υψηλότερη είναι η προτεραιότητα της διακοπής
- έχουν λάβει μεγάλης προσοχής τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ μας παρέχουν
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αρκετή καθοδήγηση όσον αφορά το σχεδιασμό των συστημάτων πραγματικού
χρόνου και ενώ υπάρχει άφθονη θεωρία σχετικά με αυτά, δεν αποτελούν πανάκεια.
΄Οσον αφορά την τρίτη παρανόηση, δυστυχώς δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτές
μέθοδοι για το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των συστημάτων πραγματικούχρόνου. Αυτό δεν είναι μία αποτυχία των ερευνητών ή της βιομηχανίας λογισμικού, αλλά συμβαίνει λόγω της δυσκολίας να βρεθούν γενικές λύσεις. Ακόμα
και μετά από τριάντα χρόνια έρευνας δεν υπάρχει διαθέσιμη μεθοδολογία που να
απαντάει όλες τις προκλήσεις των προδιαγραφών πραγματικού-χρόνου και του
σχεδιασμού, συνέχεια και για όλες τις εφαρμογές.
Η τέταρτη παρανόηση είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη να φτιαχτεί ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού-χρόνου από την αρχή. ΄Ομως, παρόλο που υπάρχουν
αρκετά εφαρμόσιμα, δημοφιλή και αποδοτικά-οικονομικά εμπορικά συστήματα
πραγματικού χρόνου, πολλές φορές δεν είναι εύκολα προσαρμόσιμα στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής μας.
Τέλος, αν και έχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον η μελέτη του χρονοπρογραμματισμού, τα περισσότερα θεωρητικά δημοσιευμένα ευρήματα, προϋποθέτουν απλοποιήσεις και συμβιβασμούς οι οποίοι στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1.2.1 ΄Ηπια, ενδιάμεσα και αυστηρά συστήματα πραγματικού
χρόνου
Ακόμα και ένα πρόγραμμα το οποίο επεξεργάζεται τους βαθμούς των φοιτητών
στο τέλος κάθε εξαμήνου ή ένα πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει το μισθό κάθε
εργαζομένου στο τέλος κάθε μήνα σε μία επιχείρηση, μπορεί να χαρακτηριστεί
σαν ένα σύστημα πραγματικού χρόνου. Ακόμα και ένα τέτοιο σύστημα το οποίο
έχει χρόνο απόκρισης μέρες ή και μήνες, πρέπει να λειτουργήσει σωστά αλλιώς
θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος π.χ. στο πανεπιστήμιο ή την επιχείρηση. ΄Ενα
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου εάν δεν ανταποκρίνεται σωστά σε ορισμένες
εντολές γίνεται δύσχρηστο και αναξιόπιστο. Τέτοια συστήματα αναφέρονται στη
βιβλιογραφία ως ήπια συστήματα πραγματικού χρόνου.
΄Ηπια σύστημα πραγματικού χρόνου είναι ένα σύστημα με μειωμένους χρονικούς περιορισμούς το οποίο όμως πρέπει να λειτουργεί γρήγορα μέσα σε αυτούς.
Πρέπει να είναι αρκετά ικανό και να ανταποκρίνεται γρήγορα στα διάφορα γεγονότα. Επιτρέπει την πιθανή μη τήρηση των χρονικών περιορισμών, το οποίο
έχει όμως ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του συστήματος αλλά όχι
την καταστροφή του.
Αντίθετα, τα συστήματα τα οποία όταν αδυνατούν να ικανοποιήσουν τους
προδιαγραφόμενους χρονικούς περιορισμούς οδηγούν σε πλήρη κατάρρευση ή
και καταστροφή του συστήματος ονομάζονται αυστηρά συστήματα πραγματικού
χρόνου. Επομένως, τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε όλους τους αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τους διάφορους συνδυασμούς των γεγονότων που μπορούν
να συμβούν.
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Μία τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία των ενδιάμεσων συστημάτων πραγματικού χρόνου. Ενδιάμεσο σύστημα πραγματικού χρόνου είναι εκείνο στο οποίο
αν χαθεί ένας μικρός αριθμός χρονικών προθεσμιών δεν θα οδηγήσει σε ολική
αποτυχία συστήματος, αλλά αν χαθούν περισσότερες από αυτό τον αριθμό χρονικές προθεσμίες είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθεί σε ολική ή και καταστροφική
αποτυχία.
Ας σημειωθεί ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ερμηνεία των ήπιων, αυστηρών και ενδιάμεσων συστημάτων πραγματικού χρόνου. Για παράδειγμα, σε μία αυτόματη τραπεζική μηχανή, η μη πλήρωση ενός σημαντικού αριθμού
προθεσμιών, μπορεί να οδηγήσει στη δυσαρέσκεια του πελάτη και ενδεχομένως
σε απώλεια ενός αριθμού πελατών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει
ακόμα και την ύπαρξη της τράπεζας. Αυτό το ακραίο σενάριο αντιπροσωπεύει
το γεγονός ότι κάθε σύστημα μπορεί πιθανώς να χαρακτηριστεί με οποιοδήποτε
τρόπο - ήπιο, αυστηρό ή ενδιάμεσο- αναλόγως με τη δομή του υποστηριζόμενου
σεναρίου. Ο προσεκτικός προσδιορισμός των απαιτήσεων του συστήματος και
ως εκ τούτου και των προσδοκιών, είναι το κλειδί στο να θέσουμε ρεαλιστικά προσδοκώμενα όρια. Σε κάθε περίπτωση, το να βρίσκουμε τρόπους για να
μετατρέψουμε τα αυστηρά συστήματα πραγματικού χρόνου σε ενδιάμεσα συστήματα, και τα ενδιάμεσα συστήματα σε ήπια συστήματα, είναι βασικός σκοπός της
μηχανικής των συστημάτων πραγματικού χρόνου.
1.2.2 Σχεδιασμός συστημάτων πραγματικού χρόνου
Τα συστήματα πραγματικού χρόνου είναι ένας πολύπλοκος κλάδος της μηχανικής υπολογιστικών συστημάτων που είναι ισχυρά επηρεασμένος από τη θεωρία ελέγχου, τη μηχανική λογισμικού και την επιχειρησιακή έρευνα. Το Σχήμα
1.7 απεικονίζει κάποια τμήματα της επιστήμης υπολογιστών και της ηλεκτρικής μηχανικής που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την ανάλυση των συστημάτων
πραγματικού-χρόνου.
Επομένως, επειδή η μηχανική των συστημάτων πραγματικού-χρόνου έχει τόσους πολλούς τομείς ξεχωρίζει ως μία πολύ ειδική και πολύπλοκη ερευνητική
περιοχή.
΄Ενα σύστημα πραγματικού χρόνου έχει κάποιες απαιτήσεις που πηγάζουν
από τις ανάγκες των εφαρμογών οι οποίες ονομάζονται απαιτήσεις του συστήματος (requirements). Το να αποφασιστούν οι απαιτήσεις του συστήματος είναι
μια δουλειά που απαιτεί δεξιότητα και μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που
υπάρχει πολύ καλή γνώση της εφαρμογής. Για ένα ασφαλές σύστημα πραγματικού χρόνου, οι λειτουργικές απαιτήσεις πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιπτώσεις ακόμα και τις πιο ασυνήθιστες και πολύπλοκες. ΄Ετσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι έχει καταγραφεί το σύνολο των
απαιτήσεων του συστήματος.
Οι απαιτήσεις συνήθως διακρίνονται σε δύο είδη : λειτουργικές απαιτήσεις
(functional requirements), οι οποίες περιγράφουν τις λειτουργίες του συστήματος και τα αποτελέσματά τους και μη λειτουργικές απαιτήσεις (non-functional

1.2 H ènnoia tou pragmatikoÔ qrìnou

Αυτόματος
Έλεγχος

Γλώσσες
Προγραμματισμού

Δομές
Δεδομένων

Αρχιτεκτονική
Υπολογιστών

13

Θεωρία
Διεργασιών

Συστήματα
Πραγματικού
Χρόνου
Αλγόριθμοι

Μηχανική
Λογισμικού
Λειτουργικά
Συστήματα

Sq ma 1.7.

qrìnou.

Επιχειρισιακή
Έρευνα

TomeÐc pou ephrezoun th mhqanik twn susthmtwn pragmatikoÔ-

requirements)

όπως για παράδειγμα οι λειτουργίες συγχρονισμού. Οι προδιαγραφές (specications) είναι ένα μαθηματικός ορισμός των λειτουργιών του συστήματος και πρέπει να είναι αφηρημένες κατά τρόπο ώστε :
•
•

Να είναι δυνατόν να ελεγχθούν ως προς το αν έχουν γίνει σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του συστήματος και
Κάθε τμήμα τους να μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής π.χ. ως ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελείται σε συγκεκριμένο σύστημα.

Αυτό σημαίνει ότι οι προδιαγραφές δεν πρέπει να επιβάλλουν καμία απόφαση
ως προς την γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί ή ως προς το
πρόγραμμα που θα εκτελεστεί. Αυτά είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε κατά το στάδιο της υλοποίησης. ΄Οπως φαίνεται στο Σχήμα 1.8, οι προδιαγραφές
μετασχηματίζονται σε εφαρμογές παίρνοντας αποφάσεις σχετικές με το σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας τυπικούς ή λιγότερο τυπικούς κανόνες και γράφοντας
προγράμματα σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των συστημάτων πραγματικού-χρόνου απαιτεί
προσοχή και λεπτομερή σχεδιασμό σε πολλούς τομείς. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν:
•

•

Την επιλογή του φυσικού υλικού και του λογισμικού, και την επιλογή του ισοζυγίου (trade-o )που χρειάζεται για μία οικονομικά-αποδοτική λύση, συμπεριλαμβανομένων και των αλληλεπιδράσεων με τα κατανεμημένα υπολογιστικά
συστήματα και τα θέματα παραλληλισμού και συγχρονισμού.
Τις προδιαγραφές και τον σχεδιασμό συστημάτων πραγματικού-χρόνου και
τη σωστή αναπαράσταση της χρονικής συμπεριφοράς τους.
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Απαιτήσεις

Εξαρτημένες από την
Εφαρμογή

Σχεδιασμός Συστήματος

Μαθηματικοί Ορισμοί

Προδιαγραφές

Τυπικοί Κανόνες

Υλοποίηση Συστήματος

Γλώσσα
Προγραμματισμού

Τελικό Σύστημα
Sq ma 1.8.

qrìnou.

•

•
•
•

•

Apait seic, prodiagrafèc kai ulopoÐhsh enìc sust matoc pragmatikoÔ

Την κατανόηση των λεπτών διαφορών μεταξύ των γλωσσών προγραμματισμού και των επιπτώσεων τους στον πραγματικό-χρόνο που προκύπτουν κατά
την μετάφραση τους σε κώδικα μηχανής.
Τη μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητας του συστήματος σε σφάλματα και
αξιοπιστία μέσω προσεκτικού σχεδιασμού.
Το σχεδιασμό και τη διαχείριση των δοκιμών, καθώς και την επιλογή της
κατάλληλης δοκιμής και του εξοπλισμού υλοποίησης.
Την εκμετάλλευση τεχνολογιών ανοιχτών συστημάτων και των εφαρμογών
τους. ΄Ενα ανοιχτό σύστημα είναι ένα επεκτάσιμο σύνολο από ανεξάρτητα
γραμμένες εφαρμογές που συνεργάζονται για να λειτουργήσουν ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Τέτοια συστήματα έχουν εμφανιστεί για συγκεκριμένη
χρήση σε εφαρμογές πραγματικού-χρόνου.
Τέλος, τη μέτρηση και την πρόβλεψη του χρόνου απόκρισης καθώς και τη
μείωση του. Την ανάλυση ικανότητας χρονο-προγραμματισμού, πράγμα που
σημαίνει, τον καθορισμό και την επιβεβαίωση ότι τα προδιαγραφόμενα χρονικά
όρια ικανοποιούνται.

Φυσικά, οι τεχνικές της μηχανικής που χρησιμοποιούνται για τα αυστηρά συστήματα πραγματικού-χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μηχανική όλων
των άλλων τύπων συστημάτων, γεγονός που θα προκαλέσει βελτίωση και σταθερότητα.
Στην περίπτωση της όρασης μηχανής όμως, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης των
υπολογιστικών και απεικονιστικών συστημάτων, έχουμε μία συνεχή αλλαγή των
απαιτήσεων και προδιαγραφών των συστημάτων πραγματικού χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, παλαιότερα η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο μίας ασπρόμαυρης
εικονοσειράς ανάλυσης 320 × 240 εικονοστοιχείων των 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο και 8 bits ανά εικονοστοιχείο, θα απαιτούσε σχεδιασμό ενός συστήματος με

1.3 Sumpersmata
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επεξεργαστική ισχύ της τάξεως των 320 × 240 × 15 × 8 ≈ 8.78M bits/sec. Η
απαραίτητη υπολογιστική ισχύς εκτινάσσεται στα σύγχρονα συστήματα όρασης
μηχανής από την στιγμή που οι έγχρωμες πλέον εικονοσειρές είναι της ανάλυσης των 1920 × 1080 εικονοστοιχείων, των 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο και 10
bits ανά εικονοστοιχείο, με αποτέλεσμα να απαιτείται σχεδιασμός συστημάτων
ικανών να επεξεργαστούν σε πραγματικό χρόνο ρυθμό δεδομένων της τάξεως
των 3 × 1920 × 1080 × 25 × 10 ≈ 1.44Gbits/sec.

1.3 Sumpersmata

Είναι φανερό από όλα τα παραπάνω, ότι η απόδοση ενός συστήματος όρασης
μηχανής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν είτε την απόδοση είτε την ταχύτητα του εκάστοτε συστήματος. ΄Ενα σύστημα με πολύ καλή
ποιοτική απόδοση αλλά όχι γρήγορη απόκριση μπορεί να είναι ανεπαρκές για μία
συγκεκριμένη εφαρμογή καθώς και το αντίθετο.
Ιδιαίτερα για τις εφαρμογές της όρασης μηχανής, το δίπτυχο βέλτιστη απόδοση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να θεωρηθεί ως η κυριότερη και ίσως μοναδική
απαίτηση αλλά και πρόκληση καθώς ο σχεδιασμός συστημάτων ικανών να επεξεργαστούν τόσο μεγάλους ρυθμούς δεδομένων είναι ιδιαίτερα δύσκολος.

Mèroc II

Yhfiak

klimkwsh eikìnac

2
Yhfiak

klimkwsh eikìnac

To keflaio autì anafèretai sthn yhfiak
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qwrik

qwrik
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c

Sth

yhfiak
H

klimkwsh eikìnac. DÐnetai
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parousizoun ta kalÔtera poiotik apotelèsmata me bsh to krit
poiìthtac thc parembol
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ulopoÐhsh

klimkwshc

Oi

qa-

eikìnac.

basizìmenoc

parousizetai

peiramtwn.
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eikìnac

eÐnai

eikìnac
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mejìdwn

ta

klimkwshc

klimkwshc

klimkwshc
sunèqeia

c

rio thc

c, qwrÐc na qreizetai epiplèon pro-epexergasÐa

anÐqneush

aut¸n.

Tèloc,

parousizontai

sumper-

smata pou analÔoun th suneisfor twn dÔo proteinìmenwn mejìdwn.

H

ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας εντάσσεται στο γενικότερο ερευνητικό πεδίο της παρεμβολής στην επεξεργασίας εικόνας, η οποία περιλαμβάνει
επιπλέον Ευκλείδειους, ομοιότητας (ane), και προοπτικούς μετασχηματισμούς εικόνας. Μπορούμε να διακρίνουμε πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ όλων των παραπάνω μετασχηματισμών εικόνας, τόσο στον τρόπο προσέγγισης του προβλήματος αλλά κυρίως στον τελικό στόχο της κάθε παρεμβολής,
που δεν είναι κανένας άλλος παρά η μικρότερη δυνατή ποιοτική παραμόρφωση
στην τελική εικόνα σε σχέση με την αρχική.
Η χρήση της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας είναι πλέον πολύ διαδεδομένη
σε πολλά ηλεκτρονικά συστήματα με ιδιαίτερη έμφαση σε καταναλωτικά προϊόντα όπως βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.
Πέρα από τις ηλεκτρονικές συσκευές όμως, συναντιέται και σε εφαρμογές λογισμικού όπως προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, εφαρμογές ιατρικής
απεικόνισης και εφαρμογές τηλεπισκόπησης.
Αν και ο όρος ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας είναι κυρίως συνυφασμένος με την
ψηφιακή μεγέθυνση εικόνας, δεν πρέπει να αγνοείται ότι πέρα από τη μεγέθυνση
ο όρος περιλαμβάνει και τη σμίκρυνση εικόνας η οποία είναι εξίσου βασική σε
πάρα πολλές εφαρμογές.
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2 Yhfiak klimkwsh eikìnac

2.1 Basikèc arqèc yhfiak

c klimkwshc eikìnac

Κατά την εκτέλεση μίας παρεμβολής έχουμε μία ανακατάταξη των αρχικών εικονοστοιχείων στο πεδίο του χώρου. Πέρα από τη σωστή ανακατανομή των εικονοστοιχείων στο χώρο, σκοπός της κάθε παρεμβολής είναι να υπολογίσει κατά το
βέλτιστο δυνατό τρόπο τη νέα τιμή φωτεινότητας των εικονοστοιχείων αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, στην κλιμάκωση εικόνας, έχουμε επιπλέον και νέα εικονοστοιχεία στο χώρο, των οποίων τη φωτεινότητα πρέπει επίσης να υπολογίσουμε.
΄Ενα παράδειγμα μεγέθυνσης παρουσιάζεται στο Σχ. 2.1, τα νέα εικονοστοιχεία
εμφανίζονται με άσπρο χρώμα, των οποίων η φωτεινότητα πρέπει να υπολογιστεί.
Πλέον, ως αρχική εικόνα θα αναφέρεται η εικόνα την οποία θέλουμε να κλιμακώσουμε και ως τελική εικόνα, η εικόνα που παράγεται μετά από τη διαδικασία
κλιμάκωσης.

y
x
y
x
Met apì klimkwsh thc arqik c arister c eikìnac, ta gnwsthc
fwteinìthtac nèa eikonostoiqeÐa thc dexic megejumènhc eikìnac, parousizontai me
spro qr¸ma.
Sq ma 2.1.

Αυτό που χαρακτηρίζει και κάνει κάθε αλγόριθμο κλιμάκωσης εικόνας ξεχωριστό, είναι στην ουσία η μέθοδος υπολογισμού της φωτεινότητας των εικονοστοιχείων της τελικής εικόνας. Η διαδικασία είναι επαναλαμβανόμενη για κάθε
εικονοστοιχείο της τελικής εικόνας, το οποίο σημαίνει ότι υπολογίζουμε ένα
εικονοστοιχείο της τελικής εικόνας κάθε φορά, με επανάληψη της ίδιας μεθόδου. Για παράδειγμα, έστω αρχική εικόνα με 200 × 200 = 40.000 εικονοστοιχεία
την οποία μεγεθύνουμε με παράγοντα κλιμάκωσης 2. Η τελική εικόνα θα έχει
200×2×200×2 = 160.000 εικονοστοιχεία. Επομένως, θα εφαρμόσουμε 160.000
φορές την εκάστοτε μέθοδο για όλα τα εικονοστοιχεία της τελικής εικόνας, και
όχι μόνον των άσπρων εικονοστοιχείων του προβλήματος του Σχ. 2.1. Αντίστοι-
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χα, εάν είχαμε σμίκρυνση κατά 2, θα έπρεπε να υπολογίσουμε τη φωτεινότητα
200 × 0, 5 × 200 × 0, 5 = 10.000 εικονοστοιχείων.
Ο τρόπος προσέγγισης κάθε μεθόδου εξαρτάται από πολλά επιμέρους στοιχεία, τα οποία είναι:
•
•
•
•

Ο αριθμός των γειτονικών εικονοστοιχείων της αρχικής εικόνας τα οποία
χρησιμοποιεί η μέθοδος
Ο μαθηματικός τύπος (συνάρτηση βάσης) της μεθόδου
Προεπεξεργασία ή όχι της αρχικής εικόνας
Δυνατότητα επιλογής ή όχι οποιουδήποτε παράγοντα κλιμάκωσης

΄Ενας άλλος ορισμός της ψηφιακής παρεμβολής εικόνας και κατά επέκταση της
ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας είναι ο εξής:
Ψηφιακή παρεμβολή εικόνας είναι η διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιούμε γνωστές τιμές από γνωστές χωρικές περιοχές για τον υπολογισμό αγνώστων
δεδομένων σε άγνωστες χωρικές περιοχές. Η τιμή της παρεμβολής f (x) σε μία
συντεταγμένη x χώρου διάστασης q μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των δειγμάτων fk , στις ακέραιες συντεταγμένες k = (k1 , k2 , . . . , kk ) ∈ Z q
(Thevenaz et al., 2000)

f (x) =

X

fk ϕint (x − k) ∀x = (x1 , x2 , . . . , xq ) ∈ Rq

(2.1)

k∈z q

με το βάρος κάθε δείγματος να καθορίζεται από τη συνάρτηση βάσης ϕint (x−k).
Η κύρια ιδέα, όπως έχει προαναφερθεί, είναι να καθορίσουμε μία συνάρτηση βάσης η οποία προσεγγίζει την αρχική εικόνα με στόχο να παράγουμε βάσει αυτής
της συνάρτησης την τελική μας εικόνα. Τέλος, ο βαθμός της παρεμβολής αντιστοιχεί στο μέγιστο αριθμό συνεχών παραγώγων που μπορεί να έχει η συνάρτηση
βάσης.
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Η πιο απλή μορφή παρεμβολής είναι η παρεμβολή μηδενικού βαθμού ή παρεμβολή
του πλησιέστερου γείτονα (nearest neighbor) (Jain, 1989). Ο ορισμός της
συνάρτησης βάσης είναι πολύ απλός και ορίζεται ως εξής:

1, 0 ≤ |s| < 21
(2.2)
ϕ(s) =
0, αλλoύ.
Η λειτουργία του αλγορίθμου γίνεται κατανοητή με τη βοήθεια του Σχήματος
2.2. Το τελικό εικονοστοιχείο (κίτρινο) θα λάβει τη φωτεινότητα του πλησιέστερου αρχικού εικονοστοιχείου, μετά από την προβολή αυτού (αντιστοίχηση)
στο αρχικό πλέγμα δειγματοληψίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα λάβει τη
φωτεινότητα του αρχικού εικονοστοιχείου C3.
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4X4

5X5

C0

C2

C1

C3

Met apì klimkwsh thc arqik c arister c eikìnac, ta gnwsthc
fwteinìthtac nèa eikonostoiqeÐa (kìkkina) thc dexic telik c eikìnac apoktoÔn thn
antÐstoiqh fwteinìthta twn plhsièsterwn arqik¸n eikonostoiqeÐwn.
Sq ma 2.2.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι η απλότητά της και το μικρό
υπολογιστικό κόστος. Από την άλλη μεριά, όσο ο παράγοντας μεγέθυνσης αυξάνεται τόσο η τελική εικόνα έχει τη μορφή ‘ψηφιδωτού’, ενώ οι ακμές γίνονται
‘πριονωτές’.
Τα προβλήματα που εμφανίζονται όταν μεγεθύνουμε εικόνες με την τεχνική
πλησιέστερου γείτονα μπορούν μέχρι ένα βαθμό να ξεπεραστούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διγραμμικής παρεμβολής (bilinear). Οι μεγεθυμένες εικόνες δεν
έχουν τη μορφή ψηφιδωτού ενώ οι ακμές εμφανίζονται πιο συνεχείς και όχι
‘πριονωτές’. Ωστόσο και αυτή η μέθοδος παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα,
τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.
Στη διγραμμική παρεμβολή, η συνάρτηση βάσης είναι τμηματικά γραμμική
και μπορεί να εξαχθεί συνδέοντας τα σημεία δειγματοληψίας με ευθεία γραμμή,
οριζόμενη ως εξής:
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ϕ(s) =

1 − |s|, 0 ≤ |s| < 1,
0,
αλλoύ.
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(2.3)

Κάθε εικονοστοιχείο της τελικής εικόνας πλέον υπολογίζεται με βάση τα τέσσερα
γειτονικά του όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το φαινόμενο της εμφάνισης

C0

C1

C2

1-x

x

C3

Sthn digrammik parembol suneisfèroun ta tèssera geitonik eikonostoiqeÐa thc arqik c eikìnac.
Sq ma 2.3.

‘ψηφιδωτών’ και το τελικό αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο από αυτό της τεχνικής του πλησιέστερου γείτονα. Εν τούτοις, οι τελικές εικόνες είναι ‘θολές’
και αυτό φαίνεται κυρίως στις ακμές, στις περιοχές δηλαδή που η μεταβολή της
φωτεινότητας είναι μεγάλη. Αυτό οφείλεται στην εξομάλυνση των ακμών λόγω
της διγραμμικής παρεμβολής και γίνεται πιο έντονο όταν ο παράγοντας μεγέθυνσης είναι μεγάλος. Ο αλγόριθμος διγραμμικής παρεμβολής είναι ο πιο δημοφιλής
αυτή τη στιγμή γιατί συνδυάζει καλά αποτελέσματα με λίγες γραμμικές πράξεις
και μικρό υπολογιστικό κόστος.
Επίσης πολύ διαδεδομένη είναι η παρεμβολή τρίτου βαθμού ή δικυβική παρεμβολή (bicubic) (Keys, 1981). Παρουσιάζει καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά
από την μέθοδο του πλησιέστερου γείτονα και από τη διγραμμική παρεμβολή. Η
μέθοδος αυτή απαιτεί τη συνεισφορά δεκαέξι γειτονικών εικονοστοιχείων, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2.4, και ορίζεται ως εξής:
1 3
0 ≤ |s| < 1,
 2 |s| − |s|2 + 32 ,
ϕ(s) = − 16 |s|3 + |s|2 − 2|s| + 34 , 1 ≤ |s| ≤ 2,
(2.4)

0,
αλλoύ.
Παρόλα αυτά ένα μεγάλο μειονέκτημα της δικυβικής παρεμβολής είναι το μεγάλο
υπολογιστικό κόστος καθώς επίσης και ένα επιπλέον ‘θόλωμα’ το οποίο οφείλεται
στο μεγάλο αριθμό των γειτονικών εικονοστοιχείων που χρησιμοποιεί.
Η διαφορά των αλγορίθμων παρεμβολής οι οποίοι βασίζονται στη χωρική
πληροφορία από τους υπόλοιπους είναι ότι χρησιμοποιούν εμβαδό στον τελικό
υπολογισμό της φωτεινότητας. Τα αρχικά εικονοστοιχεία της εικόνας αντιμετωπίζονται ως γεωμετρικά σχήματα με την αντίστοιχη φωτεινότητά τους να είναι

24

2 Yhfiak klimkwsh eikìnac

C0

C1

C4

C5

C2

C6

C3

C7

1-x

C8

C9

C2-x10

C 11

C 12

C 13

C 14

C 15

Sthn dikubik parembol suneisfèroun dekaèxi geitonik eikonostoiqeÐa thc arqik c eikìnac.
Sq ma 2.4.

ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλο το εμβαδόν τους. ΄Ετσι, η τιμή των εικονοστοιχείων της τελικής εικόνας υπολογίζεται με τα αντίστοιχα βάρη των αρχικών
τα οποία εξαρτώνται από το ποσοστό του εμβαδού που καταλαμβάνει η προβολή
του τελικού εικονοστοιχείου στην αρχική εικόνα.
Στον παρακάτω αλγόριθμο (Kim et al., 2003) τα αρχικά εικονοστοιχεία που
χρησιμοποιούνται και καλύπτονται από τη μάσκα του αλγόριθμου δεν είναι σταθερός αριθμός αλλά μπορεί να είναι ένα, δύο ή τέσσερα το πολύ εικονοστοιχεία.
Η λειτουργία του αλγορίθμου κλιμάκωσης γίνεται πιο κατανοητή από το Σχήμα
2.5 που περιγράφει το γενικό σκεπτικό αυτού του αλγόριθμου. Στην περίπτω-

C0

C1

C2
A0

A2

A1

A3
C3

Ston algìrijmo klimkwshc qwrik c plhroforÐac h tim tou telikoÔ
eikonostoiqeÐou exarttai apì to posostì tou embadoÔ pou katalambnei h mska
sta eikonostoiqeÐa thc arqik c eikìnac.
Sq ma 2.5.

ση αυτή συμβάλουν τέσσερα αρχικά εικονοστοιχεία. Υπολογίζονται οι περιοχές
εμβαδού οι οποίες αντιστοιχούν στην προβολή του τελικού εικονοστοιχείου οι οποίες θα συμβάλουν στα αντίστοιχα τελικά βάρη. Τέλος, η τιμή της φωτεινότητας
του εικονοστοιχείου της τελικής εικόνας υπολογίζεται ως εξής:

2.2 Anaskìphsh uprqousac bibliografÐac

T (k, l) =

3
X

Wn × C(n)
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(2.5)

n=0

όπου Wn το ποσοστό εμβαδού επικάλυψης για κάθε ένα αντίστοιχο αρχικό επικαλυπτόμενο εικονοστοιχείο C(n).
Επίσης, στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται αλγόριθμοι κλιμάκωσης εικόνας οι
οποίοι επικεντρώνονται στην καλή ποιότητα των ακμών της τελικής εικόνας
(Battiato et al., 2002), (Li and Orchard, 2001). Τα μειονεκτήματα των αλγορίθμων αυτών είναι η χρήση προ-επεξεργασίας εικόνας καθώς και η εφαρμογή
τους σε συγκεκριμένες μόνο γωνίες ακμών. ΄Ενας άλλος αλγόριθμος κλιμάκωσης είναι αυτός των κβαντισμένων διανυσμάτων (Chang et al., 2005) με καλά
ποιοτικά αποτελέσματα αλλά με τον πολύ περιοριστικό βαθμό κλιμάκωσης του
δύο. Για κλιμάκωση εικόνας, έχει προταθεί και η χρήση νευρωνικών δικτύων
(Plaziac et al., 1999). Η χρήση τους όμως είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική
διότι τα χρησιμοποιούμενα νευρωνικά δίκτυα έχουν πολλούς νευρώνες κάνοντας
τον αλγόριθμο υπερβολικά αργό και ακατάλληλο για εφαρμογές πραγματικού
χρόνου.
Αλγόριθμοι κλιμάκωσης εικόνας που χρησιμοποιούν ασαφή λογική (Chen
et al., 2000), (Ting and Hang, 1997), παρουσιάζουν γενικά πολύ καλά ποιοτικά αποτελέσματα, αλλά όπως και στην περίπτωση των νευρωνικών δικτύων η
χρονική τους απόκριση είναι πολύ αργή, με αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούνται
ευρύτερα. Επίσης, οι αλγόριθμοι Mitchell και Lanczos (Mitchell and Netravali,
1988), (Grevera and Udupa, 1996), δεν χρησιμοποιούνται ευρύτερα διότι το
υπολογιστικό τους κόστος είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κλιμάκωση με την χρήση του
μετασχηματισμού φράκταλ (Giusto et al., 2005), (Monro and Wakeeld, 1997)
η οποία βασίζεται στην αναλογία ομοιότητας έχει προταθεί με πολύ καλά οπτικά
αποτελέσματα αλλά απαιτούν πολλά στάδια προ-επεξεργασίας.
Αλγορίθμοι κλιμάκωσης εικόνας σε υλικό συναντιούνται στη βιβλιογραφία
καθώς επίσης και υλοποιήσεις ασαφών ελεγκτών. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αμιγής υλοποίηση αλγορίθμου κλιμάκωσης εικόνας βασιζόμενου σε ασαφή λογική.
Παραδείγματα απλών αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνας πραγματικού χρόνου υλοποιημένων σε επαναδιαμορφούμενα ενσωματωμένα συστήματα FPGAs υπάρχουν
στις υλοποιήσεις (Tao et al., 2001) και (Nuno-Maganda and Arias-Estrada,
2005). Επιπλέον, υλοποίηση αλγορίθμου κλιμάκωσης εικόνας βασιζομένου στη
χωρική πληροφορία παρουσιάζεται στο (Kim et al., 2003), ο οποίος λειτουργεί
σε πραγματικό χρόνο. Μία παράλληλη αρχιτεκτονική κλιμάκωσης εικόνας βασιζόμενη σε επεξεργασία μπλοκ εικόνας παρουσιάζεται στο (Aho et al., 2005).
Σε όλες τις παραπάνω υλοποιήσεις επιτυγχάνεται μεν λειτουργία σε πραγματικό
χρόνο με μόνο, αλλά σημαντικό, περιορισμό τη σχετικά μικρή ανάλυση αρχικών
εικόνων. Επιπλέον, καμία από τις παραπάνω υλοποιήσεις δεν εμπεριέχει μονάδα
ασαφούς συστήματος συνεπαγωγής.

26

2 Yhfiak klimkwsh eikìnac

2.3 Asaf

c algìrijmoc yhfiak

eikìnac basizìmenoc sth qwrik

c klimkwshc
plhroforÐa

Σκοπός του προτεινόμενου αλγορίθμου (Amanatiadis, Andreadis and Konstantinidis, 2008) είναι να διατηρήσει όσο το δυνατόν ανέπαφη την ποιότητα της
τελικής εικόνας σε σχέση με την αρχική, διατηρώντας όμως τις ακμές ανέπαφες
και συνεχείς. Η μέθοδος χρησιμοποιεί το πολύ τέσσερα γειτονικά εικονοστοιχεία, συμβάλλοντας έτσι σε μικρότερο υπολογιστικό κόστος. Η ασαφής μέθοδος
παρεμβολής εφαρμόζει ένα συνεχές σάρωμα της αρχικής εικόνας με μια μάσκα,
λαμβάνοντας υπόψιν το ποσοστό επικάλυψης των εικονοστοιχείων από τη μάσκα καθώς επίσης και τις διαφορές σε φωτεινότητα των επικαλυπτόμενων αυτών
εικονοστοιχείων. Το χαρακτηριστικό αυτό, της χρήσης των διαφορών σε φωτεινότητα των επικαλυπτόμενων εικονοστοιχείων συμβάλει, όπως θα δούμε παρακάτω, στη διατήρηση των ακμών σε επιθυμητή ποιότητα χωρίς να χρειάζεται
επιπλέον προ-επεξεργασία της εικόνας για την ανίχνευση αυτών.
Ο αλγόριθμος μπορεί να περιγραφεί με τρία βασικά βήματα. Θα περιγράψουμε
λεπτομερειακά τη μεγέθυνση από τη στιγμή που η σμίκρυνση διέπεται από την
ίδια ακριβώς αλληλουχία βημάτων.
Το πρώτο βήμα, το οποίο είναι κοινό σε όλους τους αλγορίθμους κλιμάκωσης, είναι η κατασκευή του πλέγματος της νέας εικόνας με βάση το παράγοντα
μεγέθυνσης. Τα νέα αυτά εικονοστοιχεία έχουν προς το παρόν αδιευκρίνιστη
φωτεινότητα. Στη συνέχεια, κατασκευάζουμε τη μάσκα η οποία θα σαρώσει την
αρχική εικόνα μας. Το μέγεθος της μάσκας αυτής είναι δυναμικό και εξαρτάται
από το συντελεστή μεγέθυνσης. ΄Επειτα, αντιστοιχούμε κάθε εικονοστοιχείο της
τελικής εικόνας στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων της αρχικής εικόνας,
και εφαρμόζουμε στο σημείο εκείνο τη μάσκα. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται στην ουσία η σάρωση της αρχικής εικόνας με την μάσκα.
Ανάλογα με τις διαστάσεις της δυναμικής μάσκας, τα επικαλυπτόμενα εικονοστοιχεία της αρχικής εικόνας, μπορεί να είναι ένα, δύο ή τέσσερα, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 2.6.
Για κάθε επικαλυπτόμενο εικονοστοιχείο χρησιμοποιούμε δύο συναρτήσεις,
μία για τον υπολογισμό του ποσοστού επικάλυψης από τη μάσκα και μία για τον
υπολογισμό της διαφοράς σε φωτεινότητα μεταξύ των υπολοίπων επικαλυπτόμενων εικονοστοιχείων. Τέλος, οι τιμές αυτές που υπολογίσαμε, εισάγονται στο
ασαφές μοντέλο με σκοπό να εξάγουμε το τελικό ποσοστό συνεισφοράς (βάρος)
του επικαλυπτόμενου εικονοστοιχείου στη φωτεινότητα του εικονοστοιχείου της
τελικής εικόνας.
2.3.1 Περιγραφή αλγορίθμου
Κατασκευή και εφαρμογή της μάσκας
΄Εστω S(i, j) η αρχική εικόνα με διαστάσεις m, n και συντελεστή κλιμάκωσης s.
Σε περίπτωση μεγέθυνσης, ο συντελεστής κλιμάκωσης s είναι μεγαλύτερος από
το 1, ενώ σε περίπτωση σμίκρυνσης, θα είναι μικρότερος του 1. ΄Οπως αναφέραμε,
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H perioq epikluyhc thc mskac sthn arqik eikìna. Ta epikaluptìmena eikonostoiqeÐa S(i, j), S(i − 1, j), S(i − 1, j − 1), S(i, j − 1) ja suneisfèroun
ston upologismì to telikoÔ eikonostoiqeÐou thc telik c eikìnac T (k, l).
Sq ma 2.6.

το πρώτο βήμα είναι η κατασκευή του πλέγματος της τελικής εικόνας T (k, l),
όπου k = 1, 2, . . . , s × m και l = 1, 2, . . . , s × n. Σε περίπτωση δεκαδικού
παράγοντα κλιμάκωσης, οι δύο μέγιστες τιμές του πλέγματος απλοποιούνται
στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. ΄Ολα τα εικονοστοιχεία του T (k, l) έχουν
απροσδιόριστη προς το παρόν τιμή.
Οι διαστάσεις της τετραγωνικής μάσκας καθορίζονται ως εξής:
Mheight =

1
1
, Mlength =
s
s

(2.6)

΄Οπως γίνεται αντιληπτό, οι διαστάσεις της μάσκας είναι δυναμικές και εξαρτώνται
από τον συντελεστή κλιμάκωσης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το γεγονός
ότι κατά τη διάρκεια της παρεμβολής, η κάθε περιοχή της αρχικής εικόνας θα
σαρωθεί μία και μόνο φορά και δε θα συνεισφέρει η εκάστοτε περιοχή πάνω από
μία φορά στον υπολογισμό της τελικής εικόνας.
Στη συνέχεια, γίνεται η αντιστοίχηση του κάθε εικονοστοιχείου της τελικής
εικόνας στο σύστημα συντεταγμένων της αρχικής εικόνας. Με βάση ότι κάθε
εικονοστοιχείο έχει διάσταση 1 × 1, οι συντεταγμένες του κέντρου του σημείου
αντιστοίχησης μεταξύ των δύο εικόνων υπολογίζεται στο καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων ως εξής (Andreadis and Amanatiadis, 2005):
x=

l + 0.5
k + 0.5
, y=
s
s

(2.7)

όπου k = 1, 2, . . . , s × m και l = 1, 2, . . . , s × n, με κάθε εικονοστοιχείο να έχει
μοναδιαίες διαστάσεις.
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Στις συντεταγμένες αυτές πάνω στην αρχική εικόνα, εφαρμόζεται στη συνέχεια η μάσκα της οποίας τις διαστάσεις έχουμε υπολογίσει προηγουμένως.
Κατά την εφαρμογή αυτή, υπάρχουν τρεις πιθανές καταστάσεις. Η πρώτη πιθανή
κατάσταση είναι η μάσκα να καλύπτει μέρος από ένα και μόνο εικονοστοιχείο
της αρχικής εικόνας, η δεύτερη να καλύπτει μέρη από δύο εικονοστοιχεία και
η τρίτη να καλύπτει μέρη τεσσάρων εικονοστοιχείων. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, το εικονοστοιχείο το οποίο καλύπτεται περισσότερο από τη μάσκα, θα
το ονομάζουμε από εδώ και στο εξής, κύριο εικονοστοιχείο.
Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων συντελεστών κλιμάκωσης, η μάσκα μικραίνει πάρα πολύ σε διαστάσεις και επομένως ο
αλγόριθμος εκφυλλίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του σε έναν αλγόριθμο
πλησιέστερου γείτονα. Για να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο, σε περιπτώσεις
πολύ μεγάλων συντελεστών κλιμάκωσης ο προτεινόμενος αλγόριθμος πρέπει να
εφαρμόζεται επαναληπτικά.
Υπολογισμός των συναρτήσεων περιοχής και διαφοράς
φωτεινότητας
Για τον καθορισμό των περιοχών επικάλυψης της μάσκας σε κάθε επικαλυπτόμενο εικονοστοιχείο της αρχικής εικόνας, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω συναρτήσεις περιοχής σε καρτεσιανές συντεταγμένες με βάση το Σχήμα 2.6:
1
2s
1
fi−1,j (x, y) = (y − j +
2s
1
fi−1,j−1 (x, y) = (j − y +
2s
1
fi,j−1 (x, y) = (j − y +
2s
fi,j (x, y) = (y − j +

1
2s
1
+ 0.5) × (i − x +
2s
1
− 0.5) × (i − x +
2s
1
− 0.5) × (x − i +
2s
+ 0.5) × (x − i +

+ 0.5)

(2.8)

− 0.5)

(2.9)

− 0.5)

(2.10)

+ 0.5)

(2.11)

Οι διαφορές στη φωτεινότητα μεταξύ του βασικού εικονοστοιχείου και των
υπολοίπων υπολογίζονται εύκολα ως εξής:
gi−1,j (x, y) = |S(i − 1, j) − S(i, j)|
gi−1,j−1 (x, y) = |S(i − 1, j − 1) − S(i, j)|
gi,j−1 (x, y) = |S(i, j − 1) − S(i, j)|

(2.12)
(2.13)
(2.14)

όπου S(i, j) είναι το κύριο εικονοστοιχείο. Αντίστοιχες συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των f (x, y) και g(x, y) και στην περίπτωση
επικάλυψης δυο εικονοστοιχείων.
Ασαφές σύστημα συνεπαγωγής
Για να υπολογίσουμε το ποσοστό συνεισφοράς του κάθε επικαλυπτόμενου εικονοστοιχείου στον υπολογισμό του εικονοστοιχείου της τελικής μας εικόνας,
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εισάγουμε τις τιμές των συναρτήσεων περιοχής και διαφοράς φωτεινότητας σε
ένα ασαφές σύστημα συνεπαγωγής τύπου Mamdani. Το σύστημα αποτελείται
από συναρτήσεις συμμετοχής Γκαουσιανού τύπου και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τέσσερις συναρτήσεις για τις τιμές των συναρτήσεων περιοχής, πέντε
συναρτήσεις για τις τιμές διαφοράς φωτεινότητας και πέντε συναρτήσεις για την
έξοδο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.7.

Sq ma 2.7.

xìdou.

Grafik anaparstash twn sunart sewn summetoq c eisìdou kai e-

Οι μεταβλητές εισόδου f και g δηλώνουν το ποσοστό επικάλυψης του κάθε
εικονοστοιχείου από τη μάσκα και τη διαφορά φωτεινότητας αυτών, αντίστοιχα.
Οι τιμές φωτεινότητας είναι της κλίμακας από 0 έως 1. Τέλος, οι τιμές εξόδου δηλώνουν το ποσοστό συμμετοχής του κάθε αρχικού εικονοστοιχείου στον
υπολογισμό του τελικού εικονοστοιχείου.
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Ο αριθμός και η μορφή των συναρτήσεων συμμετοχής επιλέχθηκαν μετά από εκτενή πειραματικά αποτελέσματα. Τα πειράματα αυτά περιελάμβαναν προσομοιώσεις με διαφορετικού αριθμού και τύπου συναρτήσεων συμμετοχής, περιλαμβανομένων τριγωνικών, τραπεζοειδών και Γκαουσιανών. Επίσης, τα πειραματικά
αποτελέσματα συγκρίθηκαν και με αποτελέσματα που συλλέχθηκαν με καθαρά
υπολογιστικές και μη-ασαφείς τεχνικές (Andreadis and Amanatiadis, 2005). Οι
συγκρίσεις αυτές μας οδήγησαν στις παραπάνω επιλογές, οι οποίες προσφέρουν
ένα καλό ισοζύγιο μεταξύ ταχύτητας, πολυπλοκότητας και ποιότητας.
Πιο συγκεκριμένα, επελέγει η συνάρτηση συμμετοχής Γκαουσιανού τύπου η
οποία προσφέρει τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα και για το γεγονός ότι έχει
ομαλά χαρακτηριστικά. Η σχέση με την οποία περιγράφεται είναι η παρακάτω,
όπου το σ καθορίζει την κυρτότητα και το c το κέντρο της καμπύλης.
−(x − c)2
f (x, σ, c) = e 2σ 2

(2.15)

Παρόλο που η χρήση συναρτήσεων συμμετοχής Γκαουσιανού τύπου στο ασαφές
σύστημα συνεπαγωγής αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήματος η ποιότητα
των αποτελεσμάτων στην τελική εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σύγκριση με αυτά
των τριγωνικών και τραπεζοειδών συναρτήσεων. Προτιμήσαμε δηλαδή καλύτερα
ποιοτικά αποτελέσματα εις βάρος της ταχύτητας του συστήματός μας.
Ο αριθμός των συναρτήσεων συμμετοχής που επιλέξαμε ήταν τέσσερις και
πέντε για τις μεταβλητές εισόδου περιοχής και διαφοράς φωτεινότητας, αντίστοιχα, έτσι ώστε να πετύχουμε καλό ποσοστό ασάφειας με το λιγότερο δυνατό
υπολογιστικό κόστος. Η μορφοποίηση αυτών έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να
αλληλοεπικαλύπτονται το πολύ δύο συναρτήσεις συμμετοχής για κάθε μεταβλητή εισόδου, γεγονός που επίσης επιτυγχάνει καλό ισοζύγιο μεταξύ ταχύτητας
και απόδοσης. Η επιλογή αλληλοεπικάλυψης των συναρτήσεων συμμετοχής είναι
επίσης πολύ σημαντική για την υλοποίηση του αλγορίθμου σε υλικό, αφού μία
μορφή αλληλοεπικάλυψης τριών συναρτήσεων συμμετοχής και πάνω θα έκανε το
σύστημα πολύ πολύπλοκο και απαιτητικό σε πόρους.
Η χρήση τριγωνικών ή τραπεζοειδών συναρτήσεων συμμετοχής αντί Γκαουσιανών, είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας των τελικών εικόνων του
αλγορίθμου διότι η απότομη μορφή των συναρτήσεων αυτών επιφέρει αντίστοιχα
φαινόμενα ψηφιδωτού και απότομων διαβαθμίσεων της φωτεινότητας στην τελική
εικόνα. Επιπλέον, τα πειραματικά αποτελέσματα, απέδειξαν ότι αλληλοεπικάλυψη άνω των δύο συναρτήσεων συμμετοχής δεν επιφέρει πολύ καλύτερα ποιοτικά
αποτελέσματα σε αντιστοίχηση βέβαια με τη μεγάλη αύξηση της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου. Τέλος, μία δομή με λιγότερες συναρτήσεις συμμετοχής για
κάθε μία είσοδο από τις δύο, καθώς επίσης και μία μείωση των κανόνων είχε ως
αποτέλεσμα έναν αλγόριθμο κλιμάκωσης εικόνας με μέτρια απόδοση.
Η μέθοδος αποσαφήνισης που χρησιμοποιήσαμε είναι η κεντροειδής (centroid). Οι δύο είσοδοι συσχετίζονται με την έξοδο μέσω 16 κανόνων όπως περιγράφονται στον Πίνακα 2.1. Οι γλωσσικές αυτές προτάσεις που αποτελούν τους
κανόνες επιλέχθηκαν με βάση τα συγκριτικά αποτελέσματα που προέκυπταν από
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Kanìnec parembol c. Oi dÔo eÐsodoi, f : posostì epikluyhc, g :
diafor fwteinìthtac kai h èxodoc w: posostì suneisforc.
PÐnakac 2.1.

An

f
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g
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w
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PolÔ mikrì
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PolÔ mikr
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Mikrì

Mètria

Mikrì

Mikrì

Uyhl

Mètrio

Mikrì

PolÔ uyhl

Mètrio

Mètrio

PolÔ mikr

Mikrì

Mètrio

Mikr

Mètrio

Mètrio

Mètria

Mètrio

Mètrio

Uyhl

Mètrio

Mètrio

PolÔ uyhl

Uyhlì

Uyhlì

PolÔ uyhlì

καθαρά πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς. Για το κύριο εικονοστοιχείο,
το οποίο καλύπτεται από το μεγαλύτερο ποσοστό της μάσκας, δεν μπορούμε να
υπολογίσουμε διαφορά φωτεινότητας, και επομένως, η έξοδος υπολογίζεται από
άμεση αποσαφήνιση μέσω της μεταβλητής του ποσοστού επικάλυψης. Αυτή η
ειδική περίπτωση καλύπτεται με τον τελευταίο κανόνα του Πίνακα 2.1.
Οι ασαφείς κανόνες εφαρμόζονται ξεχωριστά σε κάθε ένα αρχικό επικαλυπτόμενο εικονοστοιχείο λαμβάνοντας σαν έξοδο το αντίστοιχο ποσοστό συνεισφοράς του.
Τέλος, η τιμή της φωτεινότητας του εικονοστοιχείου της τελικής εικόνας
υπολογίζεται ως εξής:
T (k, l) =

1 X
1
X

Wi−n,j−m × S(i − n, j − m)

(2.16)

n=0 m=0

όπου Wi,j το τελικό κανονικοποιημένο ποσοστό συνεισφοράς υπολογισμένο από
το ασαφές σύστημα συνεπαγωγής για κάθε ένα αντίστοιχο αρχικό επικαλυπτόμενο εικονοστοιχείο S(i, j).
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2.3.2 Υλοποίηση σε υλικό
Η υλοποίηση σε υλικό του προτεινόμενου αλγορίθμου κλιμάκωσης εικόνας σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να πραγματοποιεί μεγέθυνση εικόνας βασιζόμενο
σε επεξεργασία διαδοχικής διοχέτευσης δεδομένων. Επίσης, όπου ήταν δυνατόν
χρησιμοποιήσαμε παράλληλη επεξεργασία για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη χρονική απόκριση του συστήματος. Η δομή βασίζεται και επικεντρώνεται
στη μονάδα ασαφούς συνεπαγωγής και στην απαιτούμενη προ-επεξεργασία και
μετά-επεξεργασία των εισόδων και εξόδων, αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις σε σκιώδη
(cached) μνήμη λόγω συνέλιξης είναι μικρές από τη στιγμή που χρειαζόμαστε
δύο το πολύ γραμμές ή στήλες της εικόνας για οριζόντια ή κάθετη σάρωση της
εικόνας.
Η κλιμάκωση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε έγχρωμες εικόνες όσο και σε
εικόνες απόχρωσης του γκρι. Στην περίπτωση των έγχρωμων εικόνων, το ίδιο ακριβώς κύκλωμα εφαρμόζεται για κάθε κανάλι του χρωματικού χώρου. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει σειριακά ή παράλληλα, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του κυκλώματος υλοποίησης. ΄Οπως θα δούμε και παρακάτω σε
περίπτωση παράλληλης επεξεργασίας για έγχρωμες εικόνες η απαιτούμενη σκιώδης μνήμη παραμένει στα ίδια επίπεδα και μόνον ο αριθμός των λογικών πυλών
αυξάνεται. Η σκιώδης μνήμη περιλαμβάνει επίσης το σύνολο των απαιτούμενων
δεδομένων για τη μονάδα ασαφούς συνεπαγωγής, όπως τα χαρακτηριστικά των
συναρτήσεων συμμετοχής σχετιζόμενα με τα αντίστοιχα ασαφή σύνολα, τους
κανόνες των ασαφών συνθηκών που πρέπει να ενεργοποιηθούν (Ascia et al.,
1999), καθώς επίσης και πίνακες αναζήτησης με απαραίτητες μεταβλητές για τη
λειτουργία του όλου κυκλώματος.
Η τιμές των Γκαουσιανών συναρτήσεων συμμετοχής υπολογίζονται με βάση μία επαναληπτική προσεγγιστική μέθοδο που υλοποιήθηκε επίσης σε υλικό
και για αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον μνήμης για ανάλογους πίνακες αναζήτησης. Η συνεπαγωγή γίνεται με βάση τη μέθοδο μεγίστουελαχίστου και η μέθοδος του κέντρου βαρύτητας χρησιμοποιήθηκε για την αποσαφήνιση.
Για την υλοποίηση σε υλικό, επιλέχθηκε η αριθμητική αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής των 10 bits, δίνοντας μία ακρίβεια στις αριθμητικές πράξεις
της τάξεως των 2−10 = 9.7 × 10−4 . Για αυτό το λόγο, η κλίμακα φωτεινότητας
των εικονοστοιχείων είναι της τάξεως από 0 έως 1. Οι μόνοι δύο αριθμοί σε όλη
την υλοποίησή μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετική αναπαράσταση είναι ο
παράγοντας κλιμάκωσης και οι x, y καρτεσιανές συντεταγμένες της μάσκας, οι
οποίοι χρησιμοποιούν 7 bits (3 bits για το ακέραιο και 4 bits για το δεκαδικό
μέρος) και 20 bits (10 bits για το ακέραιο και 10 bits για το δεκαδικό μέρος),
αντίστοιχα. Επίσης, η αναπαράσταση των x, y καθορίζει το επιτρεπτό πλέγμα
προβολής στην αρχική μας εικόνα ή αλλιώς τη μέγιστη επιτρεπτή ανάλυση της
αρχικής μας εικόνας. Με βάση τα προηγούμενα, ο παράγοντας κλιμάκωσης μπορεί να πάρει τιμές μεταξύ 0 και 8 με ανάλυση της τάξεως του 2−4 = 0.0625,
και η μέγιστη ανάλυση της αρχικής εικόνας μπορεί να είναι 1024 × 1024 εικονο-
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στοιχεία. Η αρχιτεκτονική μπορεί πολύ εύκολα να επεκταθεί για μεγαλύτερους
παράγοντες κλιμάκωσης και για μεγαλύτερες αναλύσεις.
Το υλοποιημένο σύστημα αποτελείται από πέντε βασικές λειτουργικές μονάδες: 1) τη μονάδα υπολογισμού του ποσοστού επικάλυψης και διαφοράς φωτεινότητας, 2) τη μονάδα ασαφοποίησης και μαθησιακής βάσης, 3) τη μονάδα
συνεπαγωγής και ελέγχου κανόνων, 4) τη μονάδα αποασαφοποίησης και 5) τη
μονάδα υπολογισμού του αθροίσματος των βαρών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.8.

Εικονοσειρά

x,y

FIFO Εικόνας

Τιμές
Φωτεινότητας
Συντεταγμένες
μάσκας
Παράγοντας
Κλιμάκωσης

Sq ma 2.8.

klimkwshc.
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FIFO
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φωτεινότητας

fi,j
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Παρεμβολή

μ( fi,j )

Μονάδα
ασαφοποίησης μ( g )
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μαθησιακής
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βάσης
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συνεπαγωγής
και ελεγχου
κανόνων

Εικονοστοιχείο

FIFO Εικόνας

mh
ct

wi,j
Μονάδα
αποασαφοποίησης

Εικονοσειρά

Μονάδα
υπολογισμού T(k,l)
αθροίσματος
βαρών

Mplok digramma thc arqitektonik c tou proteinìmenou algorÐjmou

Τα δεδομένα εισόδου του συστήματος είναι οι φωτεινότητες των επικαλυπτόμενων αρχικών γειτονικών εικονοστοιχείων, οι συντεταγμένες x, y του σημείου
εφαρμογής της μάσκας και ο παράγοντας κλιμάκωσης. Η έξοδος του συστήματος
είναι η φωτεινότητα του εικονοστοιχείου της τελικής εικόνας.
Μονάδα υπολογισμού ποσοστού επικάλυψης και διαφοράς
φωτεινότητας
Τα δεδομένα εισόδου της μονάδας αυτής είναι οι τιμές φωτεινότητας των επικαλυπτόμενων αρχικών εικονοστοιχείων, οι συντεταγμένες x, y του σημείου
εφαρμογής της μάσκας και ο παράγοντας κλιμάκωσης s. Μέσω ενός πίνακα αναζήτησης πραγματοποιείται η αντιστροφή 1s η οποία αντιπροσωπεύει την κάθετη
και οριζόντια διάσταση της μάσκας. Μετά από έναν πολλαπλασιασμό είναι διαθέσιμο και το εμβαδό της μάσκας s12 .
Η πρώτη λειτουργία της μονάδας αυτής, πριν κάνει τους υπολογισμούς για
το ποσοστό επικάλυψης και τη διαφορά φωτεινότητας, είναι να καθορίσει πόσα αρχικά εικονοστοιχεία θα συνεισφέρουν και ποιο από αυτά είναι το κύριο
εικονοστοιχείο. Για αυτό το λόγο πραγματοποιείται μία μετακίνηση έτσι ώστε
1
, ο οποίος θα προστεθεί στις μεταβλητές x, y. Μία
να πάρουμε τον αριθμό 2s
1
1
στρογγυλοποίηση προς τα κάτω των αριθμών x + 2s
και y + 2s
, μας υποδεικνύει
το κύριο εικονοστοιχείο (i, j) στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Η πραγματοποίηση της στρογγυλοποίησης προς τα κάτω σε υλικό, πραγματοποιείται με
αντικατάσταση των bits του δεκαδικού μέρους του αριθμού με μηδενικά.
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Τρείς παράλληλοι και διαδοχικής διοχέτευσης αφαιρέτες χρησιμοποιήθηκαν
για τον υπολογισμό των τριών διαφορών των εξισώσεων (2.12) με (2.14). Για
τους τέσσερις υπολογισμούς του ποσοστού επικάλυψης, (2.8) με (2.11), μόνον
τέσσερις πολλαπλασιαστές, τέσσερις αθροιστές και τέσσερις αφαιρέτες χρησιμοποιήθηκαν διότι απο προηγούμενες πράξεις ήταν ήδη διαθέσιμα μερικά απαραίτητα
αθροίσματα και διαφορές. Καταχωρητές χρησιμοποιήθηκαν όπου ήταν αναγκαίο
για τη σωστή υλοποίηση του κυκλώματος διαδοχικής διοχέτευσης δεδομένων,
αποθηκεύοντας τα δεδομένα εισόδου, εξόδου και μετά από κάθε συνδυαστικό
λειτουργικό κύκλωμα. Οι τέσσερις συναρτήσεις ποσοστού επικάλυψης f , και οι
τρεις συναρτήσεις διαφοράς φωτεινότητας g είναι οι δύο έξοδοι των 10 bits αυτής
της μονάδας.
Μονάδα ασαφοποίησης και μαθησιακής βάσης
Η μονάδα ασαφοποίησης μετατρέπει τις ακριβείς τιμές των εισόδων σε γλωσσολογικές προτάσεις με βάση τις συναρτήσεις συμμετοχής. Η μονάδα αποτελείται
από λογικά κυκλώματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα για κάθε μία από τις
εισόδους. Οι είσοδοι της μονάδας αυτής είναι το ποσοστό επικάλυψης f και η
διαφορά φωτεινότητας g.
Η τομή μεταξύ των τιμών εισόδου με τις αντίστοιχες συναρτήσεις συμμετοχής μας δίνει το βαθμό συμμετοχής m της εκάστοτε εισόδου, με τιμή από 0 έως
1. Οι δύο μεταβλητές f και g, εισέρχονται στη μονάδα στον ίδιο χρονικό παλμό.
΄Ενα συγκριτικό κύκλωμα με πίνακα μνήμης, επιλέγει ποιες από τις Γκαουσιανές συναρτήσεις συμμετοχής επιλέγονται (πυροδοτούνται) για κάθε μία από τις
δύο εισόδους. Ο πίνακας μνήμης, ή αλλιώς μπλοκ επιλογής ενεργοποιημένων
διαστημάτων, (Gabrielli and Gandol, 1999), έχει αποθηκευμένες τις τέσσερις
απαραίτητες παραμέτρους ενεργοποίησης της κάθε Γκαουσιανής συνάρτησης για
κάθε μία είσοδο. Η κατασκευή και επιλογή των συναρτήσεων συμμετοχής του
Σχήματος 2.7, έγινε με τέτοιον τρόπο, ώστε για κάθε είσοδο να επικαλύπτονται
και, επομένως, να ενεργοποιούνται δύο συναρτήσεις έτσι ώστε συνολικά για τις
δύο εισόδους να έχουμε τέσσερις συναρτήσεις ενεργοποιημένες κάθε στιγμή.
Επομένως, με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα μεταφράζεται στο να υπολογίσουμε
ποιοι κανόνες ενεργοποιούνται από τις αντίστοιχες ενεργοποιημένες συναρτήσεις. Οι υπόλοιποι κανόνες δεν ενεργοποιούνται και επομένως δεν υπολογίζονται καθόλου, κάνοντας το σύστημα πιο ευέλικτο. Για αυτό το λόγο, επιλέξαμε
να έχουμε τη μονάδα μαθησιακής βάσης ενσωματωμένη στη μονάδα ασαφοποίησης και όχι στη μονάδα συνεπαγωγής όπως στο (Kim, 2000). Απαραίτητο για
αυτή τη λειτουργία είναι το κύκλωμα σύγκρισης το οποίο εντοπίζει τις αντίστοιχες συναρτήσεις συμμετοχής και επακόλουθα τους ενεργοποιημένους κανόνες.
Τα αντίστοιχα διαστήματα εντοπίζονται εύκολα με σύγκριση της κάθε εισόδου
με τις τιμές εκκίνησης και τερματισμού της κάθε Γκαουσιανής συνάρτησης του
Σχήματος 2.7. Οι τιμές εκκίνησης και τερματισμού έχουν προυπολογιστεί και
αποθηκευτεί στη μνήμη του συστήματος.
Για τη γεννήτρια τιμών της Γκαουσιανής συνάρτησης της εξίσωσης (2.15),
επιλέξαμε να υλοποιήσουμε ένα ψηφιακό κύκλωμα (Amanatiadis, Sirakoulis
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and Andreadis, 2008),

βασιζόμενο σε προσεγγιστικό πολυώνυμο (Basterretxea
Λύσεις, όπως αναπαράσταση μέσω πινάκων αναζήτησης ή μηγραμμικές συναρτήσεις με μέση ή μεγάλη ακρίβεια, έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε
ενσωματωμένη μνήμη. Ο προσεγγιστικός αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε
βασίζεται στην κεντρική επαναληπτική μέθοδο παρεμβολής (Tarela et al., 2002).
Τα κύρια πλεονεκτήματα της κεντρικής επαναληπτικής μεθόδου παρεμβολής είναι
η απλότητα και η επαναληπτικά αυξανόμενη ακρίβεια που οφείλεται στην εκθετική
αύξηση των τμημάτων της παραγόμενης συνάρτησης. Λαμβάνοντας υπόψη τη
συμμετρία της Γκαουσιανής συνάρτησης, δεν είναι υποχρεωτικό να υπολογίσουμε
και τα δύο τμήματα της συνάρτησης, και επομένως, ο προσεγγιστικός αλγόριθμος
με βάση την κεντρική επαναληπτική μέθοδο παρεμβολής είναι ως εξής:
√
g(x) = (2/ e) − m|x − ct | ; h1 (x) = 1; h2 (x) = 0;
et al., 2006).

for(i = 0; i = q; i + +)
{ g 0 (x) = min[g(x), h1 (x)];
h1 (x) = 1/2(g(x) + h1 (x) − ∆);
g(x) = max[g 0 (x), h2 (x)];

(2.17)

h2 (x) = 1/2(g(x) + h2 (x) + ∆);
∆

= ∆/4 };

g (x) = min [g(x), h1 (x)];
0

g(x) = max[g 0 (x), h2 (x)];
όπου q = 4 είναι ο προκαθορισμένος
√
√και αποθηκευμένος αριθμός των επαναλήψεων, η παράμετρος m = e/(σ e) είναι το επίσης προκαθορισμένο και
αποθηκευμένο μήκος της Γκαουσιανής συνάρτησης, ct είναι η τιμή στην οποία
παρουσιάζεται το μέγιστο κάθε μίας από τις ενεργοποιημένες από τη μαθησιακή
βάση Γκαουσιανής συνάρτησης, και g(x) είναι η τελική τιμή της προσεγγιστικής
συνάρτησης. Το κύκλωμα διαδοχικής διοχέτευσης δεδομένων της γεννήτριας τιμών της Γκαουσιανής συνάρτησης φαίνεται στο Σχήμα 2.9. Χρησιμοποιήθηκαν
τέσσερις επαναλήψεις με ∆ = 0.121. Η αριθμητική αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής των 10 bits που επιλέχθηκε είναι επαρκής και δεν επηρεάζει το
μέγιστο σφάλμα της προσεγγιστικής αυτής μεθόδου.
Μονάδα συνεπαγωγής και ελέγχου κανόνων
Η μονάδα συνεπαγωγής και ελέγχου κανόνων επεξεργάζεται τα σύνολα των ενεργοποιημένων κανόνων από τη μαθησιακή βάση. Για συγκεκριμένες τιμές του
ζεύγους εισόδων f , g, μόνον ένα υποσύνολο κανόνων της μαθησιακής βάσης
θα χρησιμοποιηθεί για το τελικό αποτέλεσμα. Οι κανόνες αυτοί είναι οι ενεργοί
κανόνες. Οι υπόλοιποι κανόνες έχουν απορριφθεί από την προηγούμενη μονάδα
καθώς ούτε αυτοί αλλά ούτε και οι αντίστοιχες συναρτήσεις συμμετοχής επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
Πιο συγκεκριμένα, για κάθε συνδυασμό των ζευγών εισόδου f , g, ένας κανόνας ενεργοποιείται. Ο αριθμός όλων των πιθανών συνδυασμών είναι τέσσερις

Sq ma 2.9.

f/g

ct

m

Δ

-

REG

REG

Pipe 1

x

REG

Pipe 2

31016

-

REG

Pipe 3

Vcc
MIN

REG

Pipe 4

MAX

Vcc

REG

Pipe 5

REG

+

+

REG

-

1 bit
shift

Pipe 7

+

REG

Pipe 6

MIN

REG

1 bit
shift

REG

REG

REG

Pipe 9

1 bit
shift

1 bit
shift

Pipe 8

MAX

REG

REG

REG

Pipe 10

REG

+

+

REG

Pipe 11

REG

+

-

REG

Pipe 12

REG

1 bit
shift

1 bit
shift

1 bit
shift

Pipe 13

MIN

REG

REG

1 bit
shift

Pipe 14

MAX

REG

REG

REG

Pipe 15

.....

.....

.....

.....

MIN

REG

Pipe 15 + 5x(q-1)

MAX

Pipe 16 + 5x(q-1)

μ(f) / μ(g)

36
2 Yhfiak klimkwsh eikìnac

To kÔklwma diadoqik c dioqèteushc dedomènwn thc genn triac tim¸n
Gkaousian c sunrthshc.

2.3 Asaf c algìrijmoc yhfiak c klimkwshc

37

(2 για το f × 2 για το g), το οποίο σημαίνει ότι τέσσερις κανόνες είναι ενεργοί
για κάθε ζεύγος εισόδων f , g. Για το κύριο εικονοστοιχείο, το οποίο επικαλύπτεται περισσότερο από τη μάσκα, η συνάρτηση της διαφοράς φωτεινότητας
δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψιν και η έξοδος εξαρτάται μόνο από τον παράγοντα
επικάλυψης.
Η λειτουργία της συνεπαγωγής αξιολογεί τη σχετική τήρηση του κάθε κανόνα, εξάγοντας ένα συνολικό αποτέλεσμα το οποίο αντιπροσωπεύει το βαθμό
συμμετοχής της κάθε εισόδου. Το αποτέλεσμα αυτό το οποίο είναι πλέον μία αποκομμένη (truncated) συνάρτηση συμμετοχής η οποία προέκυψε από τον
τελεστή ελαχίστου από τη στιγμή που όλοι οι κανόνες του συστήματός μας περιέχουν προτάσεις οι οποίες συνδέονται μόνο με το λογικό τελεστή ΚΑΙ. Οι
έξοδοι 10 bits της μονάδας είναι ο βαθμός συμμετοχής της κάθε μίας αποκομμένης συνάρτησης συμμετοχής whi , και το σημείο το οποίο αντιστοιχεί το μέγιστο
αυτής cti .
Μονάδα αποασαφοποίησης
Η μονάδα αποασαφοποίησης καθορίζει την τελική έξοδο με βάση τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τους ενεργοποιημένους κανόνες. Η έξοδος αυτή είναι
το αποτέλεσμα της μεθόδου της άθροισης όλων των αποκομμένων συναρτήσεων συμμετοχής, γνωστή και ως μέθοδος αποασαφοποίησης κέντρου βάρους και
ισούται με:
n
X
whi cti
W =

i=1
n
X

(2.18)
whi

i=1

όπου whi , ο βαθμός συμμετοχής της i αποκομμένης συνάρτησης συμμετοχής
και cti το σημείο το οποίο αντιστοιχείP
το μέγιστο αυτής.
P Από πλευρά υλοποίησης,
η μονάδα εκτελεί τις δύο προσθέσεις whi cti και whi σε δύο παράλληλες και
διαδοχικής διοχέτευσης δεδομένων βαθμίδες. Μόλις έχουν επεξεργαστεί όλοι οι
κανόνες (μέγιστο τέσσερις), το αποθηκευμένο αποτέλεσμα των δύο αθροιστών
πηγαίνει στο κύκλωμα του διαιρέτη για να υπολογίσει την ακριβή τιμή μέσω
της μεθόδου αποασαφοποίησης του κέντρου βάρους. Πρέπει να σημειωθεί, ότι
αυτό το στάδιο απαιτεί έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πράξεων, κυρίως λόγω της
διαίρεσης σταθερής υποδιαστολής. Για αυτό το λόγο έγινε επιλογή του χρονικά βελτιστοποιημένου κυκλώματος του διαιρέτη των 10 bits. Δεν επιλέξαμε τη
χρήση προσεγγιστικών μεθόδων για τη διαίρεση (Schulte et al., 1994), (Wong
and Flynn, 1992), καθώς η απαιτούμενη αρχικοποίηση τιμών είναι αδύνατη λόγω
της φύσης του προβλήματος. Η έξοδος των 10 bits της μονάδας είναι το τελικό
βάρος του κάθε επικαλυπτόμενου εικονοστοιχείου.
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Μονάδα υπολογισμού αθροίσματος βαρών
Σε αυτή τη μονάδα, υπολογίζεται το άθροισμα της (2.16) όλων των επικαλυπτόμενων εικονοστοιχείων. Οι είσοδοι στη μονάδα αυτή είναι τα βάρη w που
έχουν υπολογιστεί από τη μονάδα αποασαφοποίησης και οι φωτεινότητες αυτών
των εικονοστοιχείων S. Η κανονικοποίηση των βαρών είναι το πρώτο βήμα, το
οποίο απαιτεί επτά αθροιστές και ένα διαιρέτη. Και εδώ έγινε επιλογή του χρονικά βελτιστοποιημένου κυκλώματος του διαιρέτη των 10 bits. Τέλος, τέσσερις
παράλληλοι και διαδοχικής διοχέτευσης πολλαπλασιαστές χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό του wi S(i), όπου wi αντιστοιχεί στα τελικά κανονικοποιημένα
βάρη της μονάδας αποασαφοποίησης για κάθε επικαλυπτόμενο εικονοστοιχείο
φωτεινότητας S(i). Τρεις αθροιστές σε δύο βαθμίδες διαδοχικής διοχέτευσης
δεδομένων χρησιμοποιούνται για την τελική άθροιση. Η 10 bits έξοδος της μονάδας είναι η φωτεινότητα του εικονοστοιχείου της τελικής μας εικόνας, στην
κλίμακα από 0 έως 1.

2.4 Algìrijmoc logarijmo-polik

c yhfiak

c
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Η αρχική αναλυτική λογαριθμο-πολική διατύπωση βασίζεται σε μελέτες του αμφιβληστροειδή χιτώνα και των οπτικών κυττάρων (Schwarz et al., 1989). Το
βιολογικά αυτό εμπνευσμένο μοντέλο περιγράφεται βάση δύο διαπιστώσεων.
Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι η κατανομή των φωτουποδοχέων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα δεν είναι ομοιόμορφη. Πιο συγκεκριμένα, η πυκνότητα των
φωτουποδοχέων είναι μεγαλύτερη στην κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς
(fovea) και μειώνεται όσο πλησιάζουμε την περίμετρο του αμφιβληστροειδούς.
Αποτέλεσμα αυτού, είναι να μειώνεται και η χωρική ευκρίνεια καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο του αμφιβληστροειδούς. Η ακτινική συμμετρία της
κατανομής της πυκνότητας μπορεί να προσεγγιστεί με την πολική κατανομή.
Πολλές εφαρμογές και μελέτες έχουν στηριχθεί πάνω στη λογαριθμο-πολική
διατύπωση όπως για παράδειγμα, εφαρμογή ρομποτικής όρασης που υπολογίζει
το χρόνο πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας λογαριθμο-πολικές εικόνες (Tistarelli
and Sandini, 1993), παρακολούθηση τροχιάς με τη βοήθεια λογαριθμο-πολικών
εικόνων (Metta et al., 2004), εξαγωγή κυματιδίων (wavelet) βασιζόμενη στη
λογαριθμο-πολική κατανομή (Pun and Lee, 2003), καθώς επίσης και υπολογισμός χαρτών βάθους και έλεγχου κεφαλής με τη βοήθεια λογαριθμο-πολικών
εικόνων (Manzotti et al., 2001).
Ο προτεινόμενος αλγόριθμος παρεμβολής βασίζεται στις δύο παραπάνω ιδιότητες της λογαριθμο-πολικής διατύπωσης (Amanatiadis, Andreadis and
Gasteratos, 2007). Το μοντέλο αυτό υιοθετήθηκε για κλιμάκωση εικόνας, και
χρησιμοποιεί τις ιδιότητες αυτές, και πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζει μεγαλύτερα
βάρη σε εικονοστοιχεία της κεντρικής περιοχής παρεμβολής και μειώνει λογαριθμικά τα βάρη των εικονοστοιχείων καθώς απομακρυνόμαστε προς την περιφέρεια.
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Σκοπός του αλγορίθμου αυτού είναι η διατήρηση της γεωμετρικής δομής
γύρω από τις ακμές με ταυτόχρονη καλή ποιότητα παρεμβολής στην υπόλοιπη
εικόνα, χωρίς επιπλέον χρήση προ-επεξεργασίας. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος
μπορεί να εφαρμοστεί σε έγχρωμες εικόνες και σε εικόνες απόχρωσης του γκρι
για οποιονδήποτε παράγοντα κλιμάκωσης. Στην περίπτωση των έγχρωμων εικόνων, ο αλγόριθμος εφαρμόζεται για κάθε κανάλι του χρωματικού χώρου ξεχωριστά.
2.4.1 Περιγραφή αλγορίθμου
΄Εστω και εδώ S(i, j) η αρχική εικόνα με m, n διαστάσεις και συντελεστής κλιμάκωσης s. ΄Οπως αναφέραμε, το πρώτο βήμα είναι η κατασκευή του πλέγματος
της τελικής εικόνας T (k, l), όπου k = 1, 2, . . . , s × m και l = 1, 2, . . . , s × n. Σε
περίπτωση δεκαδικού παράγοντα κλιμάκωσης, οι δύο μέγιστες τιμές του πλέγματος απλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. ΄Ολα τα εικονοστοιχεία
του T (k, l) έχουν απροσδιόριστη προς το παρόν τιμή.
Στη συνέχεια, όπως και στον ασαφή αλγόριθμο, γίνεται η αντιστοίχηση του
κάθε εικονοστοιχείου της τελικής εικόνας στο σύστημα συντεταγμένων της αρχικής εικόνας. Με βάση ότι κάθε εικονοστοιχείο έχει διάσταση 1 × 1, οι συντεταγμένες του κέντρου του σημείου αντιστοίχησης μεταξύ των δύο εικόνων
υπολογίζονται στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ως εξής (Andreadis
and Amanatiadis, 2005):
x0 =

k + 0.5
l + 0.5
, y0 =
s
s

(2.19)

όπου k = 1, 2, . . . , s × m και l = 1, 2, . . . , s × n, με κάθε εικονοστοιχείο να έχει
μοναδιαία διάσταση στο μήκος και πλάτος.
Στο σημείο αυτό (x0 , y0 ), εφαρμόζεται η κυκλική μάσκα με ακτίνα ρmax ,
καθορίζοντας την περιοχή παρεμβολής. Τα εικονοστοιχεία τα οποία βρίσκονται
στην περιοχή αυτή της παρεμβολής θα συνεισφέρουν στον τελικό υπολογισμό
του εικονοστοιχείου της τελικής εικόνας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.10.
Στη συνέχεια γίνεται αντιστοίχιση των εικονοστοιχείων αυτών με βάση τη
λογαριθμο-πολική κατανομή. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχηση
ένα προς ένα των Καρτεσιανών εικονοστοιχείων στο λογαριθμο-πολικό σύστημα
συντεταγμένων, εφαρμόζουμε εσωτερική παρεμβολή πλησιέστερου γείτονα. Η
σχέση μεταξύ πολικών συντεταγμένων (ρ, θ) αντιστοίχησης των εικονοστοιχείων
της περιοχής παρεμβολής και των εικονοστοιχείων στο Καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων (ξ, η), περιγράφεται ως εξής (Jurie, 1999):
ξ = loga

ρ
ρ0

αν ρmax > ρ > ρ0
η =q×θ

(2.20)
(2.21)

όπου ρmax είναι η μέγιστη ακτίνα της περιοχής παρεμβολής, ρ0 είναι η ακτίνα του
εσωτερικού κύκλου, 1/q η ελάχιστη ακτινική ανάλυση της λογαριθμο-πολικής
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Mèroc thc arqik c eikìnac S kai thc logarijmo-polik c perioq c
parembol c. Ta eikonostoiqeÐa thc arqik c eikìnac pou brÐskontai eswterik tou
kÔklou ja suneisfèroun ston telikì upologismì tou eikonostoiqeÐou thc telik c
eikìnac T (k, l).

Sq ma 2.10.

περιοχής και (ρ, θ) οι πολικές συντεταγμένες. Επομένως, οι συντεταγμένες των
εικονοστοιχείων της αρχικής εικόνας S(xi , yj ) στην περιοχή παρεμβολής υπολογίζονται από τις παρακάτω εξισώσεις:
xi = [ρ × cos(θ) + x0 ]

(2.22)

yj = [ρ × sin(θ) + y0 ]

(2.23)

οι αγκύλες υποδηλώνουν τη χρήση μόνον του ακέραιου μέρους του αποτελέσματος.
Η διαφορά βαρύτητας κάθε αρχικού εικονοστοιχείου εκφράζεται με το πόσες
φορές το κάθε αρχικό εικονοστοιχείο θα αντιστοιχηθεί στην περιοχή παρεμβολής
από τη λογαριθμο-πολική κατανομή. Τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται στους
εσωτερικούς δακτυλίους της περιοχής παρεμβολής θα συνεισφέρουν περισσότερο
από τη στιγμή που αντιστοιχούνται περισσότερες φορές από τα εικονοστοιχεία
των εξωτερικών δακτυλίων.
Τέλος, η τιμή της φωτεινότητας του τελικού εικονοστοιχείου θα ισούται με:
c

T (k, l) =

1X
S(xi , yj )
c 1

(2.24)

όπου το c εκφράζει το συνολικό άθροισμα του αριθμού αντιστοίχησης όλων των
εικονοστοιχείων της περιοχής παρεμβολής.
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Επιλογή εσωτερικών παραμέτρων
Παρά την απλότητα και την εύκολη υλοποίηση του αλγορίθμου, πολλές εσωτερικές παράμετροι καθορίζουν την ακρίβεια και την απόδοσή του. Η επιλογή των
βέλτιστων παραμέτρων έγινε μετά από εκτενή πειράματα και συγκρίσεις. Οι παράμετροι οι οποίες πρέπει να καθοριστούν και υποβλήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία
είναι η μέγιστη ακτίνα της περιοχής παρεμβολής ρmax της (2.20), η ελάχιστη
ακτινική ανάλυση της λογαριθμο-πολικής περιοχής 1/q της (2.21), και η βάση
του λογαρίθμου a στην (2.20). Η απόδοση αυτού του αλγορίθμου κλιμάκωσης
εικόνας εξαρτάται άμεσα από το πόσο σωστά καθορίστηκαν οι παράμετροί του.
Ανάλογα με την ακτίνα της περιοχής παρεμβολής ρmax , μεταβάλλεται και ο
αριθμός των εικονοστοιχείων που θα συνεισφέρουν. ΄Οπως έχουμε προαναφέρει,
λόγω της λογαριθμο-πολικής παρεμβολής όλα τα εικονοστοιχεία δεν συνεισφέρουν με το ίδιο βάρος. Πιο συγκεκριμένα, τα εικονοστοιχεία που βρίσκονται
στους εσωτερικούς δακτυλίους της περιοχής συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά των εξωτερικών δακτυλίων. Επιπλέον, είναι σαφές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ακτίνα της περιοχής παρεμβολής, τόσο περισσότερα εικονοστοιχεία της αρχικής εικόνας θα συνεισφέρουν. Μικρή ακτίνα, σημαίνει συνεισφορά
μικρού αριθμού εικονοστοιχείων με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεν αλγορίθμου
μικρής πολυπλοκότητας αλλά αντίστοιχα και χαμηλής ποιότητας και μικρής ακρίβειας λόγω χρήσης μικρής χωρικής πληροφορίας. Αντιθέτως, μεγάλη ακτίνα
παρεμβολής με πολλά εικονοστοιχεία συνεισφοράς, δημιουργεί έναν αλγόριθμο
με μεγάλες απαιτήσεις υπολογιστικής πολυπλοκότητας, ο οποίος χρησιμοποιεί
πλεονάζουσα χωρική πληροφορία η οποία οδηγεί σε μία θολή τελική εικόνα.
Για τη μελέτη και επιλογή της ακτίνας της περιοχής παρεμβολής ρmax , μελετήσαμε τον τρόπο που επηρεάζει η μεταβολή της ακτίνας, την ποιότητα της
τελικής εικόνας. Η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται λεπτομερειακά σε επόμενη παράγραφο και στηρίζεται στην ποιότητα παρεμβολής
με βάση την τετραγωνική ρίζα του μέσου σφάλματος (RMSE).
Στο Σχήμα 2.11 φαίνεται το μέσο RMS σφάλμα για διαφορετικές ακτίνες
ρmax της περιοχής παρεμβολής με διαφορετικές βάσεις λογαρίθμου α, κρατώντας σταθερή τη γωνιακή 1/q και ακτινική ανάλυση. Στο πείραμα αξιολογήθηκε
και μετρήθηκε ένας αριθμός εικόνων και παρουσιάζεται το μέσο RMSE. ΄Οπως
ήταν αναμενόμενο, το σφάλμα αυξάνει για μεγάλες ακτίνες καθώς ο αριθμός
των εικονοστοιχείων που συνεισφέρουν αυξάνει. Η αύξηση του σφάλματος είναι
σταδιακή καθώς και η αύξηση των εικονοστοιχείων που συνεισφέρουν αυξάνει
σταδιακά από την (2.22) και (2.23). Παρόλα αυτά, η χρήση ακτίνας της τάξης κάτω από 0.25, όπου και παρατηρείται μικρό σφάλμα, δεν ενδείκνυται καθώς μόνο
ένα εικονοστοιχείο συνεισφέρει παρουσιάζοντας τα μη επιθυμητά αποτελέσματα
του αλγορίθμου του πλησιέστερου γείτονα, όπως το φαινόμενο του ψηφιδωτού.
Ακτίνα πάνω του 0.5 δεν είναι επίσης αποδεκτή καθώς το σφάλμα αλλά και το
υπολογιστικό κόστος ανεβαίνουν σε μη επιθυμητά επίπεδα. Επιπλέον, σε αυτά
τα επίπεδα παρατηρείται πολύ έντονα και το φαινόμενο της θόλωσης.
Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος περιγράφεται κατά κύριο λόγο από την λογαριθμική συνάρτηση της (2.20). ΄Οπως φαίνεται στο Σχήμα 2.11, η απόδοση

42

2 Yhfiak klimkwsh eikìnac

Mèso RMS sflma gia diaforetikèc aktÐnec ρmax thc perioq c
parembol c kai diaforetikèc bseic logarÐjmou α.
Sq ma 2.11.

εξαρτάται επίσης άμεσα από την επιλογή της βάσης του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος επιτυγχάνει τα χαμηλότερα επίπεδα σφάλματος για τιμές λογαριθμικής βάσης
άνω του 10. Η αύξηση της βάσης επιφέρει καλύτερη απόδοση στον αλγόριθμο
παρεμβολής, διότι αυτή η αύξηση σημαίνει ακόμα περισσότερο βάρος συνεισφοράς των εικονοστοιχείων των εσωτερικών δακτυλίων και αντίστοιχη μείωση του
βάρους συνεισφοράς των εικονοστοιχείων των εξωτερικών δακτυλίων.
Για τη μελέτη της απόδοσης του αλγορίθμου σε διαφορετικές ακτινικές
και γωνιακές αναλύσεις χρησιμοποιήσαμε πάλι το ποιοτικό κριτήριο παρεμβολής
RMSE, αυτή τη φορά με σταθερή την ακτίνα και τη βάση του λογαρίθμου. Στο
πείραμα αυτό αξιολογήθηκε και μετρήθηκε ο ίδιος αριθμός εικόνων και παρουσιάζεται το μέσο RMSE. Το Σχήμα 2.12 παρουσιάζει το σφάλμα για διάφορες τιμές
ακτινικής ανάλυσης σε διαφορετικές γωνιακές αναλύσεις. Η καλύτερη απόδοση
παρατηρείται στη γωνιακή ανάλυση των 450 . Η γενική συμπεριφορά του αλγορίθμου επιβεβαιώνεται και εδώ με βάση τα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, μικρές
γωνιακές αναλύσεις αυξάνουν το βαθμό συνεισφοράς των εικονοστοιχείων της
αρχικής εικόνας μέσα στην περιοχή παρεμβολής. Η αύξηση της συνεισφοράς αυτής όμως είναι γενική και επηρεάζει τόσο τα εικονοστοιχεία των εσωτερικών
δακτυλίων καθώς επίσης και των εξωτερικών δακτυλίων που δεν είναι επιθυμητό. ΄Οταν όμως η γωνιακή ανάλυση είναι πολύ μεγάλη, πολλά εικονοστοιχεία της
περιοχής παρεμβολής δε συνεισφέρουν καθόλου με αποτέλεσμα να έχουμε απώλεια χωρικής πληροφορίας καθώς δεν αντιστοιχούνται από τις εξισώσεις (2.22)
και (2.23). Μία μέση και ενδιάμεση τιμή, αυτή των 450 είναι αυτή που μας δίνει
τα καλύτερα αποτελέσματα.
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͂ϨϰϧϫϧϨЂ ͂ϫЀϩϱϯϥ

Mèso RMS sflma gia diforec timèc aktinik c anlushc se diaforetikèc gwniakèc analÔseic.

Sq ma 2.12.

Η μελέτη του μέσου σφάλματος του Σχήματος 2.12, στις διάφορες ακτινικές αναλύσεις, με βάση ότι κάθε εικονοστοιχείο έχει μήκος και πλάτος ίσο με
μονάδα, πιστοποιεί ότι υπάρχει μεταβολή του σφάλματος κατά τη μεταβολή της
ακτινικής ανάλυσης. Σε ακτινική ανάλυση από 0.04 μέχρι 0.13, το σφάλμα είναι
υψηλό με αντίστοιχα υψηλό υπολογιστικό κόστος, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές
επαναλήψεις και αντιστοιχίες εικονοστοιχείων. Για ακτινικές αναλύσεις άνω του
0.16, δεν υπάρχει επαρκή χωρική πληροφορία καθώς τα εσωτερικά εικονοστοιχεία δεν αντιστοιχούνται επαρκώς, ανεβάζοντας πάλι το μέσο σφάλμα. Επιπλέον,
αύξηση της ακτινικής ανάλυσης οδηγεί επομένως και σε επιπλέον αύξηση του
σφάλματος όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.12.
Με βάση όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις, καταλήγουμε σε μία βέλτιστη επιλογή των εσωτερικών παραμέτρων η οποία περιλαμβάνει, γωνιακή ανάλυση των
450 , ακτίνα περιοχής παρεμβολής από 0.25 έως 0.5, ακτινική ανάλυση από 0.13
μέχρι 0.16, και λογαριθμική βάση μεγαλύτερη του 10, η οποία δίνει το βέλτιστο
ισοζύγιο μεταξύ ποιότητας παρεμβολής και υπολογιστικής πολυπλοκότητας του
αλγορίθμου.

2.5 Mèjodoi axiolìghshc algorÐjmwn yhfiak

c

klimkwshc eikìnac

Οι μέθοδοι αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες (Amanatiadis
and Andreadis, 2008b). Η πρώτη κατηγορία μελετά την απόδοση των αλγορίθμων με βάση την ακρίβεια και την ποιότητα της τελικής εικόνας. Σε αυτή την
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κατηγορία μελετούμε και συγκρίνουμε τον ίδιο τον αλγόριθμο αλλά και την τελική εικόνα την οποία εξάγει. Σε αυτή την περίπτωση, της μελέτης της τελικής
εικόνας, για καλύτερα συγκριτικά αποτελέσματα δεν μελετούμε μόνον την τελική
μεγεθυμένη εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον στη βιβλιογραφία, αλλά
μελετούμε και περιπτώσεις σμίκρυνσης εικόνας.
Μέχρι τώρα η κατηγορία αυτή βασιζόταν κυρίως σε συγκρίσεις μεγεθυμένων/σμικρυνμένων εικόνων μέσω διαφορετικών αλγορίθμων. Με άλλα λόγια,
όπως θα δούμε και παρακάτω, οι συγκρίσεις γίνονταν μεταξύ αρχικών και τελικών εικόνων, μιας και δεν μπορούμε να καθορίσουμε την ιδανική κλιμακωμένη
εικόνα. Στα πλαίσια της διατριβής αυτής προτείνουμε μία μέθοδο σύγκρισης αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνων με βάση οπτικά μεγεθυμένες εικόνες. Με τον
τρόπο αυτό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ψηφιακή επεξεργασία της κλιμακούμενης εικόνας, οι τελικές συγκρίσεις μπορούν να γίνουν με βάση τις οπτικά
μεγεθυμένες εικόνες, τις οποίες κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως ιδανικές.
Παρ΄ όλα αυτά, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της προηγούμενης κατηγορίας δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις ιδιότητες των αλγορίθμων κλιμάκωσης
εικόνας. Η δεύτερη κατηγορία μελετά τους ίδιους τους αλγόριθμους με βάση
την πολυπλοκότητά τους και τις απαιτήσεις τους σε ενσωματωμένη μνήμη. Τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ χρήσιμα σε περιπτώσεις που θέλουμε να υλοποιήσουμε τέτοιους αλγορίθμους σε συγκεκριμένες συσκευές. Για παράδειγμα, η
υλοποίηση αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνας σε κινητά τηλέφωνα, πρέπει να έχει
χαρακτηριστικά μικρής υπολογιστικής πολυπλοκότητας και απαίτησης σε μνήμη,
αφού αυτές οι συσκευές χαρακτηρίζονται από περιορισμένη επεξεργαστική ισχύ
και μνήμη.
Η ταυτόχρονη χρήση και των δύο κατηγοριών είναι η ενδεδειγμένη για την
πλήρη σύγκριση αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνων καθώς επίσης και η χρήση
πολλών μεθόδων από κάθε κατηγορία, επειδή δεν δρουν ανταγωνιστικά αλλά
συμπληρωματικά.
2.5.1 Ανάλυση με βάση την απόδοση
Στην κατηγορία αυτή πρέπει να γίνεται αξιολόγηση σε φυσικές αλλά και συνθετικές εικόνες. Επίσης, θα πρέπει να επιλέγονται διάφοροι παράγοντες κλιμάκωσης
ακεραίων αλλά και δεκαδικών αριθμών έτσι ώστε να γίνεται μία πιο σωστή αξιολόγηση των ικανοτήτων των αλγορίθμων διότι υπάρχουν αλγόριθμοι οι οποίοι
παρουσιάζουν καλή απόδοση μόνο σε ακέραιους παράγοντες ή παράγοντες πολλαπλάσιων του 2 (Chang et al., 2005). Επιπλέον, τα αριθμητικά αποτελέσματα
τα οποία παρουσιάζονται θα πρέπει να είναι ο μέσος όρος μιας σειράς αξιολογήσεων και όχι μεμονωμένων εικόνων.
Στις μεθόδους που θα παρουσιάσουμε οι εικόνες που χρησιμοποιούμε είναι
αποχρώσεων του γκρι και γίνεται χρήση των αντίστοιχων αριθμητικών τύπων.
Παρόλα αυτά, όλες οι εξισώσεις μπορούν εύκολα να μετασχηματιστούν για όλους
τους χρωματικούς χώρους. Για παράδειγμα, η εξίσωση P SN R για μία μετασχηματισμένη έγχρωμη εικόνα δηλωμένη ως P SN Rp είναι η εξής (Chuah and

2.5 Mèjodoi axiolìghshc algorÐjmwn yhfiak c klimkwshc eikìnac

45

Leou, 2001):

P SN Rp = (4 × P SN RY + P SN RU + P SN RV )/6

(2.25)

όπου P SN RY , P SN RU , P SN RV είναι οι αντίστοιχες τιμές P SN R για τους
(4 : 1 : 1) Y, U και V χρωματικούς χώρους της εικόνας, αντίστοιχα.
Ποιότητα παρεμβολής
Η μέθοδος αξιολόγησης αυτή προϋποθέτει την επαναλαμβανόμενη χρήση της
εκάστοτε μεθόδου μέχρι να ξαναπάρει τις αρχικές της διαστάσεις η εικόνα. Πιο
συγκεκριμένα, έστω ότι έχουμε την αρχική εικόνα I(x, y), εφαρμόζουμε σε αυτήν την εικόνα την μέθοδο κλιμάκωσης για μεγέθυνση με παράγοντα f , και
στη συνέχεια, στη νέα εικόνα εφαρμόζουμε τον ίδιο αλγόριθμο αυτή τη φορά
ˆ y), να
για σμίκρυνση με τον ίδιο παράγοντα f , έτσι ώστε η τελική εικόνα I(x,
έχει τις ίδιες διαστάσεις με την αρχική, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.13(αʹ). Η

͂ϮϳϧϨЂ ͆ϧϨЅϫϟ

͍ϣϡϣϦϱϪЁϫϥ ͆ϧϨЅϫϟ

͔ϣϩϧϨЂ ͆ϧϨЅϫϟ

(aþ)

͂ϮϳϧϨЂ ͆ϧϨЅϫϟ

͓ϪϧϨϮϱϪЁϫϥ ͆ϧϨЅϫϟ

͔ϣϩϧϨЂ ͆ϧϨЅϫϟ

(bþ)
Sq ma 2.13. Oi aparaÐthtoi epanalhptikoÐ metasqhmatismoÐ gia th mèjodo axiolìghshc thc poiìthtac thc parembol c: (a') smÐkrunsh met apì megèjunsh, (b')
megèjunsh met apì smÐkrunsh.

ποιότητα παρεμβολής αξιολογείται με βάση τη διαφορά της φωτεινότητας των
εικονοστοιχείων της αρχικής και τελικής εικόνας, και συγκεκριμένα με βάση την
τετραγωνική ρίζα του μέσου σφάλματος (RMSE) και το μέγιστο λόγο σήματος
προς θόρυβο (PSNR).
Συγκεκριμένα, η τετραγωνική ρίζα του μέσου σφάλματος μεταξύ της αρχικής
ˆ y) ισούται με:
I(x, y) και τελικής εικόνας I(x,
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RM SE =

m−1
2
X n−1
X
1
ˆ y) − I(x, y)
I(x,
m × n x=0 y=0

!1/2
(2.26)

όπου οι εικόνες είναι μεγέθους m × n.
Ο μέγιστος λόγος σήματος προς θόρυβο (PSNR) σχετίζεται με την τετραγωνική ρίζα του μέσου σφάλματος. Συγκεκριμένα, ο μέγιστος λόγος σήματος
προς θόρυβο σε ντεσιμπέλ (dB) μεταξύ της αρχικής I(x, y) και τελικής εικόνας
ˆ y) ισούται με:
I(x,


M AXI
(2.27)
P SN R = 20 × log10
RM SE
όπου M AXI , είναι η μέγιστη τιμή φωτεινότητας των εικονοστοιχείων της εικόνας. Σε εικόνες των 8 bits ανά εικονοστοιχείο, η τιμή του M AXI ισούται με
255.
Η μεμονωμένη τιμή των μετρήσεων αυτών δεν μπορεί να μας δώσει σαφές
κριτήριο αξιολόγησης παρά μόνον όταν υπάρχει σύγκριση τιμών από διάφορες
μεθόδους.
Η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή της μεγέθυνσης μετά από σμίκρυνση φαίνεται στο Σχήμα 4.8(βʹ). Αν και κάποιος μπορεί να περιμένει ακριβώς τις ίδιες
τιμές σφάλματος με τη διαδικασία του Σχήματος 4.8(αʹ), αυτό δεν ισχύει διότι
η μεγέθυνση δημιουργεί πάντα μεγαλύτερα σφάλματα διότι έχουμε δημιουργία
περισσοτέρων εικονοστοιχείων. Επομένως, μία σμίκρυνση μετά από μεγέθυνση
θα μας εισάγει μεγαλύτερο σφάλμα διότι η σμίκρυνση γίνεται σε μία εικόνα ήδη
πολλών σφαλμάτων σε αντιδιαστολή με τη μεγέθυνση μετά από σμίκρυνση.
Απόκριση σε ακμές
Σκοπός κάθε αλγορίθμου κλιμάκωσης εικόνας είναι να διατηρεί όσο το δυνατόν
συνεχείς και ανέπαφες τις ακμές της τελικής εικόνας. Η μέθοδος αξιολόγησης
αυτή χρησιμοποιεί μία συνθετική εικόνα η οποία αποτελείται από δύο μόνο διαφορετικές περιοχές. Η μία περιοχή αποτελείται από εικονοστοιχεία τιμής φωτεινότητας 225 και η άλλη απο εικονοστοιχεία τιμής φωτεινότητας 25. Σε περίπτωση
μεγέθυνσης της συνθετικής αυτής εικόνας, στην τελική εικόνα δημιουργείται
μία νέα ανεπιθύμητη περιοχή διαφορετικών φωτεινοτήτων μεταξύ των δύο αρχικών περιοχών. Η απόκριση σε ακμή μετά από μεγέθυνση φαίνεται στο Σχήμα
2.14. Με βάση τα παραπάνω, όσο περιορισμένη και όσο πιο απότομη είναι η νέα περιοχή, τόσο καλύτερη απόδοση παρουσιάζει ο εκάστοτε αλγόριθμος. Αυτή
η μέθοδος αξιολόγησης εφαρμόζεται πολύ συχνά σε αλγορίθμους που προορίζονται για κλιμάκωση κειμένου (Ye et al., 2005), (Leu, 2000), στους οποίος
χρησιμοποιούνται κατεξοχήν εικόνες υψηλών συχνοτήτων.
Σύγκριση με βάση οπτικά κλιμακωμένες εικόνες
Στη διατριβή αυτή, προτείνεται και μία νέα μέθοδος αξιολόγησης, η οποία βασίζεται στη σύγκριση με εικόνες η οποίες δεν έχουν υποστεί καμία ψηφιακή
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Τελική
Εικόνα

Met apì klimkwsh thc sunjetik c arister c eikìnac, dhmiourgeÐtai
mÐa nèa anepijÔmhth perioq diaforetik¸n fwteinot twn metaxÔ twn dÔo arqik¸n
perioq¸n.
Sq ma 2.14.

επεξεργασία κλιμάκωσης. Οι κλιμακωμένες αυτές εικόνες έχουν ληφθεί με τη
βοήθεια οπτικής κλιμάκωσης των σύγχρονων φακών. Η ποιότητα των σύγχρονων φακών μας παρέχει εικόνες πολύ καλής ποιότητας χωρίς να επιφέρει παραμορφώσεις λόγω διάθλασης του φωτός (Smith, 2005). Επομένως, με τη χρήση
αυτών των φακών μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μεγέθυνση και σμίκρυνση
εικόνας χωρίς τη χρήση ψηφιακής παρεμβολής.
Η εστιακή απόσταση ενός φακού (focal length) ορίζεται ως η απόσταση
σε χιλιοστά του οπτικού κέντρου του φακού από το σημείο εστίασης το οποίο
βρίσκεται στον αισθητήρα. Η αλλαγή της εστιακής αυτής απόστασης επιτρέπει
στο χρήστη να έρθει πιο κοντά ή να απομακρυνθεί από το αντικείμενο σκόπευσης.
Ο συντελεστής οπτικής κλιμάκωσης ορίζεται ως:
Optical zooming f actor =

fmax
fmin

(2.28)

όπου fmax η μέγιστη εστιακή απόσταση και fmin η ελάχιστη εστιακή απόσταση.
Ο λόγος αυτός στις σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές είναι προσαρμοζόμενος
από το χρήστη που κάθε στιγμή γνωρίζει την ακριβή τιμή του. Με αυτόν τον
τρόπο, μπορούμε να πάρουμε εικόνες σε διάφορες κλιμακώσεις όπως φαίνεται
στο Σχήμα 2.15.
Πιο συγκεκριμένα, με αυτή τη διαδικασία μπορούμε να δημιουργήσουμε μία
βάση εικόνων η οποία θα περιέχει την αρχική εικόνα χωρίς μεγέθυνση, Σχήμα
2.16(αʹ), και την οπτικά μεγεθυμένη εικόνα Σχήμα 2.16(βʹ), με γνωστό συντελεστή κλιμάκωσης. Στη συνέχεια, δημιουργούμε μία ψηφιακά μεγεθυμένη εικόνα
χρησιμοποιώντας την αρχική εικόνα και τον ίδιο γνωστό συντελεστή κλιμάκωσης
με τη χρήση του υπό μελέτη αλγόριθμου παρεμβολής όπως στο Σχήμα 2.16(γʹ).
Η προτεινόμενη μέθοδος δημιουργεί μία εικόνα η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως
η τέλεια κλιμακωμένη εικόνα από τη στιγμή που δεν έχει υποστεί καμία ψηφιακή
επεξεργασία κλιμάκωσης. Επομένως, όλες οι συγκρίσεις αλγορίθμων μπορούν να
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Sq ma 2.15. Diforec rujmÐseic estiak c apìstashc: ×1 megèjunsh, ×2.5 megèjunsh, ×10 megèjunsh.

(aþ)

(bþ)

(gþ)

H arqik eikìna kai oi dÔo upì exètash eikìnec: (a') arqik eikìna,
(b') optik klimakwmènh eikìna, (g') yhfiak klimakwmènh eikìna.
Sq ma 2.16.

γίνονται με βάση αυτή την εικόνα χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες μετρικές
ποιότητας παρεμβολής όπως RMSE και PSNR.
Υποκειμενική παρατήρηση
Μία άλλη μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται γενικότερα στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (Battiato et al., 2002) και είναι ευρέως αποδεκτή είναι η υποκειμενική
παρατήρηση. ΄Εμπειροι παρατηρητές εξετάζουν υποκειμενικά και με βάση τα δικά
τους κριτήρια ομάδες εικόνων και τα αποτελέσματα επεξεργάζονται με τη βοήθεια
αναλυτικών μεθόδων.
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2.5.2 Ανάλυση με βάση την πολυπλοκότητα
Η δεύτερη κατηγορία αξιολόγησης περιλαμβάνει μεθόδους ανάλυσης της πολυπλοκότητας του ίδιου του αλγορίθμου κλιμάκωσης. Η υπολογιστική πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις σε μνήμη συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία.
Αυτές οι μέθοδοι παρέχουν μία γενική εικόνα του αλγορίθμου και των απαιτήσεών του και ο χρήστης μπορεί να διακρίνει αν μια τεχνική είναι κατάλληλη ή
όχι για εφαρμογές πραγματικού χρόνου.
Υπολογιστική πολυπλοκότητα
Ο καθορισμός της υπολογιστικής πολυπλοκότητας ενός αλγορίθμου είναι ένα
κρίσιμο αλλά επίσης και δύσκολο εγχείρημα (Papadimitriou and Steiglitz,
1998), (Ausiello, 1999). Συγκεκριμένα για τους αλγορίθμους κλιμάκωσης, μία
μέθοδος καθορισμού της υπολογιστικής πολυπλοκότητας είναι ο απαιτούμενος
αριθμός πράξεων για τον υπολογισμό ενός εικονοστοιχείου. Ο απαιτούμενος
αυτός αριθμός πράξεων περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πράξεις για τη συνέλιξη
καθώς επίσης και τις απαιτούμενες πράξεις της συνάρτησης βάσης ϕ(s).
Για τη συνέλιξη μίας μάσκας N × N , απαιτούνται N 2 πολλαπλασιασμοί και
2
N −1 προσθέσεις. Σε περιπτώσεις αλγορίθμων κλιμάκωσης οι οποίοι περιέχουν
και βήματα προ-επεξεργασίας της εικόνας, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις
επιπλέον αυτές πράξεις. Επομένως, ο τελικός αριθμός απαιτούμενων πράξεων
συμπεριλαμβάνει:
•
•
•

αριθμός πράξεων για την προ-επεξεργασία
αριθμός πράξεων για τη συνέλιξη
αριθμός πράξεων για τη συνάρτηση βάσης

Συγκρίσεις με βάση τον χρόνο εκτέλεσης
Ο χρόνος εκτέλεσης του μετασχηματισμού χρησιμοποιείται ευρέως στη βιβλιογραφία (Chung and Chan, 2007), (Lukac and Plataniotis, 2005) για αξιολόγηση των αλγορίθμων με βάση την πολυπλοκότητά τους. Οι συγκρίσεις γίνονται σε
συγκεκριμένα υπολογιστικά συστήματα με γνωστά χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι όσο μικρότεροι είναι οι χρόνοι εκτέλεσης του μετασχηματισμού, τόσο
χαμηλότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα έχει ο εκάστοτε αλγόριθμος.
Για ακόμη πιο λεπτομερέστερη αξιολόγηση, μπορούν να συγκριθούν επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως ο αριθμός των κύκλων κόρου, ο αριθμός των ακολουθιακών και μη-ακολουθιακών κύκλων και ο αριθμός των εντολών προγράμματος,
τα οποία μπορεί να μας αναλύσει ένας προσομοιωτής επεξεργαστή. Διαγράμματα
τα οποία περιέχουν τόσο το χρόνο εκτέλεσης ενός μετασχηματισμού καθώς επίσης και την ποιότητα της παρεμβολής είναι επίσης πολύ χρήσιμα και διαδεδομένα
(Thevenaz et al., 2000).
Τέλος, συγκριτικά αποτελέσματα αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνας υλοποιημένων σε επεξεργαστές γραφικών έχουν πρόσφατα παρουσιαστεί (Kelly and
Kokaram, 2004), (Ruijters et al., 2008).
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Απαιτήσεις σε μνήμη
Αν και η υπολογιστική πολυπλοκότητα συσχετίζεται άμεσα με τις απαιτήσεις σε
υπολογιστική ισχύ, οι απαιτήσεις σε μνήμη δε μπορούν να υπολογιστούν με τις
ίδιες μεθόδους. Συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, PDAs και ψηφιακές κάμερες
διαθέτουν περιορισμένους πόρους τόσο σε υπολογιστική ισχύ όσο και σε διαθέσιμη ενσωματωμένη μνήμη . Για το λόγο αυτό, οι αλγόριθμοι κλιμάκωσης πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα σχεδιασμένοι έτσι ώστε να έχουν μικρές απαιτήσεις σε μνήμη.
Καθώς οι περισσότεροι αλγόριθμοι εφαρμόζουν συνέλιξη, οι απαιτήσεις σε
ενσωματωμένη μνήμη είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον αριθμό των εικονοστοιχείων της αρχικής εικόνας που συνεισφέρουν στον υπολογισμό του τελικού εικονοστοιχείου. Πιο συγκεκριμένα, και με βάση ότι η συνέλιξη γίνεται με οριζόντια
ή κάθετη σάρωση, συγκεκριμένος αριθμός γραμμών ή στηλών αντίστοιχα, πρέπει να αποθηκεύεται στη σκιώδη ενσωματωμένη μνήμη. Για παράδειγμα, ένας
αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιεί, 4 × 4 γειτονικά εικονοστοιχεία της αρχικής
εικόνας, απαιτεί τουλάχιστον 4 γραμμές ή στήλες της αρχικής εικόνας να βρίσκεται στη σκιώδη μνήμη κατά τη διάρκεια της συνέλιξης. Αυτό σε μία αρχική
έγχρωμη εικόνα των 8 bits ανά εικονοστοιχείο, ανάλυσης 640 × 480, ισοδυναμεί
με 8 × 3 × 640 × 4 = 7.5KB σκιώδους μνήμης, σε οριζόντια σάρωση.
Επιπλέον, η συνέλιξη μίας μάσκας N × N , απαιτεί N 2 + 1 προσπελάσεις στη
μνήμη, κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας του αλγορίθμου. Επομένως, η σύγκριση των αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνας με βάση
τα παραπάνω κριτήρια, είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που θέλουμε να διαπιστώσουμε αν ο εκάστοτε αλγόριθμος πληροί τις προϋποθέσεις για εφαρμογές
πραγματικού χρόνου και για εφαρμογές περιορισμένων πόρων σε μνήμη και υπολογιστική ισχύ, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα PDAs και οι ψηφιακές
κάμερες.

2.6 Peiramatik apotelèsmata - SugkrÐseic

Οι προτεινόμενες μέθοδοι συγκρίνονται όσον αναφορά την απόδοσή τους με άλλες τέσσερις, καθιερωμένες στο χώρο της κλιμάκωσης εικόνας οι οποίες περιγράφτηκαν λεπτομερώς σε προηγούμενη ενότητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
στη σύγκριση είναι η κλιμάκωση με βάση την παρεμβολή του πλησιέστερου γείτονα (nearest neighbor) (Jain, 1989), η κλιμάκωση με βάση τη μέθοδο διγραμμικής παρεμβολής (bilinear), η παρεμβολή τρίτου βαθμού ή δικυβική παρεμβολή
(bicubic) (Keys, 1981), και η μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί χωρική πληροφορία
(winscale) (Kim et al., 2003). Η επιλογή των παραπάνω μεθόδων έγινε με βάση
το ότι χρησιμοποιούνται σχεδόν στο σύνολο των εφαρμογών ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας τόσο σε επίπεδο λογισμικού αλλά και σε επίπεδο υλικού. Η ιδιαίτερη
αυτή δημοτικότητά τους οφείλεται κυρίως στο βέλτιστο ισοζύγιο μεταξύ υψηλής
ποιότητας παρεμβολής και χαμηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας.
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΄Οσον αναφορά την υλοποίηση σε υλικό η σύγκριση γίνεται μόνο για τον
ασαφή αλγόριθμο κλιμάκωσης εικόνας βασιζόμενου στη χωρική πληροφορία με
τις επίσης υλοποιημένες μεθόδους σε υλικό (Kim et al., 2003) και (NunoMaganda and Arias-Estrada, 2005).
2.6.1 Αξιολόγηση απόδοσης
Για την αξιολόγηση της απόδοσης αρχικά παρουσιάζουμε την ποιότητα παρεμβολής χρησιμοποιώντας μία από τις προαναφερόμενες μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ως αρχική εικόνα η Lena, και εφαρμόστηκε μεγέθυνση
σε αυτήν με όλες τις μεθόδους κλιμάκωσης υπό μελέτη με παράγοντα 2, και
στη συνέχεια, στη νέα εικόνα εφαρμόστηκαν οι ίδιοι αλγόριθμοι αυτή τη φορά
για σμίκρυνση με τον ίδιο παράγοντα 2. Η αρχική εικόνα φαίνεται στο Σχήμα
2.17 και τα οπτικά αποτελέσματα των έξι διαφορετικών αλγορίθμων κλιμάκωσης
φαίνονται στο Σχήμα 2.18.

Sq ma 2.17.

H arqik eikìna,

Lena, pou qrhsimopoi

jhke sthn axiolìghsh.

Αν και τα οπτικά αποτελέσματα μπορεί να δίνουν μία υποκειμενική αντίληψη
περί της ποιότητας της παρεμβολής, είναι αντιληπτό ότι δεν μπορεί να γίνει σωστή αξιολόγηση. Για αυτόν τον λόγο, διενεργήσαμε μία σειρά από πειράματα τα
οποία περιέλαβαν την ίδια διαδικασία σε διάφορες όμως εικόνες (έγχρωμες και
αποχρώσεων του γκρι) με την ποιότητα παρεμβολής να αξιολογείται με βάση τη
διαφορά της φωτεινότητας των εικονοστοιχείων της αρχικής και τελικής εικόνας. Ειδικότερα, με βάση την τετραγωνική ρίζα του μέσου σφάλματος (RMSE)
με βάση τη μαθηματική σχέση (2.26). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2.2, όπου παρατηρούμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα στο σύνολο των
εικόνων παρουσιάζει η προτεινόμενη μέθοδος ασαφούς κλιμάκωσης με επόμενη
την επίσης προτεινόμενη λογαριθμο-πολική παρεμβολή. Τα χειρότερα ποιοτικά αποτελέσματα όπως ήταν αναμενόμενο παρουσιάζει η μέθοδος του πλησιέστερου
γείτονα. Τα αποτελέσματα της διγραμμικής παρεμβολής και αυτά του αλγορίθμου
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(bþ)

(gþ)

(dþ)

(eþ)

(þ)

Apotelèsmata klimkwshc sthn eikìna Lena: (a') nearest neighbor,
bilinear, (g') bicubic, (d') winscale, (e') log-polar, (c') fuzzy.

Sq ma 2.18.

(b')

(aþ)

2.6 Peiramatik apotelèsmata - SugkrÐseic
PÐnakac 2.2.
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Tetragwnik rÐza tou mèsou sflmatoc gia touc algorÐjmouc kli-

NN: Nearest Neighbor, BL: Bilinear, BC: Bicubic, WS: Winscale, LP:
Log-polar, FZ: Fuzzy.
mkwshc,

Algìrijmoc Klimkwshc
Eikìna axiolìghshc

Lena
Cameraman
Tire
Peppers
Football

NN

BL

BC

WS

LP

FZ

0.0448 0.0293 0.0236 0.0422 0.0233 0.0225
0.0761 0.0556 0.0484 0.0725 0.0473 0.0453
0.0542 0.0337 0.0263 0.0526 0.0266 0.0245
0.0296 0.0188 0.0153 0.0268 0.0150 0.0139
0.0457 0.0332 0.0304 0.0443 0.0293 0.0271

χωρικής πληροφορίας είναι σε μέτρια επίπεδα, ενώ τα αποτελέσματα του αλγορίθμου δικυβικής παρεμβολής έπονται αυτά των δύο προτεινόμενων αλγορίθμων.

(aþ)

Sq ma 2.19.

(bþ)

(gþ)

(dþ)

(eþ)

(þ)

(zþ)

Apìkrish se akmèc 900 met apì megèjunsh: (a') arqik , (b') nearest

neighbor, (g') bilinear, (d') bicubic, (e') winscale, (c') log-polar, (z') fuzzy.
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Επίσης, η μέθοδος αξιολόγησης της απόκρισης σε ακμές χρησιμοποιήθηκε σε
δύο συνθετικές εικόνες οι οποίες αποτελούνται από δύο μόνο διαφορετικές περιοχές εικονοστοιχείων 900 και 450 . Στις δύο αυτές εικόνες, οι οποίες αποτελούνται
από εικονοστοιχεία τιμής φωτεινότητας 225 και 25, εφαρμόστηκε μεγέθυνση κατά 2 φορές. Οι τελικές εικόνες καθώς και η αρχική συνθετική εικόνα φαίνονται
στο Σχήμα 2.19 και 2.20 για 900 και 450 αντίστοιχα.

(aþ)

Sq ma 2.20.

(bþ)

(gþ)

(dþ)

(eþ)

(þ)

(zþ)

Apìkrish se akmèc 450 met apì megèjunsh: (a') arqik , (b') nearest

neighbor, (g') bilinear, (d') bicubic, (e') winscale, (c') log-polar, (z') fuzzy.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της απόκρισης σε ακμές 900 , για όλους τους
αλγόριθμους απεικονίζονται στο Σχήμα 2.21 το οποίο παρουσιάζει γραφικά τη
μετάβαση από τη φωτεινότητα των 225 στη φωτεινότητα των 25. ΄Οσο πιο απότομη είναι η απόκριση τόσο λιγότερη παραμόρφωση παρατηρείται στην εικόνα μας.
Παρατηρούμε ότι ο ασαφής προτεινόμενος αλγόριθμος μαζί με τον αλγόριθμο
πλησιέστερου γείτονα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Για τη σύγκριση με βάση την υπολογιστική πολυπλοκότητα των αλγορίθμων
επιλέχθηκε ο χρόνος εκτέλεσης του μετασχηματισμού κλιμάκωσης της εικόνας
200×150 εικονοστοιχείων του Σχήματος 2.22(αʹ) για μεγέθυνση 500%. Το υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε φέρει επεξεργαστή Athlon 1, 2 GHz
με 2 GB μνήμη RAM. Το Σχήμα 2.23 στον άξονα χ παρουσιάζει τους χρόνους εκτέλεσης του προαναφερθέντος μετασχηματισμού και στον άξονα ψ το
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250
Nearest neighbor
Bilinear
Bicubic
Winscale
Fuzzy
Log-polar
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200
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Apìtomh metbash apì 225 tim fwteinìthtac se 25 tim fwteinìthtac, met apì megèjunsh. 'Oso pio apìtomh metbash, tìso kalÔterh apìdosh.
Sq ma 2.21.

(aþ)
Sq ma 2.22.

(bþ)
H arqik eikìna kai h optik klimakwmènh eikìna.

56

2 Yhfiak klimkwsh eikìnac

μέγιστο λόγο σήματος προς θόρυβο (PSNR) της εκάστοτε τελικής εικόνας με
την οπτικά κλιμακωμένη εικόνα του Σχήματος 2.22(βʹ), όπως είχε περιγραφεί
σε προηγούμενη παράγραφο. Ο συγκριτικός πίνακας χρόνου και απόδοσης μας
68.5
68.3
68.1

Fuzzy

PSNR(dB)

67.9
67.7

Log-polar

Bicubic

Bilinear

Winscale

67.5
67.3
67.1
66.9
66.7
66.5
0

Nearest Neighbor
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

͗ϮЅϫϭ϶ ͆ϨϰЁϩϣϯϥ϶ (Ϣϣϱϰ.)

PÐnakac qrìnou kai apìdoshc gia megèjunsh 500% se eikìna 200 ×
150 eikonostoiqeÐwn.

Sq ma 2.23.

δίνει συνοπτικά τη γενική εικόνα του ισοζυγίου χρόνου-απόδοσης. Με βάση τον
πίνακα, καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα μας δίνει ο ασαφής αλγόριθμος κλιμάκωσης, απαιτώντας όμως και το μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης. Ο μεγάλος αυτός
χρόνος εκτέλεσης μας οδήγησε και στην υλοποίησή του σε υλικό, έτσι ώστε
να πετύχουμε χρόνους εκτέλεσης ικανούς για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο. Την αμέσως καλύτερη ποιοτική απόδοση παρουσιάζει ο λογαριθμο-πολικός
αλγόριθμος κλιμάκωσης με αντίστοιχες όμως απαιτήσεις σε χρόνο εκτέλεσης.
Μέτρια χαρακτηριστικά απόδοσης και χρόνου εκτέλεσης παρουσιάζουν ο αλγόριθμος χωρικής πληροφορίας καθώς επίσης και της διγραμμικής παρεμβολής. Η
πιο γρήγορη εκτέλεση παρατηρήθηκε στον αλγόριθμο πλησιέστερου γείτονα με
το χαμηλότερο όμως μέγιστο λόγο σήματος προς θόρυβο.
2.6.2 Αξιολόγηση υλοποίησης
΄Ολη η υλοποίηση του ασαφούς αλγορίθμου κλιμάκωσης έγινε με τη χρήση του
λογισμικού πακέτου ανάπτυξης Quartus II Programmable Logic Development
System της Altera. Το πρωτότυπο σύστημα επιλέχθηκε να υλοποιηθεί σε FPGA
(Manzoul and Jayabharathi, 1995) λόγω των πλεονεκτημάτων του κυρίως κατά
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την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος όπως είναι ο γρήγορος και αξιόπιστος επανασχεδιασμός του κυκλώματος. Επιπλέον, έγινε προσεκτική επιλογή
στην οικογένεια του κυκλώματος υλοποίησης FPGA. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε μία οικογένεια της Altera η οποία να δίνει τη δυνατότητα μαζικής και φθηνής
παραγωγής (hardcopy). Η επιλογή αυτή έχει τα χαρακτηριστικά του χαμηλού
κόστους αλλά κυρίως πιστοποιεί και με οικονομικούς όρους τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής σε ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης.
Το υλοποιημένο σύστημα μπορεί να μεγεθύνει εικόνες γκρι απόχρωσης, των
10 bits ανά εικονοστοιχείο, μέγιστης αρχικής ανάλυσης της τάξεως του 1024 ×
1024, με μέγιστο παράγοντα κλιμάκωσης 8.
Το σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί και εικόνες μεγαλύτερης ανάλυσης και
βάθους εικονοστοιχείων, μετά από ορισμένες τροποποιήσεις στο κύκλωμα. Αυτές
οι αλλαγές είναι δυνατές και εύκολα υλοποιήσιμες στο FPGA. Παρόλα αυτά, δεν
μπορεί να ξεπεράσει κάποια ανώτατα όρια, λόγω των περιορισμένων πόρων του
κυκλώματος.
200

͑ϭϯϭϯϰϧϟЃϟ ϳϮЂϯϥ ϢϧϟϦЁϯϧϪϵϫ ɀЅϮϵϫ
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͛ЃϯϭϢϭϧ/͆ϬϭϢϭϧ
͍Ёϡϧϯϰϭϧ ͅϧϟϦЁϯϧϪϭϧ ͑ЅϮϭϧ
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̓ЀϦϭ϶ ϣϧϨϭϫϭϯϰϭϧϳϣЃϵϫ

Posostì qr shc twn diajèsimwn pìrwn tou kukl¸matoc ulopoÐhshc
gia diaforetikì arijmì bjouc eikonostoiqeÐwn.
Sq ma 2.24.

Πιο συγκεκριμένα, για επεξεργασία εικόνων βάθους άνω των 10 bits, οι αλλαγές και τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο κύκλωμα, είναι η αύξηση του
αριθμού των εισόδων και εξόδων του κυκλώματος μαζί με μία γενική αλλαγή
όλων των αριθμητικών μπλοκ του συστήματος. Πλέον, τα αριθμητικά μπλοκ θα
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πρέπει να μπορούν να εκτελούν λογικές πράξεις αναλόγως του νέου βάθους των
εικονοστοιχείων. ΄Οπως μπορεί να φανεί από το Σχήμα 2.24, οι πόροι του επιλεγμένου κυκλώματος περιορίζουν την αύξηση στο μέγιστο αριθμό των 11 bits
ανα εικονοστοιχείο, καθώς υπάρχει αντίστοιχα μεγάλη αύξηση στον αριθμό των
απαιτούμενων λογικών πυλών. Για ακόμα μεγαλύτερο βάθος εικονοστοιχείων, η
μετάβαση σε FPGAs μεγαλύτερης κλίμακας είναι απαραίτητη με την αντίστοιχη
όμως αύξηση του κόστους. Αντίθετα με τη μη επάρκεια των λογικών πυλών, η
αύξηση του αριθμού των εισόδων και εξόδων του κυκλώματος δεν απαιτεί μετάβαση σε νέο FPGA, καθώς υπάρχει επάρκεια σε αριθμό διαθέσιμων εισόδων και
εξόδων καθώς και ενσωματωμένης μνήμης.
Για επέκταση της μέγιστης ανάλυσης της αρχικής εικόνας, οι αλλαγές που
πρέπει να υλοποιηθούν στο κύκλωμα, πέρα από την αύξηση του αριθμού των
εισόδων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, αφορούν μόνο τη μονάδα υπολογισμού του
ποσοστού επικάλυψης και της διαφοράς φωτεινότητας. Οι αλλαγές αυτές δεν
απαιτούν μετάβαση σε νέο FPGA, καθώς επαρκούν οι ήδη διαθέσιμοι πόροι.
Παρόλα αυτά, όπως είναι φανερό και από το Σχήμα 2.25, μεγέθυνση εικόνων
πολύ μεγάλης ανάλυσης θα σημάνει την αδυναμία του συστήματος να λειτουργεί
σε πραγματικό χρόνο ή σε 25 καρέ το δευτερόλεπτο.
4
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Apìdosh sust matoc se karè an deuterìlepto gia diaforetikèc
analÔseic arqik c eikìnac (N × N ) kai gia diaforetikoÔc pargontec megèjunshc. H
orizìntia diakekommènh gramm kajorÐzei to ìrio leitourgÐac se pragmatikì qrìno
to ìrio twn 25 karè to deuterìlepto.
Sq ma 2.25.
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Η αρχιτεκτονική διαδοχικής διοχέτευσης δεδομένων, χρησιμοποιεί όπου είναι δυνατό παράλληλη επεξεργασία για να μειώσει ακόμα περισσότερο το χρόνο
εκτέλεσης της κλιμάκωσης (Hennessy and Patterson, 2006). Η τυπική συχνότητα λειτουργίας της υλοποίησης είναι 65 MHz. Λόγω της αρχιτεκτονικής
διαδοχικής διοχέτευσης δεδομένων, το πρώτο αποτέλεσμα εξάγεται μετά από
έναν αριθμό κύκλων ρολογιού. ΄Επειτα, σε κάθε κύκλο ρολογιού έχουμε και
μία έξοδο, αυτό σημαίνει ότι έχουμε υπολογισμό τελικού εικονοστοιχείου κά1
θε 65×10
6 ' 15ns. Η απόδοση αυτή σημαίνει ότι για μία μεγέθυνση της τάξεως του 200%, μίας εικόνας ανάλυσης 512 × 512 εικονοστοιχείων, πρέπει να
υπολογιστούν 2 × 512 × 2 × 512 = 1048576 εικονοστοιχεία. Ο χρόνος υπολογισμού όλων αυτών των εικονοστοιχείων της τελικής εικόνας είναι ίσος με
1048576 × 15 × 10−9 = 0.015s. Ο χρόνος αυτός ισοδυναμεί με 63 καρέ το
δευτερόλεπτο σε περίπτωση που επεξεργαζόμασταν εικονοσειρά.
Ο αριθμός των καρέ ανά δευτερόλεπτο για διαφορετικές αναλύσεις αρχικής
εικόνας (N × N ) και για διαφορετικούς παράγοντες μεγέθυνσης φαίνεται στο
Σχήμα 2.25. ΄Οπως μπορεί να διαπιστωθεί, το υλοποιημένο σύστημα μπορεί να
επεξεργαστεί σε πραγματικό χρόνο μία πληθώρα συνδυασμών μεταξύ ανάλυσης
αρχικής εικόνας και διαφορετικών παραγόντων μεγέθυνσης. Παρόλα αυτά, αν
αυξηθεί υπερβολικά ο παράγοντας κλιμάκωσης καθώς και η ανάλυση της αρχικής εικόνας, το σύστημα πλέον αδυνατεί να λειτουργήσει σε πραγματικό χρόνο
καθώς ο αριθμός των τελικών εικονοστοιχείων είναι πολύ μεγαλύτερος.
Αν και στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει υλοποιημένος σε υλικό αλγόριθμος
κλιμάκωσης στηριζόμενος στην ασαφή λογική, μία σύγκριση με δύο υλοποιήσεις
άλλων αλγορίθμων κλιμάκωσης σε FPGA, (Kim et al., 2003) και (NunoMaganda and Arias-Estrada, 2005), παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3, όπου φαίνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των υλοποιήσεων.
PÐnakac 2.3.

SÔgkrish

FPGA ulopoi

sewn algorÐjmwn klimkwshc.

Algìrijmoc Klimkwshc

Amanatiadis et al Kim et al Nuno et al

Algìrijmoc

Fuzzy

Winscale

Bicubic

Anlush

1024 × 1024

640 × 480

640 × 480

Bjoc eikonostoiqeÐou
Suqnìthta

FPGA UlopoÐhsh

bits
65Mhz
Stratix (Hardcopy)
10

bits
8 bits
65Mhz
100Mhz
Stratix Virtex-II Pro
8
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν δύο αλγόριθμοι ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας. Βασικός στόχος και των δύο μεθόδων ήταν η καλύτερη δυνατή ποιότητα
των εξαγομένων εικόνων με έμφαση στην ομαλή και συνεχή απόκριση στις ακμές
χωρίς την απαίτηση προ-επεξεργασίας.
Στα πλαίσια του προτεινόμενου αλγορίθμου ασαφούς κλιμάκωσης εικόνας,
παρουσιάστηκαν μια σειρά από πρωτότυπα στοιχεία:
•

•

•
•

΄Ενα νέο μοντέλο υπολογισμού των τελικών εικονοστοιχείων βασιζόμενο σε
δύο παραμέτρους: τη διαφορά φωτεινότητας των γειτονικών εικονοστοιχείων
και το ποσοστό επικάλυψης αυτών των εικονοστοιχείων από τη δυναμική
μάσκα.
΄Ενα νέο μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού του κάθε τελικού εικονοστοιχείου, το οποίο βασίζεται σε ασαφή λογική και μία σειρά από κανόνες συνεπαγωγής.
Μη απαραίτητη προ-επεξεργασία της αρχικής εικόνας.
Δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε παράγοντα κλιμάκωσης.

Ο δεύτερος προτεινόμενος αλγόριθμος ψηφιακής κλιμάκωσης παρουσιάζει τα
παρακάτω καινοτόμα στοιχεία:
•
•
•
•

΄Ενα νέο μοντέλο υπολογισμού των τελικών εικονοστοιχείων βασιζόμενο στο
λογαριθμο-πολικό βιολογικό μοντέλο.
Δυνατότητα παραμετροποίησης των εσωτερικών παραμέτρων του αλγορίθμου
για αντίστοιχη μεταβολή του ισοζυγίου απόδοσης - ταχύτητας.
Μη απαραίτητη προ-επεξεργασία της αρχικής εικόνας.
Δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε παράγοντα κλιμάκωσης.

Για τα συγκριτικά πειράματα επιλέχθηκαν τέσσερις μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται σχεδόν στο σύνολο των εφαρμογών ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας
τόσο σε επίπεδο λογισμικού αλλά και σε επίπεδο υλικού. Η ιδιαίτερη αυτή δημοτικότητά τους οφείλεται κυρίως στο βέλτιστο ισοζύγιο μεταξύ υψηλής ποιότητας
παρεμβολής και χαμηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Τα πειραματικά αποτελέσματα και οι συγκρίσεις των δύο προτεινόμενων αλγορίθμων με τις τέσσερις
άλλες μεθόδους έδωσαν τα παρακάτω σημαντικά συμπεράσματα:
•

•
•

Ο ασαφής αλγόριθμος κλιμάκωσης παρουσιάζει τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα με βάση την ποιότητα παρεμβολής με επόμενο τον λογαριθμο-πολικό
αλγόριθμο.
Ο ασαφής αλγόριθμος κλιμάκωσης παρουσιάζει τη δεύτερη καλύτερη απόκριση σε ακμές μετά από αυτόν του πλησιέστερου γείτονα.
Πολύ μικρές απαιτήσεις σε μνήμη του και των δύο προτεινόμενων αλγορίθμων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο προτεινόμενος αλγόριθμος ασαφούς κλιμάκωσης εικόνας παρουσιάζει την καλύτερη ποιοτική απόδοση έναντι όλων των
άλλων, με το κόστος όμως της μεγαλύτερης χρονικής απόκρισης. Για αυτό τον
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λόγο υλοποιήθηκε σε υλικό, η οποία υλοποίηση παρουσιάζει τα παρακάτω πρωτότυπα χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•

Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο για εικονοσειρές μεγάλης ανάλυσης, μεγάλου βάθους εικονοστοιχείων και μεγάλων παραγόντων κλιμάκωσης.
Ενσωματωμένη υλοποίηση μονάδας ασαφούς συνεπαγωγής.
Υλοποίηση επαναληπτικής προσεγγιστικής μεθόδου Γκαουσιανής συνάρτησης συμμετοχής με μεγάλη ακρίβεια και ελάχιστες απαιτήσεις σε μνήμη.
Μικρές απαιτήσεις του συστήματος σε ενσωματωμένη μνήμη.
Εύκολη και δυνατή επεκτασιμότητα για μεγαλύτερες αναλύσεις εικόνων και
παραγόντων κλιμάκωσης στο ίδιο FPGA κύκλωμα.

Τέλος, στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού προτάθηκε μία νέα μέθοδος σύγκρισης αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνων με βάση οπτικά μεγεθυμένες εικόνες.
Οι τελικές συγκρίσεις μπορούν να γίνουν πλέον και με βάση οπτικά μεγεθυμένες εικόνες, τις οποίες κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως
ιδανικές, από τη στιγμή που δεν έχουν υποστεί καμία ψηφιακή επεξεργασία.
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εξέλιξη στην τεχνολογία των οπτικών φακών, των αισθητήρων και των
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων έχει μειώσει τον όγκο, τις διαστάσεις και
το βάρος των σύγχρονων καμερών. Αυτή η εξέλιξη όμως, της φορητότητας των καμερών, έχει δημιουργήσει το πρόβλημα της μη δυνατότητας σταθερής λήψης εικόνας και εικονοσειρών. Οι εικόνες και οι εικονοσειρές οι
οποίες έχουν ληφθεί από τέτοιες κάμερες συνήθως δεν είναι σταθεροποιημένες
λόγω κραδασμών, δονήσεων και ανεξέλεγκτων μετακινήσεων του ανθρώπινου
χεριού. Οι μετακινήσεις αυτές επηρεάζουν την ποιότητα της τελικής εικόνας καθώς επίσης υποβαθμίζουν και την επίδοση πολλών εφαρμογών όρασης μηχανής.
Το πρόβλημα αυτό καλείται να λύσει η σταθεροποίηση εικόνας.
Η χρήση τεχνικών σταθεροποίησης εικόνας σε ευφυή μέσα μεταφοράς τα
οποία χρησιμοποιούν κάμερες έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της πολυπλοκότητας και αύξηση της ταχύτητας των χρησιμοποιούμενων αλγορίθμων (Tyan
et al., 2004), (Jin et al., 2000). Συστήματα μετάδοσης συμπιεσμένων εικονοσειρών ενσωματώνουν την ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας για βέλτιστη απόδοση
στην ποιότητα και την ταχύτητα (Chen et al., 2007). Επίσης, μη επιθυμητές
μετακινήσεις μπορούν να απομακρυνθούν από εικονοσειρές ιατρικών εφαρμογών
χάρη στη χρήση της ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας (Zoroo et al., 1995).
Αλγόριθμοι παρακολούθησης τροχιάς καθώς και συστημάτων παρακολούθησης
επιτυγχάνουν καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα όταν συνυπάρχουν με συστήματα
σταθεροποίησης εικόνας (Censi et al., 1999), (Marcenaro et al., 2001).
Η σταθεροποίηση εικόνας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα η σταθεροποίηση εικόνας διακρίνεται σε:
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οπτική σταθεροποίηση εικόνας
ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας
ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας

Η οπτική σταθεροποίηση εικόνας (Cardani, 2006), (Sato et al., 1993)
στηρίζεται αποκλειστικά σε δύο ή περισσότερους γυροσκοπικούς αισθητήρες,
οι οποίοι ανιχνεύουν την κίνηση και στη συνέχεια, τα σήματα οριζόντιας και
κάθετης μετακίνησης αφού περάσουν από ένα χαμηλοπερατό φίλτρο εισάγονται
στους μετατροπείς σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό. Με αυτό τον τρόπο
το μετακινούμενο πρίσμα οδηγείται από τα σήματα αυτά και ισοσταθμίζει τις
μετακινήσεις. Το μεγάλο μειονέκτημα όμως αυτής της μεθόδου είναι το υψηλό
κόστος καθώς επίσης και η αδυναμία ενσωμάτωσης αυτού του συστήματος σε
μικρές συσκευές λόγω της απαίτησης αυξημένου όγκου και βάρους.
Η ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας (Kinugasa et al., 1990), (Oshima
et al., 1989), (Amanatiadis, Andreadis, Gasteratos and Kyriakoulis, 2007) έχει
πάρα πολλές ομοιότητες με την ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας. Η μόνη βασική
διαφορά είναι ότι ο τρόπος εύρεσης των διανυσμάτων κίνησης. Η ηλεκτρονική
σταθεροποίηση εικόνας χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα κίνησης για να υπολογίσει
τις δονήσεις της κάμερας σε αντίθεση με την ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας
που βασίζεται εξ΄ ολοκλήρου σε αλγορίθμους υλοποιημένους σε λογισμικό. Είναι
σαφές ότι και η ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας έχει υψηλότερες απαιτήσεις
σε κόστος, όγκο και βάρος από την ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας, γι΄ αυτό
και η τελευταία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κατασκευαστών και ερευνητών.
Επιπλέον, η ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας είναι εντελώς ανεξάρτητη από το
υλικό του συστήματος και μπορεί να ενσωματωθεί στο ήδη υπάρχον λογισμικό
της κάμερας χωρίς επιπλέον κόστος.

3.1 Yhfiak

stajeropoÐhsh eikìnac

Τα πιο σημαντικά βήματα σε έναν αλγόριθμο ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας
είναι ο σωστός καθορισμός των διανυσμάτων κίνησης και η σωστή αντιστάθμιση
της εικόνας με βάση τα υπολογισμένα διανύσματα κίνησης.
Πιο συγκεκριμένα, ο καθορισμός των διανυσμάτων κίνησης διαιρείται στον
καθορισμό των τοπικών διανυσμάτων κίνησης και στον καθορισμό του ολικού
διανύσματος κίνησης. Το ολικό διάνυσμα κίνησης είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει και την τελική αντιστάθμιση εικόνας με βάση το χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο
αντιστάθμισης.
3.1.1 Βασικές αρχές
Η όλη διαδικασία σταθεροποίησης μπορεί να εξηγηθεί με το Σχήμα 3.1, όπου το
W και το H αντιστοιχούν στην οριζόντια και κάθετη διάσταση του τελικού καρέ
της εικονοσειράς, αντίστοιχα (Lukac, 2008). Τα Ws και Hs , αντιπροσωπεύουν
τις διαστάσεις των ενεργών εικονοστοιχείων του CCD ή CMOS αισθητήρα ή
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τις διαστάσεις του ευρύτερου πλαισίου σε περίπτωση μετέπειτα επεξεργασίας της
εικονοσειράς. Είναι φανερό ότι με αυτό τον τρόπο οι διαστάσεις των πλαισίων
της σταθεροποιημένης εικονοσειράς είναι πάντα μικρότερες από τις διαστάσεις
των πλαισίων της αρχικής εικονοσειράς. Ο αλγόριθμος σταθεροποίησης σε κάθε
καρέ πρέπει να επιλέγει δυναμικά την εκάστοτε πιο κατάλληλη περιοχή του ευρύτερου πλαισίου, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι ανεπιθύμητες μετακινήσεις. Για

Sq ma 3.1.

eikìnac.

Antistjmish twn don sewn thc kmerac me dunamik epilog plaisÐwn

το παράδειγμα του Σχήματος 3.1, έχουμε τρία συνεχόμενα καρέ F1 με F3 , τα
οποία απεικονίζουν την ίδια σταθερή σκηνή, έχοντας όμως υποστεί διαφορετικές
μετακινήσεις κατά τη διάρκεια καταγραφής τους. Ο αλγόριθμος σταθεροποίησης
πρέπει να αντιληφθεί τη σταθερή αυτή σκηνή και να υπολογίσει τα ολικά διανύσματα κίνησης V1,2 και V2,3 . Για να παραμείνει η σκηνή σταθερή στην τελική
εικονοσειρά, ο αλγόριθμος σταθεροποίησης πρέπει να αντισταθμίσει την κίνηση
V1,2 και V2,3 σε κάθε καρέ αντίστοιχα.
Αν και οι αλγόριθμοι εκτίμησης κίνησης έχουν μελετηθεί ευρέως στο ερευνητικό πεδίο της συμπίεσης εικόνας, ο καθορισμός των ολικών διανυσμάτων
κίνησης είναι αυτός που διαφοροποιεί κατά πολύ τους αλγορίθμους σταθεροποίησης εικόνας. Ο καθορισμός των ολικών διανυσμάτων κίνησης, όπως έχουμε
προαναφέρει, απαιτεί σε πρώτο στάδιο τον καθορισμό των τοπικών διανυσμάτων
κίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Τα τοπικά αυτά διανύσματα δεν
αντιστοιχούν όμως μόνο στις ανεπιθύμητες μετακινήσεις της εικόνας αλλά και
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σε άλλες συνιστώσες κίνησης όπως αυτές της ηθελημένης κίνησης καθώς και
μετακινήσεων μεμονωμένων αντικειμένων της σκηνής.
Επιπλέον, στην αντιστάθμιση εικόνας, η μετακίνηση του πλαισίου κατά την
αντίθετη κατεύθυνση του υπολογισμένου ολικού διανύσματος κίνησης δεν παράγει τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς όπως προαναφέραμε στο ολικό
διάνυσμα υπάρχει τουλάχιστον και μία συνιστώσα επιπλέον, αυτή της ηθελημένης
κίνησης. Επομένως, σκοπός των αλγορίθμων αντιστάθμισης εικόνας είναι να διατηρούν την τροχιά της ηθελημένης κίνησης αποκόπτοντας μόνον τη συνιστώσα
της ανεπιθύμητης μετακίνησης.
3.1.2 Αρχιτεκτονική συστήματος
Η τυπική αρχιτεκτονική ενός συστήματος ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας αποτελείται από τρία ακολουθιακά στάδια και απεικονίζεται στο Σχήμα 3.2.

Είσοδος
Εικονοσειράς
Sq ma 3.2.

Εύρεση Τοπικών
Διανυσμάτων
Κίνησης

Εύρεση Ολικών
Διανυσμάτων
Κίνησης

Αντιστάθμιση
Εικόνας

Σταθεροποιημένη
Eικονοσειρά

H arqitektonik enìc sust matoc yhfiak c stajeropoÐhshc eikìnac.

Το πρώτο στάδιο υπολογίζει τα τοπικά διανύσματα κίνησης με βάση τις παραμέτρους και τις περιοχές που ορίζει ο εκάστοτε αλγόριθμος. Στη συνέχεια,
πρέπει να γίνει ο υπολογισμός των ολικών διανυσμάτων κίνησης. Η λύση της
απευθείας χρήσης των τοπικών διανυσμάτων κίνησης για τον υπολογισμό των
ολικών δεν ενδείκνυται διότι όπως έχουμε προαναφέρει τα τοπικά διανύσματα
κίνησης εμπεριέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές κινήσεις, αυτή της ηθελημένης και αυτή της ανεπιθύμητης κίνησης της κάμερας. Επομένως, στο στάδιο
αυτό πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός των δύο αυτών κινήσεων και με βάση το
εξαγόμενο ολικό διάνυσμα ανεπιθύμητης κίνησης γίνεται η αντιστάθμιση εικόνας του επόμενου σταδίου. Στο στάδιο αυτό της αντιστάθμισης, υπολογίζεται
ένα τελικό διάνυσμα, το διάνυσμα αντιστάθμισης, το οποίο τελικά αντισταθμίζει
την εικονοσειρά μετακινώντας (επιλέγοντας) τα σωστά επιμέρους πλαίσια του
ευρύτερου πλαισίου της εικονοσειράς.
Το πρώτο στάδιο, του υπολογισμού των τοπικών διανυσμάτων κίνησης είναι
αυτό το οποίο απαιτεί τον περισσότερο χρόνο σε ένα σύστημα σταθεροποίησης
εικόνας καθώς γίνεται η αντιστοίχηση των εικονοστοιχείων από δύο διαδοχικά
πλαίσια όπως θα δειχθεί παρακάτω. Τα επόμενα δύο στάδια δεν έχουν τόσο μεγάλες απαιτήσεις σε πόρους του συστήματος, αλλά είναι αυτά τα οποία θα δώσουν
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του όλου συστήματος διότι σε αυτά τα στάδια γίνεται η επεξεργασία των υπολογισμένων τοπικών διανυσμάτων κίνησης έτσι ώστε
να απομονωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η ανεπιθύμητη κίνηση των πλαισίων.
Συγκεκριμένα, περίπου το 90% του υπολογιστικού κόστους σε ένα συμβατικό αλγόριθμο ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας απαιτείται για τον υπολογισμό
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των τοπικών διανυσμάτων κίνησης, ενώ σε έναν αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας
η αντίστοιχη διεργασία απαιτεί ένα ποσοστό μεταξύ 50% − 70% (Chen et al.,
2007).
Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι η βελτίωση της ταχύτητας ενός αλγορίθμου σταθεροποίησης εικόνας απαιτεί κατά κύριο λόγο μείωση του χρόνου
υπολογισμού των διανυσμάτων κίνησης ενώ η βελτίωση στην ποιότητα απαιτεί
καλύτερη επεξεργασία των διανυσμάτων αυτών στο στάδιο της εύρεσης των ολικών διανυσμάτων κίνησης και αντιστάθμισης εικόνας.

3.2 Anaskìphsh bibliografÐac

Με βάση τη βιβλιογραφία οι περισσότεροι αλγόριθμοι ψηφιακής σταθεροποίησης
εικόνας διαφέρουν σε ένα ή περισσότερα σημεία. Τα σημεία αυτά μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
•
•
•
•
•
•

Στον υπολογισμό των τοπικών διανυσμάτων κίνησης με εξαγωγή χαρακτηριστικών
στην επιλογή συγκεκριμένων περιοχών του πλαισίου για τον υπολογισμό των
τοπικών διανυσμάτων κίνησης
στο φιλτράρισμα των τοπικών διανυσμάτων κίνησης και στον υπολογισμό των
ολικών διανυσμάτων κίνησης
στον καθορισμό του διανύσματος ανεπιθύμητης κίνησης για την αντιστάθμιση
της εικόνας
στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των πλαισίων αντιστάθμισης
στην υλοποίηση του κάθε αλγόριθμου στις ψηφιακές κάμερες

Οι αλγόριθμοι οι οποίοι υπολογίζουν τα τοπικά διανύσματα κίνησης με εξαγωγή χαρακτηριστικών, προσπαθούν να παρακολουθούν αυτά τα χαρακτηριστικά
κατά την διάρκεια όλης της εικονοσειράς και με βάση τη μετακίνηση αυτών, να
υπολογίσουν τα τοπικά διανύσματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να είναι έντονα και να εξάγονται από τα παρασκήνιο (background). Επίσης όσο περισσότερα
χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται τόσο καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζουν,
με ανάλογη όμως αύξηση της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου.
Στον αλγόριθμο (Xu and Lin, 2006), ο καθορισμός των τοπικών διανυσμάτων κίνησης γίνεται με βάση την αντιστοίχιση ακμών. Η εξαγωγή των ακμών
αυτών γίνεται με βάση τον συνδυασμό δύο φίλτρων, του Γκαουσιανού αρχικά και
της Λαπλασιανής συνάρτησης έπειτα. Επειδή η λαπλασιανή αφορά στη δεύτερη
παράγωγο επίκειται μια δυναμική ενίσχυση του θορύβου. Για να αντιμετωπιστούν
αυτά τα φαινόμενα θορύβου ο αλγόριθμος εκτελεί μια διαδικασία εξομάλυνσης με
χρήση του Γκαουσιανού φίλτρου. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο αλγόριθμος
(Paik et al., 1992) ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτός μία δυναμική αντιστοίχηση
των εξαγόμενων ακμών.
Ο αλγόριθμος (Morimoto and Chellappa, 1996), προσπαθεί να αντιστοιχίσει
τον ορίζοντα, σε εικονοσειρές οι οποίες έχουν καταγραφεί μέσα από αυτοκίνητα,
έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σταθεροποίηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Ο
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ορίζοντας σε τέτοιες εικονοσειρές είναι ένα πολύ ισχυρό χαρακτηριστικό, αλλά
ο αλγόριθμος αυτός είναι περιοριστικός γιατί μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε
τέτοιου είδους εικονοσειρές.
Ο αλγόριθμος (Okuda et al., 2006) στηρίζεται στην επιλεκτική χρήση περιοχών των πλαισίων της εικονοσειράς τα οποία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά σε
σχήματα. Από τις περιοχές αυτές γίνεται τελικά η εξαγωγή των τοπικών διανυσμάτων κίνησης. Η δυσκολία στον αλγόριθμο αυτό έγκειται στη σωστή επιλογή
των χαρακτηριστικών και των σχημάτων της εικονοσειράς με αποτέλεσμα τα
πρώτα σταθεροποιημένα καρέ να εξάγονται μετά από αρκετή ώρα αφού απαιτείται αρκετός χρόνος για τον καθορισμό αυτών. Στη συνέχεια η απόκριση των
υπόλοιπων καρέ ομαλοποιείται.
Τα προβλήματα και οι δυσκολίες σε αυτή την κατηγορία εντοπίζονται στο
να γίνει σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών αυτών διότι εάν γίνει μία επιλογή
ενός χαρακτηριστικού το οποίο δεν ανήκει σε περιοχή παρασκηνίου, το διάνυσμα αυτό θα δώσει λανθασμένες τιμές και η τελική αντιστάθμιση δεν θα δώσει
τα σωστά αποτελέσματα. Επίσης, τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να είναι πολύ
έντονα διότι πρέπει να τηρούνται και να εντοπίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της
εικονοσειράς, η οποία εικονοσειρά μπορεί να έχει πολλές διαβαθμίσεις σε φωτεινότητα και αντίθεση. ΄Ενα άλλο πρόβλημα στην κατηγορία αυτή είναι ότι πολύ
εύκολα τα χαρακτηριστικά αυτά του παρασκηνίου μπορούν να επικαλυφθούν από
αντικείμενα του προσκήνιου με αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία υπολογισμού
των τοπικών διανυσμάτων για μεγάλη χρονική διάρκεια της εικονοσειράς.
Στη βιβλιογραφία βρίσκουμε και αλγορίθμους ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας οι οποίοι επικεντρώνονται στη σωστή επιλογή και χρήση των ήδη υπολογισμένων τοπικών διανυσμάτων κίνησης. Η λειτουργία αυτή της σωστής και
επιλεκτικής χρήσης των τοπικών διανυσμάτων κίνησης πραγματοποιείται στη μονάδα εύρεσης των ολικών διανυσμάτων κίνησης.
Ο αλγόριθμος (Vella et al., 2002) βασίζεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία
των τοπικών διανυσμάτων κίνησης θα αντιστοιχούν σε περιοχές του παρασκηνίου παρά του προσκήνιου, και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο
αυτών κατηγοριών γίνεται ο διαχωρισμός τους και η τελική αντιστάθμιση. Το
πρόβλημα που παρουσιάζεται σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν μπορεί να γίνει
διαχωρισμός σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικείμενο στο προσκήνιο και οτι
δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε διαστήματα της εικονοσειράς στην οποία
δεν υπάρχει μεγάλη μετακίνηση.
Ο αλγόριθμος (Ertürk, 2003) κατηγοριοποιεί τα τοπικά διανύσματα κίνησης
με βάση τη συσχέτιση της φάσης υποπεριοχών μεταξύ των διαδοχικών πλαισίων
της εικονοσειράς. Ο αλγόριθμος αυτός απαιτεί την εκτέλεση του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier, για τον υπολογισμό της φάσης των υποπεριοχών αυτών,
κάτι που αυξάνει τον χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου.
Η προσέγγιση αυτής της κατηγορίας αλγορίθμων παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα από αυτή της εξαγωγής χαρακτηριστικών κυρίως στον τομέα της
ποιότητας της σταθεροποίησης αλλά χωρίς να παρουσιάζει στην πλειοψηφία της
καλύτερες χρονικές αποκρίσεις. ΄Ενα μειονέκτημα αυτής της κατηγορίας είναι ότι τα τοπικά διανύσματα υπολογίζονται με βάση απλές και όσο το δυνατόν πιο
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γρήγορες μεθόδους με αποτέλεσμα η ποιότητα αυτών να μην είναι η βέλτιστη,
κάνοντας αναγκαία τη χρήση πολύπλοκων μεθόδων φιλτραρίσματος για την απομάκρυνση αυτών. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι αυτής της κατηγορίας εμφανίζουν
μεγάλη ιδιαιτερότητα στις επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας τους, απαιτώντας ειδικές περιπτώσεις για βέλτιστη απόδοση (να υπάρχει αντικείμενο στο προσκήνιο,
ύπαρξη ανεπιθύμητης κίνησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της εικονοσειράς) περιορίζοντας έτσι τη χρήση τους.
Μία κατηγορία ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας πολύ σημαντική είναι αυτή στην οποία ο υπολογισμός των τοπικών διανυσμάτων κίνησης γίνεται μετά
από επιλογή συγκεκριμένων περιοχών του πλαισίου. Ο υπολογισμός των τοπικών διανυσμάτων κίνησης δεν γίνεται σε όλη την περιοχή της εικόνας αλλά σε
υποπεριοχές αυτής . Παραδείγματα των περιοχών αυτών φαίνονται στο Σχήμα
3.3. Η κατηγορία αυτή επιλέγει αυτού του είδους υποπεριοχές προσπαθώντας

Sq ma 3.3.

Oi upoperioqèc upologismoÔ twn topik¸n dianusmtwn kÐnhshc.

να αποφύγει επιπλέον υπολογισμούς για το διαχωρισμό μεταξύ διανυσμάτων κίνησης παρασκηνίου και προσκήνιου. Η επιλογή γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η
πλειοψηφία των διανυσμάτων που θα υπολογιστούν να ανήκουν εκ των προτέρων
στο παρασκήνιο.
Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται οι αλγόριθμοι (Hsu et al., 2005),
(Urhan and Ertürk, 2006), (Kim et al., 2008), οι οποίοι χρησιμοποιούν και
περιοχές του Σχήματος 3.3.
Μία άλλη μεθοδολογία σταθεροποίησης εικόνας η οποία έχει στόχο την περαιτέρω μείωση της όλης πολυπλοκότητας είναι ο μετασχηματισμός της εικονο-
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σειράς σε εικόνες μικρότερης χωρικής πληροφορίας έτσι ώστε οι υπολογισμοί
των τοπικών διανυσμάτων κίνησης να είναι γρηγορότερη.
Ο αλγόριθμος (Yeni and Ertürk, 2005) χρησιμοποιεί το μετασχηματισμό
του ενός bit όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.4. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπο-

Sq ma 3.4.

eikìnac.

H arister arqik eikìna kai o metasqhmatismìc 1

bit

thc dexic

λογιστούν πολύ γρήγορα οι διαφορές μεταξύ δύο καρέ με χρήση απλών λογικών
πυλών XOR και ανάλογα να υπολογιστούν τα τοπικά διανύσματα κίνησης. Μία
άλλη περίπτωση είναι ο αλγόριθμος (Ko et al., 1999) ο οποίος χρησιμοποιεί
μετασχηματισμό των 8 bits για έγχρωμες εικονοσειρές.
Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας είναι η μικρή πολυπλοκότητα
των αλγορίθμων κάνοντάς τους πολύ γρήγορους αλλά με όχι καλές αποδόσεις
στην ποιότητα της εικόνας μιας και αυτή η μείωση της χωρικής πληροφορίας έχει
άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των εξαγόμενων διανυσμάτων.
Μία άλλη κατηγορία αλγορίθμων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας είναι
αυτή στην οποία δίδεται μεγαλύτερο βάρος στον τρόπο με τον οποίο γίνεται
η επιλογή των πλαισίων αντιστάθμισης. Στην κατηγορία αυτή οι αλγόριθμοι
έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό να κρατήσουν όσο το δυνατό μία συνολική ομαλή
κίνηση προσπαθώντας να αφαιρέσουν την ανεπιθύμητη κίνηση, διατηρώντας όμως
ταυτόχρονα την επιθυμητή κίνηση που πιθανών να υπάρχει στην εικονοσειρά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής είναι οι αλγόριθμοι οι οποίοι χρησιμοποιούν το φίλτρο Kalman (Welch and Bishop, 2001), το οποίο
χρησιμοποιεί προγενέστερα ολικά διανύσματα κίνησης έτσι ώστε να πραγματοποιείται μία πιο ομαλή σταθεροποίηση με βάση την επιθυμητή συνολική κίνηση της εικονοσειράς. Παραδείγματα της κατηγορίας αυτής είναι οι αλγόριθμοι
(Kwon et al., 2006) και (Kyriakoulis and Gasteratos, 2008).
Η κατηγορία αυτή διακρίνεται από σταθεροποιημένες εικονοσειρές με καλά
και ομαλά χαρακτηριστικά αλλά με αυξημένη καθυστέρηση της σύγκλισης των
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πλαισίων. Αυτό οφείλεται στην ανάδραση και χρήση των προγενέστερων ολικών
διανυσμάτων κίνησης.

3.3 Yhfiak

stajeropoÐhsh eikìnac basismènh sthn

anlush anexrthtwn sunistws¸n

Η νέα αυτή μέθοδος ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας βασίζεται στην ανάλυση
των ανεξάρτητων συνιστωσών. Η μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες
της ανάλυσης των ανεξάρτητων συνιστωσών και την πληροφορία από την ίδια
την εικονοσειρά με σκοπό να διαχωρίσει την ηθελημένη από την μη ηθελημένη
κίνηση της εικονοσειράς. ΄Οπως έχουμε προαναφέρει, η συνολική κίνηση που
παρατηρείται σε εικονοσειρές οι οποίες έχουν ληφθεί από μικρές και φορητές
κάμερες οφείλεται κυρίως σε δύο ανεξάρτητες κινήσεις: στην ηθελημένη κίνηση
της κάμερας και στην ανεπιθύμητη κίνηση της κάμερας η οποία οφείλεται στις
δονήσεις από ανεξέλεγκτες μετακινήσεις του ανθρώπινου χεριού.
Η ανεξάρτητη φύση των δύο αυτών κυριοτέρων κινήσεων επιτρέπει τη χρήση της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών με σκοπό των διαχωρισμό των δύο
αυτών κινήσεων. Ζεύγη τοπικών διανυσμάτων κίνησης αναλύονται με βάση τις
ανεξάρτητες συνιστώσες τους με σκοπό τον διαχωρισμό αυτών. Στη συνέχεια
επεξεργαζόμαστε τις συνιστώσες αυτές και με βάση τα χαρακτηριστικά τους τις
κατηγοριοποιούμε. Αφότου οι δύο συνιστώσες ταυτοποιηθούν, προσδίδουμε σε
κάθε κίνηση το σωστό πρόσημο και τη σωστή ενέργειά της. Η μία από τις δύο ανεξάρτητες, ταυτοποιημένες και επεξεργασμένες κινήσεις είναι η ηθελημένη
κίνηση η οποία θα μας δώσει και την τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά.
Τα πειραματικά και συγκριτικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι όχι μόνο είναι
δυνατός ο διαχωρισμός των δύο αυτών κινήσεων με βάση την ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών, αλλά και η τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά υπερτερεί
από αυτές άλλων μεθόδων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας.
3.3.1 Βασικές αρχές ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών
Η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών έγινε ευρέως γνωστή κατά την επιτυχή
εφαρμογή της στο πρόβλημα του cocktail πάρτι (Ainhoren et al., 2008). Το
πρόβλημα αυτό έχει ως εξής: σε ένα δωμάτιο υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι
μιλούν ταυτόχρονα. Επίσης, υπάρχουν δύο μικρόφωνα σε δύο διαφορετικά μέρη του δωματίου. Τα μικρόφωνα, δίνουν δύο ξεχωριστές καταγραφές - σήματα
τα οποία μπορούν να ονομαστούν ως x1 (t) και x2 (t), με x1 και x2 το πλάτος
του σήματος και t το διακριτό χρόνο. Κάθε ένα από αυτά τα καταγεγραμμένα
σήματα είναι ένα σταθμισμένο άθροισμα των σημάτων ομιλίας του κάθε ομιλητή
ξεχωριστά, τα οποία ορίζονται ως s1 (t) και s2 (t). Η περιγραφή αυτή μπορεί να
εκφραστεί ως ένα σύστημα εξισώσεων:
x1 (t) = a11 s1 + a12 s2

(3.1)

x2 (t) = a21 s1 + a22 s2

(3.2)
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όπου a11 ,a12 ,a21 ,a22 είναι παράμετροι οι οποίοι εξαρτώνται από τις αποστάσεις
των μικροφώνων από τους ομιλητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ανάκτηση
ξεχωριστά των δύο ομιλιών - σημάτων s1 (t) και s2 (t), χρησιμοποιώντας μόνον
τα καταγεγραμμένα σήματα x1 (t) και x2 (t). Για απλούστευση του προβλήματος
δεν λαμβάνουμε υπόψιν τις τυχόν χρονικές καθυστερήσεις των σημάτων και
εξωτερικούς παράγοντες.
Το παράδειγμα γίνεται πιο κατανοητό με την παρακάτω απεικόνιση των σημάτων. Στο Σχ. 3.5 παρατίθενται τα αρχικά σήματα για χρονική διάρκεια ίση με
10000 ms, και στο Σχ. 3.6 η καταγεγραμμένη μίξη των δύο αυτών σημάτων.
Σκοπός είναι να ανακατασκευάσουμε τα αρχικά σήματα χρησιμοποιώντας μόνο
τα σήματα του Σχ. 3.6.
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Sq ma 3.5.

Ta arqik s mata s1 (t) kai s2 (t), gia qronik dirkeia t = 10000 ms.

Στην πραγματικότητα εάν γνωρίζαμε τις παραμέτρους aij , θα μπορούσαμε
να λύσουμε τη γραμμική εξίσωση 3.1 με κλασσικές μεθόδους επίλυσης. Το πρόβλημα όμως δυσκολεύει όταν οι παράμετροι αυτοί είναι άγνωστοι, όπως στην
περίπτωσή μας.
Μία μέθοδος επίλυσης του προβλήματος θα ήταν να χρησιμοποιούσαμε πληροφορία από τις στατιστικές ιδιότητες των σημάτων si (t) για να υπολογίσουμε
τα aij . Στην πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεται είναι να υποθέσουμε ότι
τα σήματα s1 (t) και s2 (t) είναι, σε κάθε χρονική στιγμή t, στατιστικώς ανε-
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H katagegrammènh mÐxh x1 (t) kai x2 (t) twn dÔo arqik¸n shmtwn, gia
qronik dirkeia t = 10000 ms.

Sq ma 3.6.

ξάρτητα. Η τεχνική της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών (Hyvärinen and
Oja, 2000), (Hyvärinen et al., 2001), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει τις παραμέτρους aij βασιζόμενη στην πληροφορία της ανεξαρτησίας των
σημάτων, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή των αρχικών σημάτων s1 (t) και s2 (t)
από τη μίξη x1 (t) και x2 (t) αυτών. Το Σχ. 3.7 μας δείχνει τα δύο ανακτημένα
σήματα χρησιμοποιώντας την τεχνική της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών.
΄Οπως φαίνεται τα ανακτημένα σήματα είναι πολύ κοντά στα αρχικά σήματα, με
αντίθετο πρόσημο και άλλο πλάτος.
Η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών αν και είχε αναπτυχθεί για προβλήματα
παρόμοια του cocktail πάρτι, λόγω της απλής και γενικής φύσης της, πρόσφατα
βρίσκει εφαρμογή σε πολλά ερευνητικά πεδία. Στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος, πέρα από τον διαχωρισμό σημάτων ομιλίας, η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών εφαρμόζεται στην ανάλυση σημάτων από ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα
(Makeig et al., 1996), από τα οποία προσπαθεί να εξάγει και να αντιστοιχήσει
συγκεκριμένες λειτουργίες του εγκεφάλου. Στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας,
η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών βρίσκει εφαρμογή στην αναγνώριση προσώπου από εξαγωγή χαρακτηριστικών (Déniz et al., 2003), (Bartlett et al.,
2002), και στα απεικονιστικά συστήματα εγκεφάλου (Vigario et al., 2000),
(McKeown et al., 1998). Επίσης, εφαρμογές για εντοπισμό σφαλμάτων σε προ-
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Ta telik s mata upologismèna mìno me th qr sh twn katagegrammènwn shmtwn tou Sq. 3.6, gia qronik dirkeia t = 10000 ms. Ta arqik s mata
eÐnai anakataskeuasmèna me meglh akrÐbeia me mìno periorismì to pltoc kai to
prìshmo.
Sq ma 3.7.

ϊόντα μαζικής παραγωγής χρησιμοποιούν την ΑΑΣ ταυτόχρονα με κατάλληλες
βάσης εικόνων (Sezer et al., 2004), (Tsai and Lai, 2008).
Ιδιότητες της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών
Ας υποθέσουμε ότι παρατηρούνται n γραμμικές μίξεις σημάτων x1 , . . . , xn , n
ανεξάρτητων συνιστωσών.
xj = aj1 s1 + aj2 s2 + . . . + ajn sn , ∀ j

(3.3)

Αφαιρώντας τον παράγοντα του χρόνου t απο το μοντέλο, υποθέτουμε άτι κάθε
μίξη xj όπως επίσης και κάθε ανεξάρτητη συνιστώσα sk είναι μία τυχαία μεταβλητή αντί ενός υποσυνόλου χρονοδιακριτών σημάτων. Με άλλα λόγια, τα σήματα
xj τα οποία παρατηρούνται, π.χ. τα καταγεγραμμένα σήματα από τα μικρόφωνα του cocktail πάρτι, είναι μία τυχαία δειγματοληψία των τυχαίων μεταβλητών.
Υποθέτουμε επίσης, χωρίς να χαθεί η γενικότητα του μοντέλου, ότι τα καταγεγραμμένα σήματα καθώς και οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν μέση τιμή μηδέν.
Σε περίπτωση που δεν ισχύει η προηγούμενη υπόθεση, μπορούμε πάντα να ισοσταθμίσουμε τα καταγεγραμμένα σήματα αφαιρώντας τη μέση τιμή τους.
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Χρησιμοποιώντας συμβολισμό διανυσμάτων αντί αθροισμάτων ορίζουμε ώς

x το τυχαίο διάνυσμα με στοιχεία τα x1 , . . . , xn και ομοίως ως s το τυχαίο
διάνυσμα με στοιχεία τα s1 , . . . , sn . Με A ορίζουμε τον πίνακα με στοιχεία τα aij .
Γενικότερα, έντονα μικρά γράμματα θα δηλώνουν διανύσματα και έντονα μεγάλα
θα δηλώνουν πίνακες. ΄Ολα τα διανύσματα ορίζονται ως διανύσματα στήλης, με
τον ανάστροφο του x, xT , να είναι διάνυσμα γραμμής.
Με βάση τα παραπάνω, το μοντέλο μπορεί να γραφτεί ως εξής:

x = As

(3.4)

Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούνται οι στήλες του πίνακα A, με το
σύμβολο aj , οπότε το μοντέλο μπορεί να γραφτεί και ως εξής:

x=

n
X

ai si

(3.5)

i=1

Το παραπάνω μοντέλο της εξίσωσης 3.4, καλείται μοντέλο ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών. Το μοντέλο αυτό είναι ένα γενικό μοντέλο το οποίο περιγράφει πώς τα καταγεγραμμένα σήματα παράγονται από μία διαδικασία ανάμιξης
των σημάτων si . Οι ανεξάρτητες συνιστώσες είναι οι κρυφές μεταβλητές, είναι
δηλαδή οι μεταβλητές οι οποίες δεν μπορούν να παρατηρηθούν απευθείας. ΄Οπως
επίσης, και ο πίνακας μίξης μας είναι άγνωστος. Το μόνο που παρατηρούμε είναι
το τυχαίο διάνυσμα x, και χρησιμοποιώντας αυτό πρέπει να υπολογίσουμε το A
και s, με όσο το δυνατόν πιο γενικές υποθέσεις.
Η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών είναι στενά συνδεδεμένη με την τεχνική
τυφλού διαχωρισμού σημάτων (blind source separation). Το σήμα στη δική
μας περίπτωση είναι η ανεξάρτητη συνιστώσα, όπως η ομιλία του ανθρώπου
στην περίπτωση του cocktail πάρτι. Ο όρος τυφλός διαχωρισμός, σημαίνει ότι
γνωρίζουμε ελάχιστα, σε μερικές περιπτώσεις και τίποτα, για τον πίνακα μίξης
αλλά και για τα ίδια τα σήματα.
Περιορισμοί στην ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών
Για την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών
πρέπει να τεθούν προηγουμένως κάποιοι περιορισμοί και υποθέσεις.
Πρώτα, υποθέτουμε ότι οι ανεξάρτητες συνιστώσες είναι στατιστικά ανεξάρτητες. Γενικά, τυχαίες μεταβλητές y1 , y2 , . . . , yn θεωρούνται ότι είναι ανεξάρτητες αν και μόνον αν η πληροφορία της τιμής της μεταβλητής yi δεν παρέχει καμία
πληροφορία για την τιμή της μεταβλητής yj για i 6= j. Στην πραγματικότητα,
η ανεξαρτησία προσδιορίζεται με βάση την κατανομή της πυκνότητας της πιθανότητας (probability density function). Ορίζοντας ως p(y1 , y2 , . . . , yn ) την από
κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (joint probability density function)
του yi , και ως pi (yi ) την οριακή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (marginal
probability density function) του yi , τότε η μεταβλητή yi είναι ανεξάρτητη αν
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και μόνο αν η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας παραγοντοποιείται
ως εξής:
p(y1 , y2 , . . . , yn ) = p1 (y1 )p2 (y2 ) . . . pn (yn )
(3.6)
Δεύτερον, οι ανεξάρτητες συνιστώσες πρέπει να έχουν μη Γκαουσιανή κατανομή. Από τη στιγμή που τα στατιστικά μεγέθη υψηλότερης τάξης είναι απαραίτητα για την επίλυση του μοντέλου, είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμόσουμε
τη μέθοδο ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών εάν τα σήματα τα οποία παρατηρούνται έχουν Γκαουσιανή κατανομή. Παρόλα αυτά, δεν γνωρίζουμε τίποτα
περισσότερο για την κατανομή των σημάτων παρά μόνο ότι δεν έχουν Γκαουσιανή κατανομή. Σε περίπτωση που είχαμε επιπλέον πληροφορία για την κατανομή
τους, η εφαρμογή του μοντέλου θα ήταν πολύ απλούστερη. Από όλες τις κατανομές πυκνότητας πιθανότητας με σταθερή τυπική απόκλιση, η Γκαουσιανή κατανομή έχει τη μεγαλύτερη εντροπία. Η μέτρηση της απόκλισης από τη Γκαουσιανή
κατανομή (non-Gaussianity) γίνεται με βάση την κύρτωση και προσεγγιστικών
μεθόδων μέτρησης της μέσης ποσότητα πληροφορίας (negentropy).
Απροσδιοριστία στην ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών
Αφότου γίνει η χρήση του μοντέλου, τα τελικά διαχωρισμένα σήματα έχουν
κάποια απροσδιόριστα χαρακτηριστικά. Μερικά από τα απροσδιόριστα αυτά χαρακτηριστικά είναι μικρής σημασίας ενώ κάποια άλλα πρέπει να επεξεργαστούν
περαιτέρω έτσι ώστε να γίνει η σωστή τελική χρήση των διαχωρισμένων σημάτων. Ο τρόπος και η αναγκαιότητα της περαιτέρω επεξεργασίας εξαρτάται κυρίως
από την τελική εφαρμογή του μοντέλου.
Η εξαγωγή των σημάτων μετά από την ανάλυση των ανεξάρτητων συνιστωσών γίνεται με μία απροσδιόριστη σειρά. Με άλλα λόγια, τα ανεξάρτητα αυτά
σήματα που λαμβάνουμε μετά το διαχωρισμό, δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι, λόγω της απροσδιόριστης σειράς εξαγωγής αυτών. Η απροσδιοριστία αυτή
είναι γνωστή και ως μεταθετική απροσδιοριστία (permutation ambiguity).
Ο λόγος στον οποίο οφείλεται αυτή η μεταθετική απροσδιοριστία είναι ότι
καθώς τα σήματα εισόδου αλλά και ο πίνακας μίξης είναι άγνωστα, μπορούμε
ελεύθερα να αλλάξουμε τη σειρά των όρων στο άθροισμα της εξίσωσης 3.5 και
να καθορίσουμε οποιοδήποτε σήμα ως το πρώτο σήμα. Ο νέος πίνακας θα είναι
ένας νέος πίνακας μίξης, ο οποίος θα επιλυθεί από το μοντέλο της ανάλυσης
ανεξάρτητων συνιστωσών.
Επιπλέον, η ενέργεια των διαχωρισμένων σημάτων μπορεί να προσδιοριστεί
μέχρι ενός σημείου. Καθώς πάλι τα σήματα εισόδου αλλά και ο πίνακας μίξης
είναι άγνωστα, οποιοσδήποτε πολλαπλασιασμός με έναν παράγοντα των σημάτων
εισόδου si θα μπορούσε να αναιρεθεί με διαίρεση του ίδιου παράγοντα στην
αντίστοιχη στήλη αi του πίνακα μίξης Α.
Στην παραπάνω απροσδιοριστία οφείλεται και η απροσδιοριστία προσήμου,
από τη στιγμή που μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε οποιαδήποτε ανεξάρτητη
συνιστώσα με −1 χωρίς να επηρεάσουμε το μοντέλο.
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3.3.2 Περιγραφή τεχνικής
΄Οπως έχουμε περιγράψει μία συμβατική αρχιτεκτονική ενός συστήματος ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας είναι σαν αυτή του Σχήματος 3.8(αʹ). Το πρώτο
στάδιο υπολογίζει τα τοπικά διανύσματα κίνησης με βάση τις παραμέτρους και
τις περιοχές που ορίζει ο εκάστοτε αλγόριθμος. Στο δεύτερο στάδιο, η μονάδα
εύρεσης των ολικών διανυσμάτων κίνησης υπολογίζει τις συνιστώσες όλων των
μετακινήσεων που έχει υποστεί η εικονοσειρά, με βάση τα τοπικά διανύσματα
κίνησης.

Είσοδος
Εικονοσειράς

Εύρεση Τοπικών
Διανυσμάτων
Κίνησης

Εύρεση Ολικών
Διανυσμάτων
Κίνησης

Αντιστάθμιση
Εικόνας

Σταθεροποιημένη
Eικονοσειρά

(aþ)
Ανάλυση Ανεξάρτητων Συνιστωσών

Είσοδος
Εικονοσειράς

Ευρεση Τοπικών
Διανυσμάτων
Κίνησης

Αποσυνέλιξη
Διανυσμάτων
Κίνησης

Επεξεργασία
Διαχωρισμένων
Σημάτων

Σταθεροποιημένη
Εικονοσειρά

(bþ)
(a') H arqitektonik enìc sumbatikoÔ sust matoc yhfiak c stajeropoÐhshc eikìnac kai (b') h arqitektonik tou proteinìmenou sust matoc yhfiak c
stajeropoÐhshc eikìnac me anlush anexrthtwn sunistws¸n.

Sq ma 3.8.

Τέλος, η μονάδα αντιστάθμισης εικόνας, χρησιμοποιεί τη συνιστώσα της ανεπιθύμητης κίνησης ή αλλιώς το διάνυσμα αντιστάθμισης, για την τελική σταθεροποίηση της εικονοσειράς, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα την επιθυμητή κίνηση
που πιθανών να υπάρχει στην εικονοσειρά.
Στον προτεινόμενο αλγόριθμο, ο οποίος παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.8(βʹ),
πρώτα εφαρμόζουμε μία γρήγορη και ακριβή τεχνική εκτίμησης κίνησης για τον
υπολογισμό των τοπικών διανυσμάτων κίνησης, όπως ακριβώς και στους συμβατικούς αλγορίθμους. Στη συνέχεια, αναλύουμε, με τυφλή αποσυνέλιξη, τα τοπικά
διανύσματα κίνησης σε συνιστώσες ανεξάρτητων διανυσμάτων κίνησης με σκοπό
το διαχωρισμό της ηθελημένης και μη ηθελημένης κίνησης. Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τις συνιστώσες αυτές για να προσδώσουμε σε κάθε κίνηση το σωστό
πρόσημο και τη σωστή ενέργειά της. Η μία από αυτές είναι και η ηθελημένη
κίνηση η οποία θα μας δώσει και την τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά.
Η αντιστοίχηση της προτεινόμενης μεθόδου με το γνωστό πρόβλημα του
cocktail πάρτι απεικονίζεται στο Σχήμα 3.9. Στην περίπτωσή μας, τα διασκορπισμένα στο χώρο μικρόφωνα αντιστοιχούν στις διαφορετικές υποπεριοχές των
πλαισίων της εικόνας, και τα καταγεγραμμένα σήματα των μικρόφωνων, αντι-
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Χρονικά σήματα (καρέ)
“καταγραφή”

Sq ma 3.9.
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To proteinìmeno montèlo se sÔgkrish me to prìblhma tou

cocktail

στοιχούν στα συνεχή τοπικά διανύσματα κίνησης των υποπεριοχών των πλαισίων
μεταξύ διαδοχικών καρέ.
3.3.3 Εύρεση τοπικών διανυσμάτων κίνησης
Για τον υπολογισμό των τοπικών διανυσμάτων κίνησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε αλγόριθμο εκτίμησης κίνησης, μιας και όπως φαίνεται
στο Σχήμα 3.8(αʹ) και 3.8(βʹ), το στάδιο αυτό είναι ίδιο με αυτό των συμβατικών
αλγορίθμων σταθεροποίησης. Παρόλα αυτά, για το στάδιο αυτό θα περιγράψουμε
τον αλγόριθμο εκτίμησης κίνησης τον οποίο χρησιμοποιήσαμε στη μέθοδό μας.
Ο αλγόριθμος ο οποίος επιλέχτηκε παρουσιάζεται στην εργασία (Yin et al.,
2003) για συμπίεση εικόνας στο πρότυπο JVT/H.264 (Wiegand et al., 2003).
Η χρήση αλγορίθμων εκτίμησης κίνησης που προορίζονται για συμπίεση εικόνας σε ένα σύστημα ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας είναι αποτελεσματική
και παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο και κυριότερο σημείο είναι ότι όπως στη σταθεροποίηση έτσι και στη συμπίεση εικόνας οι αλγόριθμοι
εκτίμησης κίνησης έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την καλύτερη απόδοση τόσο
σε ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και σε χρονική απόκριση. Επιπλέον, η απόδοση των ηλεκτρονικών συσκευών που εμπεριέχουν ενσωματωμένα συστήματα
σταθεροποίησης αλλά και συμπίεσης ταυτόχρονα, βελτιώνεται αισθητά καθώς
η λειτουργία της εκτίμησης κίνησης εκτελείται μία μόνο φορά και για τα δύο
υποσυστήματα.
Ο υπολογισμός των τοπικών διανυσμάτων κίνησης γίνεται σε δύο υποπεριοχές του πλαισίου . Οι υποπεριοχές αυτές δεν πρέπει να εμπεριέχουν αντικείμενα
του προσκήνιου γι΄ αυτό και επιλέχτηκαν να είναι κοντά στα δύο πάνω άκρα του
πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως έχουμε περιγράψει, θα πάρουμε λανθασμένες τιμές στα τελικά διανύσματα ολικής κίνησης. Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται αλγόριθμοι οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα του εντοπισμού περιοχών
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που ανήκουν ή όχι στο προσκήνιο μίας εικόνας με την χρήση συγκεκριμένων
τεχνικών (Stauer and Grimson, 1999), (Kim et al., 2008).
Για κάθε πλαίσιο, γίνεται υπολογισμός των τοπικών διανυσμάτων κίνησης σε
κάθε μία από τις δύο υποπεριοχές, με βάση το άθροισμα των απόλυτων διαφορών
όπως παρακάτω:
Ri (p, q) =

N
X

|I(t − 1, Xr , Yr ) − I(t, Xr+p , Yr+p )|

(3.7)

r−1

όπου N είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων της μίας υποπεριοχής, I(t −
1, Xr , Yr ) η φωτεινότητα του εικονοστοιχείου της υποπεριοχής (Xr , Yr ) του t−1
καρέ και το Ri (p, q) είναι ο βαθμός συσχέτισης για μετακίνηση (p, q) μεταξύ των
σημείων αντιστοίχησης στην υποπεριοχή i του καρέ t − 1 και της αντίστοιχης
μετακίνησης αυτών στο καρέ t. Υποθέτοντας ότι το RiM in είναι ο ελάχιστος
βαθμός συσχέτισης στην υποπεριοχή i, όπως παρακάτω:
RiM in = min (Ri (p, q))
p,q

(3.8)

Ο αλγόριθμος αναζητά την καλύτερη συσχέτιση σε ακρίβεια ενός τετάρτου του
εικονοστοιχείου όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.10. Στο πρώτο στάδιο ο αλγόριθμος εκτίμησης κίνησης αναζητά την καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των ακεραίων
εικονοστοιχείων (κύκλους). Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος ψάχνει γύρω από το
ακέραιο εικονοστοιχείο με την καλύτερη αντιστοιχία, για να βρει εάν υπάρχει
ακόμα καλύτερη αντιστοιχία σε ακρίβεια μισού εικονοστοιχείου (τετράγωνα). Εάν υπάρχει όντως καλύτερη αντιστοιχία, τότε ο αλγόριθμος προχωρά και στο
τελευταίο στάδιο της εύρεσης καλύτερης αντιστοιχίας, δίπλα στο προηγούμενο
σημείο, με ακρίβεια ενός τετάρτου του εικονοστοιχείου (τρίγωνα).
Αναζήτηση ακέραιου εικονοστοιχείου

Βέλτιστη αντιστοίχηση ακεραίου

Αναζήτηση μισού εικονοστοιχείου

Βέλτιστη αντιστοίχηση μισού

Αναζήτηση ενός τετάρτου εικονοστοιχείου

Βέλτιστη αντιστοίχηση ενός τετάρτου

EktÐmhsh kÐnhshc me akrÐbeia akeraÐou eikonostoiqeÐou, misoÔ eikonostoiqeÐou kai enìc tetrtou tou eikonostoiqeÐou.
Sq ma 3.10.

Είναι φανερό ότι αυτή η επιπλέον αναζήτηση προσφέρει πολύ καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα εις βάρος της αυξημένης πολυπλοκότητας και κατέπέκταση
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της ταχύτητας. ΄Οσο τα βήματα αναζήτησης αυξάνουν, η ταχύτητα μειώνεται. Η
αναζήτηση του μισού εικονοστοιχείου παρουσιάζει καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα σε σχέση με την αναζήτηση ακεραίου, μειώνοντας όμως την ταχύτητα,
όπως επίσης η αναζήτηση του ενός τετάρτου έχει καλύτερα αποτελέσματα σε
σχέση με του μισού, καθυστερώντας όμως ακόμα περισσότερο τον αλγόριθμο.
Ο αλγόριθμος αυτός όμως δεν εγκλωβίζεται σε τοπικά ελάχιστα, το οποίο
είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των αλγορίθμων αυτού του είδους. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω των τριών βημάτων και της πλήρους αναζήτησης γύρω από
το σημείο της βέλτιστης αντιστοίχισης. Η χρονική απόκριση βελτιώνεται κυρίως
λόγω της χρήσης των συνθηκών πρόωρου τερματισμού, όπως αυτό του ελέγχου
εάν υπάρχει ή όχι βελτιστοποίηση της αντιστοίχησης.
3.3.4 Εύρεση ολικών διανυσμάτων κίνησης
Τα υπολογισμένα τοπικά διανύσματα κίνησης μεταξύ των διαδοχικών καρέ μπορούν να θεωρηθούν σαν δισδιάστατα σήματα των οποίων η τιμή μεταβάλλεται
στο χρόνο. Οι δύο όμως αυτές διαστάσεις αντιστοιχούν στην οριζόντια και κάθετη μετατόπιση. Αναλύοντας επομένως το κάθε διάνυσμα στην οριζόντια και
κάθετη συνιστώσα του, έχουμε πλέον ένα μονοδιάστατο σήμα για την οριζόντια
μετατόπιση και ένα μονοδιάστατο σήμα για την κάθετη μετατόπιση. Η περιγραφή
που ακολουθεί θα αναφέρεται πλέον σε μία μετατόπιση (μονοδιάστατο σήμα),
εφαρμόζοντας ακριβώς την ίδια διαδικασία και στην αντίστοιχη άλλη μετατόπιση.
Επομένως, θεωρούμε το τοπικό διάνυσμα κίνησης ως ένα σήμα του οποίου
η τιμή μεταβάλλεται στο χρόνο xj (t), και το οποίο είναι μία γραμμική μίξη των
ανεξάρτητων συνιστωσών του si (t). Απαλείφοντας τον παράγοντα του χρόνου
t, θεωρούμε ότι κάθε μίξη xj όπως επίσης και κάθε ανεξάρτητη συνιστώσα si
είναι μία τυχαία μεταβλητή, αντί ενός χρονικά μεταβαλλόμενου σήματος.
Στην περίπτωσή μας, το j αντιστοιχεί στον αριθμό των υποπεριοχών των καρέ που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των τοπικών διανυσμάτων κίνησης
και το i στον αριθμό των ανεξάρτητων συνιστωσών ή αλλιώς των ανεξάρτητων
διανυσμάτων κίνησης που υπάρχουν στην εικονοσειρά μας. Το σχετικό πλάτος
του κάθε ανεξάρτητου διανύσματος κίνησης si στο υπολογισμένο τοπικό διάνυσμα κίνησης εξαρτάται από την υποπεριοχή του καρέ και μπορεί να οριστεί ως ο
συντελεστής βάρους aij της κάθε ανεξάρτητης κίνησης.
Πιο συγκεκριμένα, όπως έχουμε προαναφέρει, η συνολική κίνηση που παρατηρείται σε εικονοσειρές οι οποίες έχουν ληφθεί από μικρές και φορητές κάμερες
οφείλεται κυρίως σε δύο ανεξάρτητες κινήσεις: στην ηθελημένη κίνηση της κάμερας και στην ανεπιθύμητη κίνηση της κάμερας η οποία οφείλεται στις δονήσεις
από ανεξέλεγκτες μετακινήσεις του ανθρώπινου χεριού. Επομένως, στην περίπτωσή μας έχουμε i = 2, με τη σχετική συνεισφορά της κάθε ανεξάρτητης
κίνησης si στη μίξη xj της (3.3) να μπορεί να γραφτεί ως εξής:
xj = aj1 s1 + aj2 s2 ∀ j.

(3.9)

Για j = 2 υποπεριοχές του καρέ, κάθε ανεξάρτητο διάνυσμα κίνησης si έχει
διαφορετικό συντελεστή βάρους (οριζόμενο ως aij ), επομένως τα υπολογισμένα
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τοπικά διανύσματα κίνησης σε κάθε υποπεριοχή είναι μία διαφορετική μίξη xj , με
αποτέλεσμα η (3.9) να γίνεται:
x1 = a11 s1 + a12 s2

(3.10)

x2 = a21 s1 + a22 s2

(3.11)

όπου a11 , a21 και a12 , a22 , καθορίζουν τη σχετική συνεισφορά των δύο ανεξάρτητων διανυσμάτων κίνησης si στην κάθε μίξη xj .
Στην ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών που εφαρμόσαμε χρησιμοποιήσαμε
τη μέτρηση της απόκλισης από τη Γκαουσιανή κατανομή για το κριτήριο της
ανεξαρτησίας. Το κεντρικό οριακό θεώρημα (central limit theorem) περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ της απόκλισης από την Γκαουσιανή κατανομή και της
ανεξαρτησίας (Hyvärinen et al., 2001), (Hyvärinen, 1999).
΄Εστω x = As και συντελεστής βάρους w. Το παρακάτω γινόμενο του x και
w μπορεί να είναι μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες, αν το wT ήταν μία από
τις γραμμές του A−1 .
u = wT x = qT s
(3.12)
΄Οπως μπορεί να παρατηρηθεί το u είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των αρχικών σημάτων. Το κεντρικό οριακό θεώρημα υποστηρίζει ότι η κατανομή του
αθροίσματος δύο η περισσοτέρων τυχαίων ανεξάρτητων μεταβλητών προσεγγίζει
τη Γκαουσιανή κατανομή περισσότερο από οποιαδήποτε μεμονωμένη κατανομή
αυτών των ανεξάρτητων μεταβλητών si και ελαχιστοποιείται όταν η κατανομή
του αθροίσματος προσεγγίζει την κατανομή μίας ανεξάρτητης μεταβλητής si . Επομένως, εάν προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε την απόκλιση από την Γκαουσιανή κατανομή του u μεταβάλλοντας το w, θα έχουμε υπολογίσει μία από τις
ανεξάρτητες συνιστώσες που υπάρχουν στο x.
Η χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι επαναληπτική. Αυτό σημαίνει ότι μόλις υπολογίζουμε μία ανεξάρτητη μεταβλητή ή στην ουσία ένα w, αρχικοποιούμε τον
αλγόριθμο εύρεσης και σε κάθε επανάληψη προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα
διανύσματα ορθογώνια σε σχέση με τα διανύσματα wi που υπολογίσαμε πριν.
Αυτό επιτυγχάνεται με μία μέθοδο ορθοκανονικοποίησης, όπως η ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt (Moon and Stirling, 2000). Με αυτό συνεπάγεται
ότι από τα δεδομένα πρέπει να έχει απομακρυνθεί ο λευκός θόρυβος πριν την
εφαρμογή της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών.
Για τη μέτρηση της απόκλισης από τη Γκαουσιανή κατανομή χρησιμοποιήσαμε ροπές τετάρτης τάξης των τυχαίων μεταβλητών οι οποίες υπολογίζουν
την κύρτωση. Σε μία τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή μηδέν, η κανονικοποιημένη
κύρτωση υπολογίζεται ως εξής (Hyvärinen et al., 2001):
kurt(u) =

ε{u4 }
−3
(ε{u2 })2

(3.13)

όπου ε{u4 } και ε{u2 } η ροπή τετάρτης και δεύτερης τάξης της μεταβλητής u,
αντίστοιχα. Η βασική ιδιότητα της κανονικοποιημένης κύρτωσης είναι ότι για
μεταβλητές με Γκαουσιανή κατανομή η κύρτωση ισούται με μηδέν. Για τις περισσότερες μεταβλητές με μη Γκαουσιανή κατανομή η κύρτωση είναι μη μηδενική.
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Καθώς τα σήματα συγκλίνουν στη Γκαουσιανή κατανομή η κύρτωση αποκτά θετικό πρόσημο και αυξάνεται η τιμή της. Αντίθετα, καθώς τα σήματα αποκλίνουν
από τη Γκαουσιανή κατανομή η κύρτωση αποκτά αρνητικό πρόσημο και μειώνεται
η τιμή της. ΄Ενας πιο απλοποιημένος μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της
κύρτωσης μπορεί να εξαχθεί πολλαπλασιάζοντας τον πάντα θετικό όρο (ε{u2 })2
από τον οποίο πολλαπλασιασμό προκύπτει ο παρακάτω τύπος υπολογισμού της
κύρτωσης:
kurt(u) = ε{u4 } − 3(ε{u2 })2

(3.14)

Η απομάκρυνση του λευκού θορύβου από τα δεδομένα μας εξασφαλίζει το ότι
τα δεδομένα μας δεν συσχετίζονται και έχουν μοναδιαία διασπορά, είναι δηλαδή
ορθοκανονικά. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε τη γωνία των wT x,στην
οποία μεγιστοποιείται η κύρτωση, στην ουσία δηλαδή τη γωνία της συνιστώσας
της οποίας η κατανομή έχει τη μέγιστη απόκλιση από τη Γκαουσιανή κατανομή.
Η ορθογώνια προβολή wT x,θα μας δώσει τη διαχωρισμένη πλέον συνιστώσα.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση της κύρτωσης περιγράφεται στην εργασία (Hyvärinen and Oja, 1997). Χρησιμοποιώντας την τεχνική
των πολλαπλασιαστών Lagrange, μπορούμε να εξάγουμε τον παρακάτω αλγόριθμο σταθερού σημείου:

w+ ← ε{z(wT z)3 } − 3w

(3.15)

Τα βήματα του αλγορίθμου περιγράφονται παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.

Απομάκρυνση λευκού θορύβου, δηλ. z = V x.
΄Εναρξη με ένα τυχαίο αρχικό διάνυσμα w το οποίο έχει ||w|| = 1
Ανανέωση w+ ← ε{z(wT z)3 } − 3w
Κανονικοποίηση w+ ← w+ /||w+ ||
Πήγαινε στο βήμα 3, μέχρι να γίνει σύγκλιση.

Από τη στιγμή που στην περίπτωσή μας έχουμε δύο μόνον ανεξάρτητες συνιστώσες δεν χρειάζεται να διατηρούμε τη νέα υπολογιζόμενη συνιστώσα ορθογώνια σε σχέση με την προηγούμενη.
3.3.5 Αντιστάθμιση εικόνας
Τα διαχωρισμένα πλέον σήματά μας, όπως έχουμε προαναφέρει, είναι απροσδιόριστα σε κάποια χαρακτηριστικά τους. Σε αυτό το στάδιο της ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας, προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε ποιο από τα δύο σήματα
αντιστοιχεί στην ανεπιθύμητη κίνηση και ποιο στην ηθελημένη κίνηση. Επίσης
πρέπει να αποδώσουμε το σωστό πρόσημο καθώς και τη σωστή ενέργεια στο
κάθε σήμα.
Πρωτίστως, γίνεται η ταυτοποίηση μεταξύ του σήματος της ανεπιθύμητης
κίνησης και του σήματος της ηθελημένης κίνησης. Λόγω της φύσεως του προβλήματος της σταθεροποίησης εικόνας, γνωρίζουμε από πριν τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο σημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η ηθελημένη κίνηση διακρίνεται
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από μία ομαλή τροχιά ενώ η ανεπιθύμητη κίνηση χαρακτηρίζεται από πολλές διακυμάνσεις υψηλής συχνότητας. Η ειδοποιός αυτή διαφορά εγγυάται τη σωστή
ταυτοποίηση των δύο αυτών σημάτων σε ηθελημένη και ανεπιθύμητη κίνηση.
Από τη στιγμή που έχει γίνει η ταυτοποίηση και μόνο τότε, υπάρχει λύση στο
πρόβλημα της απροσδιοριστίας της ενέργειας και του πρόσημου, με τη μέθοδο της
απεικόνισης των σημάτων πίσω στο χώρο παρατήρησης (Cardoso and CNRS,
1998). Πιο συγκεκριμένα, απεικονίζοντας τα ταυτοποιημένα σήματα πίσω στον
χώρο παρατήρησης των υποπεριοχών των καρέ, μπορούμε να αντισταθμίσουμε
οποιαδήποτε παραμόρφωση επήλθε στην ενέργεια των σημάτων από τον πίνακα
μίξης w. Για την περίπτωση της σταθεροποίησης εικόνας στην οποία έχουμε
δύο σήματα εισόδου και δύο ταυτοποιημένα πλέον σήματα εξόδου, η μέθοδος
εφαρμόζεται ως εξής:
Θεωρούμε το παρακάτω μοντέλο μίξης, βάση των (3.10) και (3.11)

 
 

x1
a11 a12
s1
=
×
(3.16)
x2
a21 a22
s2
ορίζοντας τα σήματα xs1 και xs2 , ως τα σήματα s1 , s2 τα οποία παρατηρούνται
ξεχωριστά στις υποπεριοχές της εικονοσειράς έχουμε:




a11
a12
xs1 =
s1 , xs2 =
s2
(3.17)
a21
a22
Με αποτέλεσμα,

x = xs1 + xs2

(3.18)

΄Εχοντας υπολογίσει τον πίνακα αποσυνέλιξης και έχοντας
ταυτοποιήσει
τα


λ1 0
−1
σήματα, ορίζουμε τον πίνακα w = (AΛ) , όπου ο Λ =
είναι ένας
0 λ2
διαγώνιος πίνακας ο οποίος περιέχει την απροσδιόριστη μεταβολή της ενέργειας
που προήλθε από τον αλγόριθμο αποσυνέλιξης. Ως αποτέλεσμα τα διαχωρισμένα
σήματα έχουν υποστεί μεταβολή της ενέργειάς τους.




u1
s1 /λ1
= wx = (AΛ)−1 As = Λ−1 s =
(3.19)
u2
s2 /λ2
Με τον πίνακα αποσυνέλιξης w γνωστό, μπορούμε να απεικονίσουμε τα ταυτοποιημένα σήματα πίσω στο χώρο της υποπεριοχής του καρέ, και να αντισταθμίσουμε την παραμόρφωση που επήλθε στην ενέργειά τους. Με άλλα λόγια,
μπορούμε να υπολογίσουμε τα xs1 , xs2 .






(w−1 )11
a11 λ1
a11
xs1 =
u
=
s
/λ
=
s1
(3.20)
1
1
1
(w−1 )21
a21 λ1
a21

xs2 =



(w−1 )12
(w−1 )22




u2 =

a12 λ2
a22 λ2




s2 /λ2 =

a12
a22


s2

(3.21)
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Με αυτόν τον τρόπο της απεικόνισης των ταυτοποιημένων σημάτων πίσω στον
χώρο παρατήρησης των υποπεριοχών των καρέ, έχουμε πλέον αποδώσει την
σωστή ενέργεια, και κατά επέκταση και το σωστό πρόσημο στα σήματά μας,
διατηρώντας τα διαχωρισμένα.
Το διάνυσμα ηθελημένης μετακίνησης πλέον είναι και η σταθεροποιημένη μας
εικονοσειρά.

3.4 Mèjodoi axiolìghshc algorÐjmwn yhfiak

c

stajeropoÐhshc eikìnac

Στο σύνολο της βιβλιογραφίας μπορούμε να βρούμε διάφορες μεθόδους αξιολόγησης των αλγορίθμων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας. Σε αυτή την ενότητα
της διατριβής συγκεντρώθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν όλες οι μέθοδοι αξιολόγησης που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Οι κύριες πηγές είναι οι εργασίες των
(Morimoto and Chellappa, 1998), (Marcenaro et al., 2001) και (Balakirsky
and Chellappa, 1996), οι οποίες παρουσιάζουν τις κύριες μεθόδους οι οποίες
έχουν καθιερωθεί και έχουν γίνει αποδεκτές από το σύνολο της βιβλιογραφίας.
΄Οπως και στην ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας, η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ποιότητα και ο δεύτερος την ταχύτητα των
αλγορίθμων. Η πρώτη κατηγορία μελετά την απόδοση των αλγορίθμων με βάση
την ποιότητα της τελικής σταθεροποιημένης εικονοσειράς αλλά επίσης μελετά
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των αλγορίθμων αυτών. Η
δεύτερη κατηγορία μελετά τους ίδιους τους αλγόριθμους με βάση την πολυπλοκότητά τους και τη χρονική τους απόκριση. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ
χρήσιμα σε περιπτώσεις που θέλουμε να υλοποιήσουμε τέτοιους αλγορίθμους σε
συγκεκριμένες συσκευές.
Δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση και σύγχυση μεταξύ των αλγορίθμων σταθεροποίησης που υπάρχουν στις σύγχρονες κάμερες (Oshima et al., 1989) μιας
και αυτές όπως έχουμε προαναφέρει κατατάσσονται στην κατηγορία της ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σκοπός των
αμιγώς ψηφιακών αλγορίθμων εικόνας είναι να φτάσουν μόνο τα επίπεδα ταχύτητας των αλγορίθμων ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας, μιας και από άποψη
απόδοσης είναι πολύ καλύτεροι.
Η ταυτόχρονη χρήση και των δύο κατηγοριών αξιολόγησης είναι η ενδεδειγμένη για την πλήρη σύγκριση αλγορίθμων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας
καθώς επίσης και η χρήση πολλών μεθόδων από κάθε κατηγορία, μιας και δεν
δρούν ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά.
3.4.1 Ανάλυση με βάση την απόδοση
Θεωρητικά, μετά την αντιστάθμιση της εικόνας, δεν θα πρέπει να υπάρχουν
μετακινήσεις μεταξύ των διαδοχικών πλαισίων, δηλαδή η διαφορά μεταξύ δύο
διαδοχικών σταθεροποιημένων πλαισίων πρέπει να ισούται με μηδέν. Αυτό όμως
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είναι το ιδανικό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα,
η απόκλιση από το μηδέν μπορεί να οφείλεται σε θόρυβο, σε μετακινήσεις των
αντικειμένων του προσκήνιου αν υπάρχουν, στην ηθελημένη κίνηση, στα λάθη
της παρεμβολής κατά την αντιστάθμιση της εικόνας και φυσικά στα λάθη που
εισάγει ο ίδιος ο αλγόριθμος σταθεροποίησης.
Ποιότητα σταθεροποίησης
Η διαφορά αυτή από το ιδανικό μπορεί να μετρηθεί με το μέγιστο λόγο σήματος προς θόρυβο (PSNR), ο οποίος μεγιστοποιείται όταν τα διαδοχικά καρέ της
σταθεροποιημένης εικονοσειράς είναι εντελώς ίδια. Επομένως, ο μέγιστος λόγος
σήματος προς θόρυβο μεταξύ σταθεροποιημένων καρέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ποιοτικό κριτήριο για την απόδοση ενός αλγορίθμου ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας.
Συγκεκριμένα, ο μέγιστος λόγος σήματος προς θόρυβο σε ντεσιμπέλ (dB)
μεταξύ δύο σταθεροποιημένων καρέ Ik και Ik+1 ισούται με:


M AXI
(3.22)
P SN R(Ik , Ik+1 ) = 20 × log10
RM SE(Ik , Ik+1 )
όπου M AXI , είναι η μέγιστη τιμή φωτεινότητας των εικονοστοιχείων της εικονοσειράς. Σε εικονοσειρές της τάξεως των 8 bits ανά εικονοστοιχείο, η τιμή του
M AXI ισούται με 255. ΄Οσο μεγαλύτερος είναι ο μέγιστος λόγος σήματος προς
θόρυβο μεταξύ δύο σταθεροποιημένων καρέ τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του
εκάστοτε αλγορίθμου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η μέτρηση αυτή πρέπει να
γίνει μόνο στις συνολικά επικαλυπτόμενες περιοχές όπως φαίνεται στο Σχήμα
3.1, και όχι στο σύνολο του πλαισίου της εικόνας. Σε αντίθετη περίπτωση τα
αποτελέσματα θα είναι λανθασμένα. Επίσης, η μεμονωμένη τιμή των μετρήσεων
αυτών δεν μπορεί να μας δώσει σαφές κριτήριο αξιολόγησης παρά μόνο όταν
υπάρχει σύγκριση τιμών από διάφορες μεθόδους για τα ίδια ακριβώς καρέ.
Η διαφορά αυτή μεταξύ σταθεροποιημένων και μη καρέ σε σχέση με το προηγούμενο απεικονίζεται και στο Σχήμα 3.11.
Για την αξιολόγηση όμως όλης της σταθεροποιημένης εικονοσειράς και όχι μόνο δύο διαδοχικών καρέ χρησιμοποιείται το κριτήριο της ποιότητας του
μετασχηματισμού διαδοχικών καρέ (Interframe Transformation Fidelity), που
ορίζεται ως:
N −1
1 X
IT F =
P SN R(Ik , Ik+1 )
(3.23)
N −1
k=1

όπου N , ο αριθμός των συνολικών καρέ της εικονοσειράς. Είναι σαφές ότι μία
σταθεροποιημένη εικονοσειρά πρέπει να έχει μεγαλύτερη IT F τιμή από την αρχική, και σε περίπτωση σύγκρισης με άλλους αλγορίθμους, για την ίδια πάντα
εικονοσειρά, ο αλγόριθμος με τη μεγαλύτερη IT F τιμή είναι αυτός που παρουσιάζει τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
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ϟ)

Ϡ)

ϡ)

H diafor metaxÔ dÔo diadoqik¸n karè prin kai met thn stajeropoÐhsh. (a) Arqikì karè, (b) diafor metaxÔ tou arqikoÔ karè kai tou epìmenou, (g)
diafor metaxÔ tou arqikoÔ karè kai tou epìmenou stajeropoihmènou karè.
Sq ma 3.11.

Εύρος μετατόπισης
Το δεύτερο κριτήριο αυτής της κατηγορίας καθορίζει το μέγιστο εύρος της μετατόπισης μεταξύ δύο διαδοχικών πλαισίων το οποίο μπορεί να σταθεροποιήσει ο
αλγόριθμος. Με τον όρο μέγιστο εύρος μετατόπισης ορίζουμε το μέγιστο αριθμό σε εικονοστοιχεία της κάθετης και οριζόντιας μετατόπισης την οποία μπορεί
να επεξεργαστεί ο αλγόριθμος σταθεροποίησης. Είναι φανερό ότι για μεγάλες
μετατοπίσεις της εικονοσειράς ο αλγόριθμος δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει στη
σταθεροποίηση αυτής. Το όριο όμως αυτό ποικίλει μεταξύ των αλγορίθμων και
είναι σαφές ότι όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο πιο ευρεία εφαρμογή μπορεί να βρει
ο εκάστοτε αλγόριθμος.
Το όριο αυτό έχει άμεση εξάρτηση με το πρώτο στάδιο της αρχιτεκτονικής
του συστήματος ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας που είναι ο υπολογισμός των
τοπικών διανυσμάτων κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, το μέγιστο εύρος μετατόπισης
εξαρτάται από το παράθυρο αναζήτησης που εφαρμόζει ο αλγόριθμος αντιστοίχησης. Αν ο αλγόριθμος εφαρμόζει ένα παράθυρο αναζήτησης της τάξεως των
7 × 7 εικονοστοιχείων, το μέγιστο εύρος της μετατόπισης μεταξύ δύο πλαισίων
που θα μπορεί να επεξεργαστεί θα είναι 3 εικονοστοιχεία ανά καρέ. Ο περιορισμός αυτός γίνεται πιο κατανοητός με τη βοήθεια του Σχήματος 3.12. Το δεξί
καρέ έχει υποστεί μία οριζόντια μετατόπιση των 6 εικονοστοιχείων με αποτέλεσμα ο αλγόριθμος αναζήτησης να μην μπορεί να κάνει σωστή αντιστοίχηση,
επειδή το σωστό εικονοστοιχείο είναι εκτός του εύρους αναζήτησης.
Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το εύρος παραθύρου που χρησιμοποιείται
από τον αλγόριθμο, χρησιμοποιείται μία συνθετική εικονοσειρά η οποία παρουσιάζει σταδιακή αύξηση της επιτάχυνσης της μετατόπισης. Κατά την εξαγωγή
της σταθεροποιημένης εικονοσειράς, τη χρονική στιγμή (αριθμός καρέ) που δεν
θα υπάρχει πλέον σωστή αντιστάθμιση της εικόνας, αντιστοιχούμε το μέγιστο
εύρος της μετατόπισης μεταξύ δύο διαδοχικών πλαισίων, με βάση τα στοιχεία
της συνθετικής εικονοσειράς.
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To arqikì karè k kai dÔo pijan diadoqik plaÐsia k + 1, me diaforetikèc orizìntiec kai katakìrufec metakin seic. H èntonh maÔrh gramm antistoiqeÐ
sto 7 × 7 parjuro anaz thshc.
Sq ma 3.12.

3.4.2 Ανάλυση με βάση την ταχύτητα
Η δεύτερη κατηγορία αξιολόγησης περιλαμβάνει την ανάλυση και κατάταξη των
αλγορίθμων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας με βάση τη χρονική τους απόκριση. Η χρονική απόκριση συμπεριλαμβάνει τον αριθμό των καρέ που μπορεί να
υποστηρίξει ένας αλγόριθμος αλλά και του χρόνου που απαιτείται για το πρώτο
σταθεροποιημένο καρέ. Η κατηγορία αυτή παρέχει μία γενική εικόνα των αλγορίθμων, κατατάσσοντάς τους σε κατάλληλους ή μη για εφαρμογές πραγματικού
χρόνου.
Καρέ ανά δευτερόλεπτο
Ο αριθμός των καρέ ανά δευτερόλεπτο είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό
των αλγορίθμων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας, αλλά το κριτήριο αυτό από
μόνο του μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Πολύ αλγόριθμοι
θυσιάζουν την ποιότητα και την ευρωστία του συστήματος με σκοπό να πετύχουν
λειτουργία σε πραγματικό χρόνο (Ertürk, 2002).
Για αυτόν τον λόγο η ταχύτητα ενός συστήματος σταθεροποίησης εικόνας
μπορεί να οριστεί ως η μέγιστη υποστηριζόμενη ταχύτητα μετατόπισης η οποία
ορίζεται ως το γινόμενο των καρέ ανά δευτερόλεπτο και της μέγιστης μετατόπισης, σε εικονοστοιχεία ανά δευτερόλεπτο.
Χρονική καθυστέρηση πρώτου καρέ
Οι περισσότεροι αλγόριθμοι παρουσιάζουν μία μικρή αρχική καθυστέρηση μέχρις ότου στη συνέχεια αναπαράγουν τη σταθεροποιημένη εικονοσειρά με ένα
σταθερό αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η καθυστέρηση αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αρκετά μεγάλη δυσχεραίνοντας τη χρήση των αλγορίθμων αυτών
σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου.
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Συνοψίζοντας, και με βάση τη συνολική βιβλιογραφία, πρέπει να τονίσουμε ότι
καμία μέθοδος σταθεροποίησης εικόνας αμιγώς ψηφιακή δεν έχει καταφέρει να
φτάσει το όριο των 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο, το οποίο είναι το θεωρητικό όριο
του πραγματικού χρόνου στις εικονοσειρές. Το όριο αυτό έχει ξεπεραστεί από
πολύ απλούς αλγορίθμους με μέτρια απόδοση καθώς επίσης και από υλοποιήσεις
αλγορίθμων σε υλικό.
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Για να αξιολογήσουμε και να πιστοποιήσουμε την εγκυρότητα του προτεινόμενου αλγορίθμου ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας διενεργήσαμε μία σειρά από
πειράματα και συγκρίσεις. Η ενότητα των πειραμάτων χωρίζεται σε δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος πιστοποιούμε τη δυνατότητα αποσυνέλιξης των δύο ανεξάρτητων κινήσεων μέσω της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών διότι είναι η πρώτη
φορά που εφαρμόζεται τέτοιου είδους τεχνική για την ψηφιακή σταθεροποίηση
εικόνας. Στη δεύτερη ενότητα γίνονται συγκρίσεις με υπάρχοντες και διαδεδομένους αλγορίθμους ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας. Στα αποτελέσματα παρουσιάζουμε την κατακόρυφη μετατόπιση και τη σταθεροποίηση αυτής μιας και
η οριζόντια σταθεροποίηση διέπεται από τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες.
Στο πρώτο πείραμα μία γνωστή τυχαία ανεπιθύμητη μετακίνηση εισήχθηκε
μέσα σε μία ομαλά καταγεγραμμένη εικονοσειρά με αποτέλεσμα τη δημιουργία
μίας μη σταθεροποιημένης εικονοσειράς με γνωστά όμως από πριν τα δύο διανύσματα της ανεπιθύμητης και ηθελημένης μετακίνησης. Με αυτό τον τρόπο θα
προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αποσυνέλιξη των δύο αυτών διανυσμάτων μέσω
της ανάλυσης των ανεξάρτητων συνιστωσών. ΄Ενα τυχαίο καρέ από τα 200 συνολικά αυτής της εικονοσειράς απεικονίζεται στα Σχήματα 3.13(αʹ) και 3.13(βʹ).
Τα τετράγωνα στις δύο άκρες του καρέ αυτού υποδηλώνουν τις υποπεριοχές από
τις οποίες υπολογίστηκαν τα τοπικά διανύσματα κίνησης του Σχήματος 3.13(γʹ)
και 3.13(δʹ), αντίστοιχα. Το μέγεθος των υποπεριοχών αυτών είναι 96 × 96 εικονοστοιχεία.
Τα τοπικά διανύσματα κίνησης υπέστησαν αποσυνέλιξη με τη χρήση τυφλού
διαχωρισμού και διαχωρίστηκαν στις ανεξάρτητες συνιστώσες όπως φαίνεται στα
Σχήματα 3.13(εʹ) και 3.13(ϛʹ). Παρόλα αυτά μπορούμε να παρατηρήσουμε τις
απροσδιοριστίες τις οποίες έχουμε προαναφέρει. Η ταυτότητα των διανυσμάτων
μας είναι άγνωστη, καθώς επίσης δεν γνωρίζουμε εάν τα σήματα έχουν το σωστό
πρόσημο και πλάτος (ενέργεια). Μετά όμως από την επεξεργασία αυτών, όπως
περιγράψαμε λεπτομερώς στο στάδιο της αντιστάθμισης της εικόνας, λαμβάνουμε
τα τελικά διανύσματα κίνησης όπως παρουσιάζονται στα Σχήματα 3.13(ζʹ) και
Φιγ. 3.13(ηʹ).
Τα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα γνωστά και σωστά διανύσματα κίνησης μας επιβεβαιώνουν ότι όχι μόνο είναι δυνατή η αποσυνέλιξη των δύο διαφορετικών διανυσμάτων κίνησης αλλά προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια όλα τα
χαρακτηριστικά αυτών.
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Peiramatik apotelèsmata gia kjeth metatìpish: (a'),(b') arqikì
karè kai oi dÔo upoperioqèc apì tic opoÐec upologÐsthkan ta topik dianÔsmata
kÐnhshc; (g'),(d') ta topik dianÔsmata kÐnhshc (kjeth sunist¸sa) apì to (a') kai
(b'), antÐstoiqa; (e'),(c') aposunèlixh twn dianusmtwn kÐnhshc; (z'),(h') ta telik
dianÔsmata kÐnhshc met apì epexergasÐa, se sÔgkrish me ta swst dianÔsmata.
Sq ma 3.13.
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Στο δεύτερο μέρος έγινε σύγκριση της προτεινόμενης μεθόδου με γνωστούς
και διαδεδομένους αλγορίθμους ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας. Οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν παρουσιαστεί στην ενότητα της ανασκόπησης της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας και είναι οι παρακάτω.
Ο αλγόριθμος (Okuda et al., 2006) ο οποίος στηρίζεται στην επιλεκτική
χρήση περιοχών των πλαισίων της εικονοσειράς τα οποία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά σε σχήματα. Ο αλγόριθμος (Kim et al., 2008) ο οποίος χρησιμοποιεί
υποπεριοχές παρασκηνίου προσπαθώντας να αποφύγει επιπλέον υπολογισμούς
για το διαχωρισμό μεταξύ διανυσμάτων κίνησης παρασκηνίου και προσκήνιου. Ο
αλγόριθμος (Yeni and Ertürk, 2005) ο οποίος χρησιμοποιεί εικόνες μικρότερης χωρικής πληροφορίας με βάση το μετασχηματισμό του ενός bit. Η τεχνική
του (Kwon et al., 2006) η οποία χρησιμοποιεί προγενέστερα ολικά διανύσματα
κίνησης έτσι ώστε να πραγματοποιείται μία πιο ομαλή σταθεροποίηση με βάση
την επιθυμητή συνολική κίνηση της εικονοσειράς. Επίσης στη σύγκριση χρησιμοποιήσαμε και σταθεροποίηση με τη χρήση ενός απλού φίλτρου μέσης τιμής.
Η επιλογή των παραπάνω αλγορίθμων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει όλες τις κατηγορίες προσέγγισης της ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας
και με βάση την υπεροχή τους στην ποιοτική απόδοση και όχι τη χρονική τους
απόκριση. Με άλλα λόγια, επιλέξαμε τον καλύτερο ποιοτικά αλγόριθμο ψηφιακής
σταθεροποίησης εικόνας από κάθε κατηγορία.

TuqaÐo karè apì thn eikonoseir pou qrhsimopoi jhke gia ta sugkritik peiramatik apotelèsmata.
Sq ma 3.14.

Ως κριτήριο αξιολόγησης χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο της ποιότητας του
μετασχηματισμού διαδοχικών καρέ (Interframe Transformation Fidelity), που
περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. ΄Ενα τυχαίο καρέ από τα 250 συνολικά
της εικονοσειράς που χρησιμοποιήσαμε για σταθεροποίηση φαίνεται στο Σχήμα
3.14.
Τα αποτελέσματα της σύγκρισης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. Με βάση
τα συγκριτικά αποτελέσματα μπορούμε να διακρίνουμε την υπεροχή της μεθόδου
σταθεροποίησης εικόνας με τη χρήση των ανεξάρτητων συνιστωσών. Τα χειρότε-
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Sugkritik apotelèsmata stajeropoÐhshc me bsh thn poiìthta
metasqhmatismoÔ diadoqik¸n karè ITF.
PÐnakac 3.1.

Algìrijmoc stajeropoÐhshc

FÐltro mèshc tim c

(Yeni and Ertürk, 2005)
(Kwon et al., 2006)
(Kim et al., 2008)
(Okuda et al., 2006)
Anlush Anexrthtwn Sunistws¸n

ITF

58.973
63.240
65.383
71.008
72.524
75.361

ρα ποιοτικά αποτελέσματα όπως ήταν αναμενόμενο παρουσιάζει η σταθεροποίηση
με τη χρήση φίλτρου μέσης τιμής. Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου (Yeni and
Ertürk, 2005) ο οποίος χρησιμοποιεί εικόνες μικρότερης χωρικής πληροφορίας
με βάση το μετασχηματισμό του ενός bit δεν είναι επίσης ικανοποιητικά, με αντιστάθμισμα όμως το γεγονός ότι παρουσιάζει την καλύτερη ταχύτητα, χωρίς
όμως να φτάνει τα 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Τα αποτελέσματα της μεθόδου
(Kwon et al., 2006) και αυτά της μεθόδου (Kim et al., 2008) είναι σε μέτρια
επίπεδα, ενώ τα αποτελέσματα του αλγορίθμου (Okuda et al., 2006) υπερέχουν
από αυτά των δύο προηγούμενων μεθόδων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο
αλγόριθμος (Okuda et al., 2006) βασίζεται σε πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά της
εικονοσειράς με βάση το σχήμα, κάνοντας τον όμως πολύ αργότερο από τους
άλλους δύο.
Η δεύτερη εικονοσειρά η οποία χρησιμοποιήσαμε διαφέρει από την προηγούμενη στο γεγονός ότι εμπεριέχει λιγότερες ανεπιθύμητες κινήσεις αλλά πιο έντονες ηθελημένες κινήσεις με μεγαλύτερη επίσης αντίθεση. ΄Ενα τυχαίο καρέ από τα
300 συνολικά της δεύτερης εικονοσειράς που χρησιμοποιήσαμε για σταθεροποίηση φαίνεται στο Σχήμα 3.15. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3.2. Τα αποτελέσματα σε αυτήν την εικονοσειρά όπως φαίνονται
και από τον Πίνακα 3.2, πέρα από χειρότερα ποιοτικά αποτελέσματα του φίλτρου
μέσης τιμής, επιβεβαιώνουν την χαμηλή απόδοση του αλγορίθμου (Yeni and
Ertürk, 2005) ο οποίος χρησιμοποιεί εικόνες μικρότερης χωρικής πληροφορίας
με βάση το μετασχηματισμό του ενός bit . Παρόλα αυτά, τα ολικά αποτελέσματα σε αυτήν την εικονοσειρά είναι βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη
εικονοσειρά διότι οι ανεπιθύμητες κινήσεις είναι μικρότερης κλίμακας με αποτέλεσμα η τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά να έχει σαφώς καλύτερα ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα της μεθόδου (Kwon et al., 2006) είναι σε
μέτρια επίπεδα, ενώ αυτά των αλγορίθμων (Kim et al., 2008) και (Okuda et al.,
2006) έχουν βελτιωθεί αισθητά λόγω κυρίως του γεγονότος της αυξημένης αντίθεσης της εικονοσειράς η οποία βοηθάει στον καλύτερο καθορισμό των τοπικών
διανυσμάτων κίνησης. Η πολύ καλή δυνατότητα καθορισμού και διαχωρισμού
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TuqaÐo karè apì thn deÔterh eikonoseir pou qrhsimopoi jhke gia
ta sugkritik peiramatik apotelèsmata.
Sq ma 3.15.

Sugkritik apotelèsmata stajeropoÐhshc me bsh thn poiìthta
metasqhmatismoÔ diadoqik¸n karè ITF.
PÐnakac 3.2.

Algìrijmoc stajeropoÐhshc

FÐltro mèshc tim c

(Yeni and Ertürk, 2005)
(Kwon et al., 2006)
(Kim et al., 2008)
(Okuda et al., 2006)
Anlush Anexrthtwn Sunistws¸n

ITF

60.248
66.969
69.231
73.276
72.862
76.376

της ηθελημένης κίνησης από τον προτεινόμενο αλγόριθμο, επιβεβαιώνεται και σε
αυτό το συγκριτικό καθώς παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Περιορισμοί
Τα παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο
την επιτυχημένη εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου για σταθεροποίηση εικόνας. Παρόλα αυτά όμως, λόγω της φύσεως και των περιορισμών της ανάλυσης
των ανεξάρτητων συνιστωσών, η μέθοδος υπόκειται σε δύο βασικούς περιορισμούς.
Από τους αλγόριθμους σταθεροποίησης εικόνας που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και παρουσιάζουν αξιόλογη απόδοση, κανένας δεν έχει, μέχρι στιγμής,
ξεπεράσει το όριο των 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο για ικανές αναλύσεις εικόνας.
Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι είναι ικανοί να λειτουργούν παράλληλα και ταυτόχρονα (on-line) με τη λήψη της εικονοσειράς. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος,
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λόγω του ότι η διεργασία της ανάλυσης των ανεξάρτητων συνιστωσών απαιτεί εξαρχής όλα τα τοπικά διανύσματα κίνησης, αδυνατεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα
με την λήψη της εικονοσειράς, κάνοντάς την ιδανική για χρήση σε ήδη καταγεγραμμένες εικονοσειρές. Αυτό σημαίνει ότι αν και η μέθοδος μας είναι γρήγορη,
δεν είναι δυνατή η χρήση της σε εικονοσειρές πραγματικού χρόνου.
Ο δεύτερος περιορισμός έγκειται στο γεγονός που έχουμε προαναφέρει, της
ανεξαρτησίας των κινήσεων που εμπεριέχονται στην εικονοσειρά. Σε περίπτωση
που έχουμε συσχετισμένες κινήσεις στην εικονοσειρά, ο προτεινόμενος αλγόριθμος θα αδυνατεί να κάνει τον διαχωρισμό αυτών. Για παράδειγμα, σε μία
εικονοσειρά η οποία εμπεριέχει μία sin(t) οριζόντια μετατόπιση και μία cos(t)
κάθετη μετατόπιση, ο προτεινόμενος αλγόριθμος δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει επιτυχή διαχωρισμό, διότι οι δύο αυτές κινήσεις υπόκεινται στο συσχετισμό
cos(t)2 + sin(t)2 = 1.
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε μία νέα μέθοδος ψηφιακής σταθεροποίησης
εικόνας με τη χρήση της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών. Σκοπός του αλγορίθμου ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη απομάκρυνση των ανεπιθύμητων
δονήσεων μιας εικονοσειράς με ταυτόχρονη όμως διατήρηση της ηθελημένης κίνησης.
Η όλη μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι η συνολική κίνηση που παρατηρείται σε εικονοσειρές οι οποίες έχουν ληφθεί από μικρές και φορητές κάμερες
οφείλεται κυρίως σε δύο ανεξάρτητες κινήσεις: στην ηθελημένη κίνηση της κάμερας και στην ανεπιθύμητη κίνηση της κάμερας η οποία οφείλεται στις δονήσεις
από ανεξέλεγκτες μετακινήσεις του ανθρώπινου χεριού. Η ανεξάρτητη φύση των
δύο αυτών κυριοτέρων κινήσεων επιτρέπει τη χρήση της ανάλυσης ανεξάρτητων
συνιστωσών με σκοπό το διαχωρισμό των δύο αυτών κινήσεων.
Είναι η πρώτη φορά που η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών εφαρμόζεται
για ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας. Τα πειραματικά και συγκριτικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι όχι μόνο είναι δυνατός ο διαχωρισμός των δύο αυτών
κινήσεων με βάση την ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών, αλλά και η τελική
σταθεροποιημένη εικονοσειρά υπερτερεί σε ποιοτικά χαρακτηριστικά σταθεροποίησης από αυτές των άλλων τεσσάρων πολύ διαδεδομένων μεθόδων ψηφιακής
σταθεροποίησης εικόνας.
Επίσης, στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος σταθεροποίησης εικόνας, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά υπολογισμός τοπικών διανυσμάτων κίνησης με τη
χρήση αλγορίθμου εκτίμησης κίνησης που πρωτοεφαρμόστηκε σε συμπίεση εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο, η απόδοση των ηλεκτρονικών συσκευών που εμπεριέχουν ενσωματωμένα συστήματα σταθεροποίησης αλλά και συμπίεσης ταυτόχρονα, βελτιώνεται αισθητά καθώς η λειτουργία της εκτίμησης κίνησης εκτελείται
μία μόνο φορά και για τα δύο υποσυστήματα.
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νάμεσα στις λειτουργίες οι οποίες θεωρούνται πλέον βασικές και απαραίτητες στις σύγχρονες ψηφιακές κάμερες είναι η σταθεροποίηση
εικόνας μαζί με την κλιμάκωση εικόνας. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά βρίσκονται πλέον ενσωματωμένα σε κάμερες, φωτογραφικές
μηχανές ακόμα και σε νέας γενιάς κινητά τηλέφωνα. Στις συσκευές αυτές βέβαια, η κλιμάκωση εικόνας διαιρείται σε δύο ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε αυτό
της δυνατότητας οπτικής κλιμάκωσης και σε αυτό της δυνατότητας ψηφιακής κλιμάκωσης. ΄Οπως έχουμε προαναφέρει, η κλιμάκωση εικόνας βοηθάει το χρήστη
να φέρει πιο κοντά το αντικείμενο ενδιαφέροντος, ενώ η σταθεροποίηση εικόνας
αφαιρεί από την τελική εικονοσειρά τις ανεπιθύμητες κινήσεις λόγω κραδασμών,
δονήσεων και ανεξέλεγκτων μετακινήσεων του ανθρώπινου χεριού.
Οι δύο αυτές λειτουργίες, στις σύγχρονες ψηφιακές κάμερες, μπορούν να
ενεργοποιηθούν και να εκτελεστούν ταυτόχρονα, εξάγοντας μία κλιμακωμένη
αλλά και σταθεροποιημένη εικονοσειρά. ΄Ομως ο χρήστης κατά τη διάρκεια αυτής
της ταυτόχρονης λειτουργίας μπορεί να παρατηρήσει μία μικρή αλλά ανεπιθύμητη
καθυστέρηση καθώς επίσης και κάποιες ανεπιθύμητες κινήσεις οι οποίες δεν
έχουν αποσβεστεί από τη μονάδα σταθεροποίησης, και οι οποίες γίνονται πιο
έντονες όσο αυξάνει ο παράγοντας κλιμάκωσης.
Λόγω του ότι η κλιμάκωση εικόνας μπορεί να περιλαμβάνει μόνο οπτική
κλιμάκωση, ή μόνο ψηφιακή κλιμάκωση, ή και τα δύο αυτά είδη κλιμάκωσης,
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η λειτουργία ταυτόχρονης σταθεροποίησης και κλιμάκωσης μπορεί να διαιρεθεί
στις τρεις παρακάτω υποπεριπτώσεις:
•
•
•

Σταθεροποίηση με ενεργοποιημένη μόνον την οπτική κλιμάκωση
Σταθεροποίηση με ενεργοποιημένη μόνον την ψηφιακή κλιμάκωση
Σταθεροποίηση με ενεργοποιημένη την οπτική και την ψηφιακή κλιμάκωση

Ο παραπάνω διαχωρισμός θα βοηθήσει στη συνέχεια στην ακριβή μελέτη των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστημάτων σταθεροποίησης και κλιμάκωσης, με
στόχο τον εντοπισμό των αιτιών των προαναφερθέντων ανεπιθύμητων φαινομένων.

4.1 Sumbatik

arqitektonik

sust

matoc me

klimkwsh kai stajeropoÐhsh eikìnac

Μία συμβατική αρχιτεκτονική συστήματος κλιμάκωσης και σταθεροποίησης εικόνας απεικονίζεται στο Σχήμα 4.1. Πρώτα, ρυθμίζεται η εστιακή απόσταση από
το χρήστη με στόχο την ενεργοποίηση και χρήση της λειτουργίας της οπτικής
κλιμάκωσης εικόνας. Μικροί κινητήρες μετακινούν μηχανικά τους εσωτερικούς
φακούς μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός οπτικής κλιμάκωσης. Το αντικείμενο ενδιαφέροντος πλέον, προβάλλεται πάνω στον αισθητήρα σε κλίμακα
ίδια με αυτή του βαθμού οπτικής κλιμάκωσης.

Οπτική Κλιμάκωση
Αλλαγή
Εστιακής
Απόστασης

Υπολογισμός Κίνησης
Εύρεση Τοπικών
Διανυσμάτων
Κίνησης

Αντιστάθμιση Εικόνας
Εύρεση Ολικών
Διανυσμάτων
Κίνησης

Ψηφιακή Κλιμάκωση Εικόνας

Αντιστοίχιση
Εικονοστοιχείων

Sq ma 4.1.

eikìnac.

Υπολογισμός
Διανύσματος
Αντιστάθμισης Εικόνας

Αντιστάθμιση
Εικόνας

Σταθεροποιημένη και
Κλιμακωμένη
Εικονοσειρά

Παρεμβολή

Tupik arqitektonik sust matoc me klimkwsh kai stajeropoÐhsh

Στη συνέχεια, η καταγεγραμμένη από τον αισθητήρα εικονοσειρά εισάγεται
στη μονάδα υπολογισμού κίνησης για τον υπολογισμό των ολικών διανυσμάτων κίνησης. Το επόμενο σειριακό στάδιο, είναι η αντιστάθμιση εικόνας η οποία
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σταθεροποιεί την εικονοσειρά σύμφωνα με το διάνυσμα αντιστάθμισης. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει και τη λειτουργία ψηφιακής κλιμάκωσης, η σταθεροποιημένη εικονοσειρά υπόκειται σε παρεμβολή, παράγοντας τελικά
την οπτικά και ψηφιακά κλιμακωμένη και σταθεροποιημένη εικονοσειρά. Η όλη
διαδικασία όπως περιγράφτηκε αποτελείται μόνον από σειριακά βήματα τα οποία δημιουργούν δύο ανεπιθύμητα αποτελέσματα τα οποία εύκολα παρατηρούνται
από το χρήστη.
Το πρώτο μειονέκτημα είναι η αδυναμία πλήρους και βέλτιστης σταθεροποίησης, η οποία αδυναμία αυξάνει καθώς ο χρήστης αυξάνει τον παράγοντα οπτικής
κλιμάκωσης. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι η αυξημένη καθυστέρηση, η οποία όμως δεν παρατηρούνταν κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της
κάμερας χωρίς δηλαδή ενεργοποιημένη την ψηφιακή κλιμάκωση.
Στις επόμενες δύο ενότητες θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια των
δύο παραπάνω μειονεκτημάτων.
4.1.1 Αλληλεπίδραση οπτικής κλιμάκωσης εικόνας στο
σύστημα σταθεροποίησης
΄Οπως έχουμε περιγράψει με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο της ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας, οι αλγόριθμοι σταθεροποίησης εφαρμόζουν σε συγκεκριμένες
περιοχές του πλαισίου, αλγορίθμους αντιστοίχισης εικονοστοιχείων με σκοπό τον
υπολογισμό των τοπικών διανυσμάτων κίνησης. Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται
μία μάσκα αναζήτησης υλοποιώντας συνέλιξη σε ένα συγκεκριμένο εύρος γύρω
από το κέντρο της αρχικής περιοχής.
Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος (Hsu et al., 2005) προσπαθεί να αντιστοιχήσει
τα εικονοστοιχεία δύο διαδοχικών καρέ με βάση το άθροισμα των απόλυτων
διαφορών όπως παρακάτω:
Ri (p, q) =

N
X

|I(t − 1, Xr , Yr ) − I(t, Xr+p , Yr+q )|

(4.1)

r−1

όπου N είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων της μίας υποπεριοχής, I(t −
1, Xr , Yr ) η φωτεινότητα του εικονοστοιχείου της υποπεριοχής (Xr , Yr ) του t−1
καρέ και το Ri (p, q) είναι ο βαθμός συσχέτισης για μετακίνηση (p, q) μεταξύ των
σημείων αντιστοίχισης στην υποπεριοχή i του καρέ t−1 και της αντίστοιχης μετακίνησης αυτών στο καρέ t. Υποθέτοντας ότι το RiM in είναι ο ελάχιστος βαθμός
συσχέτισης στην υποπεριοχή i, όπως παρακάτω:
RiM in = min (Ri (p, q))
p,q

Με ανάλογη διαδικασία, ο αλγόριθμος
αντιστοίχιση των εικονοστοιχείων δύο k
Cj (m, n) =

(4.2)

(Yeni and Ertürk, 2005)
bits

εκτελεί την
διαδοχικών καρέ όπως παρακάτω:

M
−1 N
−1
X
X
1
g t (x, y) ⊕ gkt−1 (x + m, y + n), −u ≤ m, n ≤ u
M × N x=0 y=0 k

(4.3)
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όπου gkt (x, y) και gkt−1 (x + m, y + n), είναι το τρέχον και το προηγούμενο καρέ
k bits τάξης, αντίστοιχα, και u είναι η μέγιστη μετατόπιση της μάσκας αναζήτησης. ΄Οπως και στο RiM in , η μικρότερη Cj (m, n) τιμή, αντιστοιχεί στη βέλτιστη
αντιστοίχιση για κάθε περιοχή αναζήτησης.
Μελετώντας τις παραπάνω αλλά και τις υπόλοιπες μεθόδους αντιστοίχισης
εικονοστοιχείων των αλγορίθμων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας, διαπιστώνεται ότι οι τιμές των μεταβλητών των p, q, u, οι οποίες αντιστοιχούν στο μέγιστο εύρος μετατόπισης των μασκών αναζήτησης, παραμένουν σταθερές. Οι
τιμές αυτές είναι προκαθορισμένες από την εκάστοτε μέθοδο αντιστοίχισης εικονοστοιχείων και δεν μπορούν να αλλάξουν.
Παρόλα αυτά, κατά τη λειτουργία της οπτικής κλιμάκωσης εικόνας, οι εικονοσειρές οι οποίες καταγράφονται από τον αισθητήρα είναι κλιμακωμένες, με
αποτέλεσμα και το εύρος των ανεπιθύμητων μετακινήσεων να είναι και αυτό
κλιμακωμένο, συμβάλλοντας στο λανθασμένο υπολογισμό των τοπικών διανυσμάτων κίνησης και συνεπώς στη μη βέλτιστη τελική σταθεροποίηση. Το Σχήμα
4.2 συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση αυτής της δυσλειτουργίας.

To fainìmeno thc anepijÔmhthc metakÐnhshc se diaforetikoÔc pargontec optik c klimkwshc kai mèroc thc 9 × 9 mskac anaz thshc.
Sq ma 4.2.

Το Σχήμα 4.2 απεικονίζει τα ίδια εικονοστοιχεία ενός προτύπου δύο διαδοχικών καρέ της εικονοσειράς. Τα γκρίζα εικονοστοιχεία αντιστοιχούν στο
προηγούμενο t − 1 καρέ, ενώ τα κόκκινα αντιστοιχούν στο t τρέχον καρέ. Στο
σημείο αυτό εξετάζεται η επίπτωση μίας ανεπιθύμητης μετακίνησης στη σταθεροποίηση εικόνας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις οπτικής κλιμάκωσης. Στην
πρώτη περίπτωση για ×1 οπτική κλιμάκωση (κανονική λειτουργία), η μετακίνηση
ισούται, όπως φαίνεται, με δύο και ένα εικονοστοιχεία για οριζόντια και κάθετη
μετατόπιση, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, η μονάδα υπολογισμού κίνησης
είναι σε θέση να υπολογίσει με ακρίβεια αυτή τη μετατόπιση από τη στιγμή που
η μετατόπιση βρίσκεται μέσα στα όρια του εύρους αναζήτησης της μάσκας.
Στην περίπτωση της ×2 οπτικής κλιμάκωσης, η ίδια μετακίνηση αντιστοιχεί
σε μετατόπιση τεσσάρων και δύο εικοστοιχείων αντίστοιχα, πάνω στον αισθητήρα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως φαίνεται, η μετατόπιση βρίσκεται μέσα
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στα όρια του εύρους αναζήτησης της μάσκας με αποτέλεσμα την επιτυχή σταθεροποίηση.
΄Ομως, σε ×4 οπτική κλιμάκωση, η αρχική μετατόπιση των δύο και ενός
εικονοστοιχείων στον οριζόντιο και κάθετο άξονα, αντίστοιχα, ισοδυναμεί με
μετατόπιση οκτώ και τεσσάρων εικονοστοιχείων, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι οι αλγόριθμοι συσχέτισης εικονοστοιχείων δεν θα μπορέσουν να εκτελέσουν
αξιόπιστα την αντιστοίχιση, καθώς τα αρχικά εικονοστοιχεία, μετά τη μετατόπιση, βρίσκονται πλέον έξω από τα όρια του εύρους αναζήτησης της μάσκας, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 4.2. Η αδυναμία αυτή αποτελεσματικότητας προκαλεί ανεπιθύμητα φαινόμενα, όπως μεγάλη αστάθεια της τελικής εικονοσειράς ή αδυναμία
διατήρησης της ηθελημένης κίνησης της κάμερας, όπως θα παρατηρήσουμε στην
ενότητα των συγκριτικών αποτελεσμάτων.
Μία νέα τεχνική σταθεροποίησης εικόνας η οποία βασίζεται στις ιδιότητες
των αισθητήρων CMOS και η οποία προσπαθεί να βελτιώσει αυτά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα της σταθεροποίησης μετά από οπτική κλιμάκωση εικόνας
παρουσιάζεται στις εργασίες (Cho and Hong, 2007) και (Cho et al., 2007).
Παρόλα αυτά, επειδή η τεχνική αυτή στηρίζεται στα φαινόμενα παραμόρφωσης τα
οποία οφείλονται στην κατακόρυφη κύλιση του φωτοφράκτη, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε συσκευές με CMOS αισθητήρες. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της
μεθόδου αυτής παρατηρούνται μόνον κατά τη διάρκεια της οπτικής κλιμάκωσης,
δηλαδή κατά τη διάρκεια της αλλαγής της εστιακής απόστασης, με αποτέλεσμα,
μόλις η εστιακή απόσταση λάβει την επιθυμητή τιμή, να μην παρατηρείται καμία
βελτιστοποίηση στην τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά.
4.1.2 Αλληλεπίδραση ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας στο
σύστημα σταθεροποίησης
Οι πρόσφατες τεχνικές ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας παρουσιάζουν πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, με μόνο μειονέκτημα την αυξημένη υπολογιστική
πολυπλοκότητα. Από τη στιγμή που ο τελικός χρήστης των καταναλωτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας συμβιβάζεται μόνο με την καλύτερη ποιότητα, η αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης πολύπλοκων αλγορίθμων ψηφιακής κλιμάκωσης
εικόνας στα προϊόντα αυτά, είναι επιτακτική.
΄Οπως έχουμε αναφέρει στην ενότητα της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας, οι
αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν πολύπλοκες μεθόδους παρεμβολής, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία μικρή καθυστέρηση στην τελική κλιμακωμένη εικονοσειρά. Η καθυστέρηση όμως αυτή, γίνεται έντονη και παρατηρήσιμη από τον τελικό
χρήστη, όταν συνδυάζεται και με ενεργοποίηση της ψηφιακής σταθεροποίησης.
Μέθοδοι για μείωση του υπολογιστικού κόστους έχουν προταθεί στις εργασίες (Engelsberg and Schmidt, 1999) και (Chen et al., 2007), στις οποίες
προτείνεται η ενσωμάτωση της σταθεροποίησης εικόνας μέσα στον κωδικοποιητή εικονοσειράς (video codec). Η ενσωμάτωση έγκειται στη χρήση των ήδη
υπολογισμένων τοπικών διανυσμάτων κίνησης από το σταθεροποιητή στον κωδικοποιητή εικονοσειράς. Οι αρχιτεκτονικές αυτές παρουσιάζουν καλά χαρακτηριστικά τόσο στην ποιότητα όσο και στη μείωση της πολυπλοκότητας. Παρόλα
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αυτά, όπως περιγράφεται στην εργασία (Engelsberg and Schmidt, 1999), λόγω
των διαδοχικών ορίων του πλαισίου σταθεροποίησης και κωδικοποίησης, η τελική εικονοσειρά είναι μία αρκετά μικρή υποπεριοχή του αρχικού πλαισίου. Με
σκοπό την αποφυγή αυτού του μειονεκτήματος προτείνεται η μετέπειτα χρήση
ψηφιακής κλιμάκωσης έτσι ώστε η τελική εικονοσειρά να έχει τις αρχικές διαστάσεις. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα εκτελείται μία επιπλέον διαδικασία ψηφιακής
κλιμάκωσης, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της πολυπλοκότητας
με άμεσο αντίκτυπο στην τελική ταχύτητα της όλης διαδικασίας.
Η διαδοχική αρχιτεκτονική του Σχήματος 4.1, η οποία συναντάται σε πληθώρα εφαρμογών (Cho et al., 2007), (Chen et al., 2007), απεικονίζει τη σειριακή
λειτουργία της σταθεροποίησης και ψηφιακής κλιμάκωσης στις μονάδες αντιστάθμισης και ψηφιακής κλιμάκωσης, αντίστοιχα. Οι τιμές καθυστέρησης του
Πίνακα 4.1 αποδεικνύουν ότι μία κλιμακωμένη και σταθεροποιημένη εικονοσειρά
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με μία εικονοσειρά μόνο σταθεροποιημένη ή μόνο κλιμακωμένη. Βέβαια, η μεταβολή του παράγοντα ψηφιακής
κλιμάκωσης δεν επιφέρει αλλαγή στο χρόνο καθυστέρησης διότι στις ψηφιακές
κάμερες, σε αντίθεση με τα προγράμματα ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας, ο αριθμός των τελικών εικονοστοιχείων για παρεμβολή είναι σταθερός και ισούται με
την ανάλυση της τελικής εικονοσειράς.
PÐnakac 4.1.

leitourgÐac.

Kajustèrhsh thc telik c eikonoseirc, se diaforetikèc sunj kec

StajeropoÐhsh

Yhfiak

Klimkwsh

Kajustèrhsh

Apenergopoihmènh

Apenergopoihmènh

85

Energopoihmènh

Apenergopoihmènh

160

Apenergopoihmènh

Energopoihmènh

105

Energopoihmènh

Energopoihmènh

195

(msec)

Συνοψίζοντας και με βάση τις δύο προηγούμενες ενότητες, διαπιστώθηκε ότι
η οπτική κλιμάκωση εικόνας επιδρά αρνητικά στη σταθεροποίηση εικόνας κυρίως
στον τομέα της ακρίβειας της σταθεροποίησης, ενώ η ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας
επιδρά αρνητικά κυρίως στον τομέα της ταχύτητας. Με άλλα λόγια, έχουμε πλέον
μελετήσει με ακρίβεια τις αλληλεπιδράσεις των συστημάτων σταθεροποίησης και
κλιμάκωσης, και έχουμε εντοπίσει τα αίτια των ανεπιθύμητων φαινομένων που
είναι αντιληπτά από τον τελικό χρήστη.
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4.2 Proteinìmenh enswmatwmènh arqitektonik
sust

matoc me klimkwsh kai dunamik

stajeropoÐhsh eikìnac

Σκοπός της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής (Amanatiadis and Andreadis, 2008a)
είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών της σταθεροποίησης σε συνθήκες κλιμάκωσης, και συγκεκριμένα η αύξηση της ακρίβειας της σταθεροποίησης και η
μείωση της πολυπλοκότητας της όλης διαδικασίας. Θα γίνει μελέτη τριών διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας, οι οποίες ανταποκρίνονται και στις πραγματικές
συνθήκες λειτουργίας μίας ψηφιακής κάμερας με δυνατότητα σταθεροποίησης
και οπτικής/ψηφιακής κλιμάκωσης. Οι περιπτώσεις λειτουργίας είναι οι εξής:
•
•
•

Σταθεροποίηση με ενεργοποιημένη μόνο την οπτική κλιμάκωση
Σταθεροποίηση με ενεργοποιημένη μόνο την ψηφιακή κλιμάκωση
Σταθεροποίηση με ενεργοποιημένη την οπτική και την ψηφιακή κλιμάκωση

Φυσικά, υπάρχει και η λειτουργία χωρίς ενεργοποιημένη ούτε τη σταθεροποίηση
αλλά ούτε και την ψηφιακή/οπτική κλιμάκωση, η οποία όμως δεν μας ενδιαφέρει
καθώς, σε αυτήν την περίπτωση λειτουργίας τα ανεπιθύμητα φαινόμενα δεν είναι
ορατά.
Στην πρώτη λειτουργία, της σταθεροποίησης με ενεργοποιημένη μόνο την
οπτική κλιμάκωση, η προτεινόμενη ενσωματωμένη αρχιτεκτονική επιτυγχάνει
βελτιστοποίηση του υπολογισμού των τοπικών διανυσμάτων, η οποία επιφέρει
βελτίωση στην ακρίβεια της σταθεροποίησης. Στη δεύτερη περίπτωση, της σταθεροποίησης με ενεργοποιημένη μόνο την ψηφιακή κλιμάκωση, η προτεινόμενη
ενσωματωμένη αρχιτεκτονική επιτυγχάνει μείωση της συνολικής πολυπλοκότητας του συστήματος, η οποία επιφέρει μείωση της συνολικής καθυστέρησης του
συστήματος. Στην τρίτη περίπτωση, της σταθεροποίησης με ενεργοποιημένη την
οπτική και την ψηφιακή κλιμάκωση, επιτυγχάνουμε αθροιστικά και βελτίωση της
ακρίβειας της σταθεροποίησης αλλά και μείωση της συνολικής καθυστέρησης
του συστήματος, συγκρινόμενα με τη συμβατική αρχιτεκτονική του συστήματος
του Σχήματος 4.1.
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.3 και αναλύεται
επιμέρους στις τρεις παρακάτω ενότητες.
4.2.1 Λειτουργία σταθεροποίησης με ενεργοποιημένη μόνο
την οπτική κλιμάκωση
΄Οταν είναι ενεργοποιημένη η σταθεροποίηση εικόνας μαζί με την οπτική κλιμάκωση, παρατηρείται μία αδυναμία στον αποτελεσματικό υπολογισμό των τοπικών
διανυσμάτων κίνησης, όπως περιγράφτηκε στην ενότητα της αλληλεπίδραση της
οπτικής κλιμάκωσης εικόνας στο σύστημα σταθεροποίησης.
Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν η εφαρμογή μίας μεγαλύτερης μάσκας
αναζήτησης για αντιστοίχιση εικονοστοιχείων, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται
χωρικά και τα εικονοστοιχεία με μεγάλη μετατόπιση. Παρόλα αυτά, μία τέτοια
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Οπτική Κλιμάκωση

Υπολογισμός Κίνησης

Αλλαγή
Εστιακής
Απόστασης

Εύρεση Τοπικών
Διανυσμάτων
Κίνησης

Αντιστάθμιση Εικόνας

Εύρεση Ολικών
Διανυσμάτων Κίνησης

Υπολογισμός
Διανύσματος
Αντιστάθμισης Εικόνας

Ψηφιακή Κλιμάκωση Εικόνας Σταθεροποιημένη και
Κλιμακωμένη
Εικονοσειρά
Αντιστοίχιση
Εικονοστοιχείων

Παρεμβολή

Proteinìmenh arqitektonik sust matoc me klimkwsh kai stajeropoÐhsh eikìnac.
Sq ma 4.3.

λύση θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου
καθιστώντας τον αναποτελεσματικό σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου.
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, χρησιμοποιεί τον παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης σαν μία επιπλέον μεταβλητή εισόδου στο σύστημα υπολογισμού των τοπικών διανυσμάτων κίνησης, με σκοπό τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος υπολογισμού των τοπικών διανυσμάτων κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο
υπολογισμός των τοπικών διανυσμάτων κίνησης θα είναι αποτελεσματικός για
οποιονδήποτε παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης.
΄Οπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.3, το σύστημα υπολογισμού των τοπικών
διανυσμάτων κίνησης, χρησιμοποιεί μία επιπλέον μεταβλητή εισόδου, αυτή του
παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης, η οποία ρυθμίζει ανάλογα τη μάσκα αναζήτησης.
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της εύρεσης αντίστοιχων εικονοστοιχείων, η εξίσωση (4.1) μεταβάλλεται σε
Ri (p, q) =

N
X

|I(t − 1, Xr , Yr ) − I(t, Xr+p×os , Yr+p×os )|

(4.4)

r−1

όπου η μεταβλητή os, είναι ο οπτικός παράγοντας κλιμάκωσης, με βάση την αλλαγή της εστιακής απόστασης του συστήματος οπτική κλιμάκωσης. Το δυναμικό
αυτό πλέον εύρος αναζήτησης, περιλαμβάνει τον ίδιο αριθμό εικονοστοιχείων, με
τη δυνατότητα να μεταβάλλεται ανάλογα του βαθμού οπτικής κλιμάκωσης.
Με τον τρόπο αυτό, έχουμε αύξηση της ακρίβειας της αναζήτησης, από τη
στιγμή που τα σωστά εικονοστοιχεία αντιστοίχισης βρίσκονται πλέον μέσα στο
εύρος της μάσκας αντιστοίχισης. Βέβαια, η αναζήτηση μέσα στη μάσκα, δεν
είναι πλέον εξονυχιστική δηλαδή δεν είναι αναζήτηση εικονοστοιχείου ανά εικονοσοιχείου, διατηρώντας όμως με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο ακριβώς αριθμό
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εικονοστοιχείων προς αναζήτηση με την προηγούμενη μέθοδο. Το κέρδος της
πρακτικής αυτής, όπως θα φανεί και στην ενότητα των αποτελεσμάτων, είναι ότι
πλέον γίνεται αναζήτηση και σε μεγαλύτερο εύρος μετατόπισης, αυξάνοντας έτσι
την ακρίβεια της σταθεροποίησης.
Ανάλογα, η εξίσωση (4.3) αντιστοίχισης των εικονοστοιχείων δύο k bits
διαδοχικών μεταβάλλεται όπως παρακάτω:
Cj (m, n) =

M
−1 N
−1
X
X
1
g t (x, y) ⊕ gkt−1 (x + m × os, y + n × os), (4.5)
M × N x=0 y=0 k

με −u ≤ m, n ≤ u, και όπου gkt (x, y) και gkt−1 (x + m, y + n), είναι το τρέχον
και το προηγούμενο καρέ k bits τάξης, αντίστοιχα, u είναι η μέγιστη μετατόπιση
της μάσκας αναζήτησης, και os, ο οπτικός παράγοντας κλιμάκωσης. ΄Οπως και
στην εξίσωση (4.4), ο αριθμός των εικονοστοιχείων προς αναζήτηση παραμένει
ο ίδιος.
4.2.2 Λειτουργία σταθεροποίησης με ενεργοποιημένη μόνο
την ψηφιακή κλιμάκωση
΄Οταν είναι ενεργοποιημένη η σταθεροποίηση εικόνας μαζί με την ψηφιακή κλιμάκωση, τότε παρατηρείται μία επιπλέον καθυστέρηση, όπως περιγράψαμε στην
ενότητα της αλληλεπίδραση της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας στο σύστημα σταθεροποίησης.
Ο στόχος μας επομένως είναι η μείωση της καθυστέρησης αυτής, μειώνοντας
την υπολογιστική πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, ενσωματώνει τη διαδικασία της αντιστάθμισης εικόνας στη μονάδα αντιστοίχισης εικονοστοιχείων της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 4.3.
Από τη στιγμή που η αντιστάθμιση εικόνας είναι στην ουσία μία λειτουργία
μετατόπισης πλαισίου, μπορεί η λειτουργία αυτή να ενσωματωθεί στη συνολική
διαδικασία της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας. Το γεγονός ότι η ενσωμάτωση
γίνεται στο πρώτο στάδιο της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας, το οποίο είναι κοινό για όλους τους αλγορίθμους κλιμάκωσης, καθιστά την προτεινόμενη αρχιτεκτονική ικανή για ευρεία εφαρμογή σε όλους ανεξαρτήτως τους αλγορίθμους
κλιμάκωσης. Με την ενσωμάτωση αυτή, παραλείπεται πλήρως το στάδιο της αντιστάθμισης εικόνας του Σχήματος 4.1, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα της
όλης διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως έχουμε αναφέρει, στο πρώτο στάδιο της ψηφιακής
κλιμάκωσης εικόνας, γίνεται η αντιστοίχιση του κάθε εικονοστοιχείου της τελικής εικόνας στο σύστημα συντεταγμένων της αρχικής εικόνας. Με βάση ότι κάθε
εικονοστοιχείο έχει διάσταση 1 × 1, οι συντεταγμένες του κέντρου του σημείου
αντιστοίχισης μεταξύ των δύο εικόνων υπολογίζεται στο καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων ως εξής:
x=

k + 0.5
l + 0.5
, y=
s
s

(4.6)
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όπου k = 1, 2, . . . , s × m και l = 1, 2, . . . , s × n, με κάθε εικονοστοιχείο να έχει
μοναδιαία διάσταση στο μήκος και πλάτος.
Στο επόμενο βήμα εφαρμόζεται η παρεμβολή και τελικά αποδίδεται η τελική
τιμή του εικονοστοιχείου της τελικής εικόνας. Τα βήματα αυτά, της τυπικής και
ενιαίας αυτής διαδικασίας, απεικονίζονται στο Σχήμα 4.4. Στη μονάδα αυτή, της

x

Βήμα 1

k,l

y
Βήμα 3
Βήμα 2

Αρχική Εικόνα

Τελική Εικόνα
Ta trÐa b mata thc diadikasÐac probol c (antistoÐqishc), parembol c
kai apìdoshc thc telik c tim c tou telikoÔ eikonostoiqeÐou.
Sq ma 4.4.

αντιστοίχισης των εικονοστοιχείων, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, χρησιμοποιεί
μία επιπλέον είσοδο, αυτή του διανύσματος αντιστάθμισης, CM V (t) = (g, h),
όπου g, h είναι οι μετατοπίσεις των εικονοστοιχείων στον x και y άξονα, αντίστοιχα, το οποίο έχει υπολογιστεί από την προηγούμενη μονάδα υπολογισμού
του διανύσματος αντιστάθμισης εικόνας. Η χρήση της επιπλέον αυτής μεταβλητής εισόδου, αποσκοπεί στην αλλαγή προσδιορισμού των εικονοστοιχείων προς
παρεμβολή με σκοπό την ενσωμάτωση της αντιστάθμισης του πλαισίου στη διαδικασία παρεμβολής. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.5, πριν
την παρεμβολή, θα έπρεπε να είχε εκτελεστεί η όλη μετακίνηση του πλαισίου, με
βάση τις τιμές του διανύσματος αντιστάθμισης.
Πλέον, η αντιστοίχιση εικονοστιχείων, ενσωματώνει την αντιστάθμιση, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 4.6, μετατοπίζοντας την προβολή στο καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων σύμφωνα με το διάνυσμα αντιστάθμισης. Οι νέες x και y συντεταγμένες του κέντρου του σημείου αντιστοίχισης μεταξύ των δύο εικόνων στο
καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων υπολογίζεται πλέον ως εξής:
x=

l + 0.5
k + 0.5
+ g, y =
+h
ds
ds

(4.7)
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x
y
g

h

To stdio thc antistjmishc eikìnac me bsh to dinusma antistjmishc eikìnac CM V (t) = (g, h).
Sq ma 4.5.

όπου k = 1, 2, . . . , s × m και l = 1, 2, . . . , s × n, και g, h είναι οι τιμές του διανύσματος αντιστάθμισης για τον x και y άξονα, αντίστοιχα, με κάθε εικονοστοιχείο
να έχει μοναδιαία διάσταση στο μήκος και πλάτος.
x
y

g

Βήμα 1

k,l

Βήμα
2

h

Βήμα 4
Βήμα
3

Αρχική Εικόνα

Τελική Εικόνα
Ta tèssera b mata thc enswmatwmènhc arqitektonik c stajeropoÐhshc kai yhfiak c klimkwshc. To B ma 2 plèon, pragmatopoieÐ th leitourgÐa thc
antistjmishc eikìnac tou Sq matoc 4.5.
Sq ma 4.6.
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4.2.3 Λειτουργία σταθεροποίησης με ενεργοποιημένη την
οπτική και την ψηφιακή κλιμάκωση
Σε συνθήκες λειτουργίας της συμβατικής σταθεροποίησης με ενεργοποιημένη
την οπτική αλλά και την ψηφιακή κλιμάκωση, διαπιστώσαμε αθροιστικά μείωση
της ακρίβειας της σταθεροποίησης αλλά και αύξηση της συνολικής καθυστέρησης
του συστήματος, λόγω της οπτικής και ψηφιακής κλιμάκωσης, αντίστοιχα.
Σε αυτήν την περίπτωση, η όλη προτεινόμενη διαδικασία, αποτελείται από την
ταυτόχρονη λειτουργία των προαναφερθέντων δύο λειτουργιών και παρουσιάζεται συνολικά στο Σχήμα 4.3.
Πρώτα, η οπτικά κλιμακωμένη εικονοσειρά, επεξεργάζεται στη μονάδα υπολογισμού κίνησης σύμφωνα με την ενότητα της λειτουργίας σταθεροποίησης με
ενεργοποιημένη μόνο την οπτική κλιμάκωση. Η επιπλέον αυτή μεταβλητή του
παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης, μετατρέπει τη διαδικασία υπολογισμού κίνησης
σε έναν δυναμικό υπολογισμό των τοπικών διανυσμάτων κίνησης, σε αντιδιαστολή της στατικής και μόνιμης διάταξης της σταθεροποίησης των αντίστοιχων
αλγορίθμων.
Στη συνέχεια, καθώς είναι ενεργοποιημένη και η ψηφιακή κλιμάκωση, το
σύστημα αντιστάθμισης εικόνας εξαιρείται, και ενσωματώνεται η διαδικασία αντιστάθμισης στη μονάδα ψηφιακής κλιμάκωσης και πιο συγκεκριμένα στη λειτουργία προβολής (αντιστοίχισης) των εικονοστοιχείων. Αυτή η εξαίρεση του
συστήματος αντιστάθμισης εικόνας από την όλη διαδικασία, μειώνει αισθητά την
πολυπλοκότητα της λειτουργίας σταθεροποίησης με ψηφιακή κλιμάκωση.
Το συνολικό αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής με ταυτόχρονη λειτουργία της
ψηφιακής και οπτικής κλιμάκωσης, είναι το αθροιστικό κέρδος της αύξησης της
ακρίβειας της σταθεροποίησης αλλά και της μείωσης της συνολικής καθυστέρησης του συστήματος, και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην επόμενη
ενότητα.

4.3 Peiramatik apotelèsmata - SugkrÐseic

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας και για την αξιολόγηση της προτεινόμενης
αρχιτεκτονικής, διεξάγαμε εκτενή πειράματα και συγκρίσεις με τη συμβατική αρχιτεκτονική σταθεροποίησης η οποία εφαρμόζεται στις σύγχρονες κάμερες. Η απόδοση της προτεινόμενης ενσωματωμένης αρχιτεκτονικής αξιολογήθηκε σε δύο
επίπεδα: στην ακρίβεια της τελικής σταθεροποίησης, και στην πολυπλοκότητα
αυτής.
Η αξιολόγηση της απόδοσης ενός ψηφιακού αλγορίθμου σταθεροποίησης,
σε διαφορετικές συνθήκες κλιμάκωσης είναι μία επίπονη διαδικασία, καθώς η
ίδια ακριβώς εικονοσειρά, πρέπει να καταγραφεί με διαφορετικούς παράγοντες
κλιμάκωσης. ΄Οπως έχουμε αναφέρει, μέθόδοι αξιολόγησης αλγορίθμων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας παρουσιάζονται στις εργασίες των (Morimoto and
Chellappa, 1998), (Marcenaro et al., 2001) και (Balakirsky and Chellappa,
1996), οι οποίες παρουσιάζουν τις κύριες μεθόδους οι οποίες έχουν καθιερωθεί
και έχουν γίνει αποδεκτές από το σύνολο της βιβλιογραφίας.
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Ακρίβεια σταθεροποίησης
Το σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιήσαμε απεικονίζεται στο Σχήμα 4.7.
Η όλη διάταξη αποτελείται από μία ρομποτική κεφαλή τεσσάρων βαθμών ελευθερίας, δύο ψηφιακές κάμερες, έναν αισθητήρα κίνησης, τέσσερις κινητήρες με
κωδικοποιητή και τέσσερις ελεγκτές κινητήρων. Η ψηφιακή κάμερα του εμπορί-

H peiramatik platfìrma h opoÐa perilambnei rompotik kefal tessrwn bajm¸n eleujerÐac, yhfiak kmera, aisjht ra kÐnhshc, tèsseric kinht rec
me kwdikopoiht kai tèsseric elegktèc kinht rwn.
Sq ma 4.7.

ου με δυνατότητα οπτικής κλιμάκωσης, είναι τοποθετημένη πάνω στη ρομποτική
κεφαλή, με σκοπό την καταγραφή εικονοσειρών σε διαφορετικούς παράγοντες οπτικής κλιμάκωσης. Ο αισθητήρας κίνησης, είναι και αυτός τοποθετημένος πάνω
στη ρομποτική κεφαλή για την καταγραφή της κίνησης της ψηφιακής κάμερας.
Η διαδικασία της καταγραφής περιλαμβάνει την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης
κίνησης για όλες τις διαφορετικές συνθήκες οπτικής κλιμάκωσης, με τη χρήση
των κατάλληλων κινητήρων και ελεγκτών. Το προφίλ της κίνησης αυτής είναι
μία σειρά από απότομες μετακινήσεις στον κατακόρυφο άξονα, με στόχο την εξομοίωση των ανεξέλεγκτων δονήσεων και κινήσεων του ανθρώπινου χεριού, με
τη διαφορά όμως ότι πλέον οι κινήσεις αυτές μας είναι γνωστές.
Η απόδοση αξιολογείται βάση της τετραγωνικής ρίζας του μέσου σφάλματος
μεταξύ της επιθυμητής μετατόπισης των εικονοστοιχείων και της μετατόπισης
των εικονοστοιχείων με βάση την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη αρχιτεκτονική
και υπολογίζεται όπως παρακάτω:
!1/2
N
1 X
(xn − x̂n ) + (yn − ŷn )
(4.8)
erms =
N n=1
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όπου (xn , yn ) είναι το διάνυσμα αντιστάθμισης, μετά την οπτική κλιμάκωση,
υπολογισμένο από την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη αρχιτεκτονική και (x̂n , ŷn )
είναι το επιθυμητό διάνυσμα αντιστάθμισης υπολογισμένο από τον αισθητήρα
κίνησης.
Τα αποτελέσματα της σταθεροποίησης με τη χρήση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής σε σύγκριση με αυτά της συμβατικής αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται
στο Σχήμα 4.8.
Τυχαία καρέ της καταγεγραμμένης εικονοσειράς απεικονίζονται στα Σχήματα
4.9, 4.10, 4.11, σταθεροποιημένα σε ×1, ×5, ×10 παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης, αντίστοιχα.
Με βάση τα αποτελέσματα, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική παρουσιάζει καλύτερη ακρίβεια στη σταθεροποίηση όταν η οπτική κλιμάκωση είναι ενεργοποιημένη. Η μη δυναμική και αυστηρά ακολουθιακή συμβατική αρχιτεκτονική, δεν
μπορεί να υπολογίσει σωστά τα τοπικά διανύσματα κίνησης, λόγω της οπτικής
κλιμάκωσης, με αποτέλεσμα η τελική σταθεροποίηση να είναι προβληματική, με
μεγάλες και απότομες διακυμάνσεις.
Στη λειτουργία χωρίς οπτική κλιμάκωση, όπως στο Σχήμα 4.8(αʹ), τα πειραματικά αποτελέσματα είναι ίδια και για τις δύο αρχιτεκτονικές καθώς όλα τα μετατοπισμένα εικονοστοιχεία βρίσκονται μέσα στο εύρος αναζήτησης της μάσκας
αντιστοίχισης. ΄Ομως στο Σχήμα 4.8(βʹ), σε λειτουργία ×5 οπτικής κλιμάκωσης,
η συμβατική αρχιτεκτονική σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορεί να αντιστοιχίσει
σωστά τα μετατοπισμένα εικονοστοιχεία, με αποτέλεσμα τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά να αρχίσουν να αλλοιώνονται, σε αντιδιαστολή με αυτά της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Το φαινόμενο είναι ακόμα πιο αισθητό σε λειτουργία
×10 οπτικής κλιμάκωσης, όπου η συμβατική αρχιτεκτονική πλέον αναπαράγει
σχεδόν όλες τις ανεπιθύμητες μετατοπίσεις από τη στιγμή που δεν μπορεί να
αντιστοιχίσει την πλειοψηφία των μετατοπισμένων εικονοστοιχείων. Αντίθετα,
η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, έχοντας αλλάξει δυναμικά το εύρος της μάσκας,
σταθεροποιεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα το σύνολο της εικονοσειράς.
Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται με βάση την τετραγωνική ρίζα
του μέσου σφάλματος και στον Πίνακα 4.2
SÔgkrish me bsh thn tetragwnik rÐza tou mèsou sflmatoc metaxÔ thc sumbatik c kai proteinìmenhc arqitektonik c se diaforetikoÔc pargontec
optik c klimkwshc.
PÐnakac 4.2.

Pargontac Optik c Klimkwshc
Arqitektonik

×1

×5

×10

Sumbatik

2.47

19.13

51.20

Proteinìmenh

2.47

12.88

25.77
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Sugkritik apotelèsmata stajeropoÐhshc twn dÔo arqitektonik¸n
stajeropoÐhshc, gia diaforetikoÔc pargontec optik c klimkwshc: (a') ×1; (b') ×5;
(g') ×10. H kìkkinh gramm anaparist thn arqik eikonoseir, h gkri gramm anaparist thn stajeropoihmènh eikonoseir qrhsimopoi¸ntac th sumbatik arqitektonik
kai h mple gramm anaparist thn stajeropoihmènh eikonoseir qrhsimopoi¸ntac thn
proteinìmenh arqitektonik .
Sq ma 4.8.
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(aþ)

(bþ)

(gþ)
TuqaÐo karè thc katagegrammènhc eikonoseirc me ×1 optik klimkwsh, (a') karè anaforc, (b') stajeropoihmèno karè me th qr sh thc sumbatik c
arqitektonik c, (g') stajeropoihmèno karè me th qr sh thc proteinìmenhc arqitektonik c.
Sq ma 4.9.

4.3 Peiramatik apotelèsmata - SugkrÐseic

115

(aþ)

(bþ)

(gþ)
TuqaÐo karè thc katagegrammènhc eikonoseirc me ×5 optik klimkwsh, (a') karè anaforc, (b') stajeropoihmèno karè me th qr sh thc sumbatik c
arqitektonik c, (g') stajeropoihmèno karè me th qr sh thc proteinìmenhc arqitektonik c.

Sq ma 4.10.
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(aþ)

(bþ)

(gþ)
TuqaÐo karè thc katagegrammènhc eikonoseirc me ×10 optik klimkwsh, (a') karè anaforc, (b') stajeropoihmèno karè me th qr sh thc sumbatik c
arqitektonik c, (g') stajeropoihmèno karè me th qr sh thc proteinìmenhc arqitektonik c.
Sq ma 4.11.
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Υπολογιστική πολυπλοκότητα
Οι αλγόριθμοι εκτίμησης κίνησης έχουν μελετηθεί εκτενώς στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η προτεινόμενη ενσωματωμένη αρχιτεκτονική δεν προτείνει έναν νέο αλγόριθμο εκτίμησης κίνησης αλλά είναι μία νέα αρχιτεκτονική η οποία μειώνει την
πολυπλοκότητα του όλου συστήματος, αποδεσμεύοντας τη μονάδα αντιστάθμισης
πλαισίου, ενσωματώνοντας τη λειτουργία της στη μονάδα παρεμβολής. Επομένως, η απουσία μίας επιπλέον μονάδας του όλου συστήματος μειώνει αντίστοιχα
την πολυπλοκότητα αυτού.
Πιο συγκεκριμένα, η μείωση της πολυπλοκότητας αντιστοιχεί στη μείωση των
αριθμητικών πράξεων που αντιστοιχούσαν στη μονάδα αντιστάθμισης πλαισίου.
Για εικόνες ανάλυσης N × M εικονοστοιχείων, και f καρέ ανά δευτερόλεπτο,
έχουμε μείωση της τάξεως των 2 × N × M × f αθροίσεων ανά δευτερόλεπτο.
Η μείωση αυτή της πολυπλοκότητας και το αντίστοιχο κέρδος στην ταχύτητα
της όλης αρχιτεκτονικής γίνονται ακόμα πιο αισθητά όσο αυξάνεται ο αριθμός
των καρέ ανά δευτερόλεπτο και όσο αυξάνεται η ανάλυση της καταγεγραμμένης
εικονοσειράς.

4.4 Sumpersmata

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε μία νέα ενσωματωμένη αρχιτεκτονική δυναμικής σταθεροποίησης κατάλληλη για λειτουργία σταθεροποίησης σε οποιεσδήποτε
συνθήκες οπτικής και ψηφιακής κλιμάκωσης.
Η αρχιτεκτονική αυτή ρυθμίζει δυναμικά τις παραμέτρους λειτουργίας της
με βάση τον παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης, βελτιστοποιώντας την ποιότητα
της σταθεροποίησης, λόγω της αποτελεσματικότερης εκτίμησης των τοπικών
διανυσμάτων κίνησης.
Επίσης, τα ολικά διανύσματα κίνησης της μονάδας σταθεροποίησης, εισάγονται στη μονάδα ψηφιακής κλιμάκωσης στην οποία ενσωματώνεται η αντιστάθμιση
του πλαισίου, μειώνοντας με τη σειρά της, την πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας.
Τα πειραματικά αποτελέσματα και οι συγκρίσεις έδειξαν ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική υπερέχει αυτής της συμβατικής και ευρέως χρησιμοποιούμενης
αρχιτεκτονικής σε ότι αφορά την ποιότητα σταθεροποίησης σε λειτουργία ενεργοποιημένης της οπτικής κλιμάκωσης. Επιπλέον, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική
μειώνει την πολυπλοκότητα του όλου συστήματος, σε λειτουργία ενεργοποιημένης της ψηφιακής κλιμάκωσης, βελτιώνοντας έτσι την ανεπιθύμητη καθυστέρηση
που παρατηρούνταν κατά τη διάρκεια της συμβατικής σταθεροποίησης.
Συνοψίζοντας και με βάση όλα τα παραπάνω η προτεινόμενη ενσωματωμένη
αρχιτεκτονική δυναμικής σταθεροποίησης παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα
και καινοτομίες έναντι της υπάρχουσας ακολουθιακής αρχιτεκτονικής σταθεροποίησης.
•

Βελτιστοποίηση της ποιότητας της σταθεροποίησης, σε συνθήκες οπτικής
κλιμάκωσης.

118

•
•

•
•

4 Enswmatwmènh arqitektonik dunamik c stajeropoÐhshc kai klimkwshc

Μείωση της πολυπλοκότητας της σταθεροποίησης, σε συνθήκες ψηφιακής
κλιμάκωσης.
Συσσωρευτική βελτιστοποίηση της ποιότητας της σταθεροποίησης και μείωση της πολυπλοκότητας της σταθεροποίησης, σε συνθήκες ταυτόχρονης
οπτικής και ψηφιακής κλιμάκωσης.
Δυνατότητα εφαρμογής της αρχιτεκτονικής σε όλους του αλγορίθμους σταθεροποίησης πραγματικού χρόνου.
Δυνατότητα ενσωμάτωσης της αρχιτεκτονικής σε όλους ανεξαιρέτως τους
αλγορίθμους ψηφιακής και οπτικής κλιμάκωσης.

Mèroc V
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B

ασικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση και ανάπτυξη
νέων τεχνικών στα πεδία της ψηφιακής κλιμάκωσης και της ψηφιακής
σταθεροποίησης εικόνας. Επίσης, μελετήθηκαν διεξοδικά οι αλληλεπιδράσεις, σε ένα ενιαίο σύστημα, ταυτόχρονης λειτουργίας των συστημάτων κλιμάκωσης και σταθεροποίησης εικόνας. Ακολούθησε η περιγραφή μίας
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής η οποία ενσωματώνει τις δύο αυτές λειτουργίες σε
μία, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας αλλά και μείωση της πολυπλοκότητας της σταθεροποίησης σε συνθήκες ταυτόχρονης οπτικής και ψηφιακής
κλιμάκωσης.
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να χωρίσουμε την παρούσα διατριβή σε τρεις
ενότητες: Η πρώτη ενότητα αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνικών στον τομέα της
ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας, η δεύτερη ενότητα αφορά την ανάπτυξη μίας νέας τεχνικής στον τομέα της ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας, ενώ η τρίτη και
τελευταία ενότητα αφορά μία νέα αρχιτεκτονική ενός ενιαίου συστήματος κλιμάκωσης και σταθεροποίησης εικόνας. ΄Ολες οι νέες τεχνικές και αρχιτεκτονικές
που παρουσιάζονται στις τρεις αυτές ενότητες είχαν ως στόχο είτε τη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας της εκάστοτε
μεθόδου έναντι των υπολοίπων διαδεδομένων μεθόδων. Βέβαια, όπου ήταν εφικτό έγινε προσπάθεια για ταυτόχρονη υπεροχή και στην ταχύτητα αλλά και στην
απόδοση, όπως στην περίπτωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής του ενιαίου
συστήματος κλιμάκωσης και σταθεροποίησης εικόνας.
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Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάστηκε ένας νέος αλγόριθμος ασαφούς ψηφιακής
κλιμάκωσης εικόνας βασιζόμενος σε δύο διαφορετικές μεταβλητές, αυτή της δια-
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φοράς φωτεινότητας των γειτονικών εικονοστοιχείων και αυτής του ποσοστού
επικάλυψης των εικονοστοιχείων από τη δυναμική μάσκα. Το μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού του κάθε τελικού εικονοστοιχείου βασίζεται στην ασαφή
λογική και σε μία σειρά από κανόνες συνεπαγωγής, με στόχο την εξαγωγή κλιμακωμένων εικόνων με ομαλή και συνεχή απόκριση στις ακμές χωρίς την ανάγκη
επιπλέον προ-επεξεργασίας. Η προτεινόμενη τεχνική κλιμάκωσης παρουσιάζει τα
καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα με βάση το κριτήριο της ποιότητας της παρεμβολής καθώς και τη δεύτερη καλύτερη απόκριση σε ακμές μετά από αυτόν του
πλησιέστερου γείτονα. Η όλη όμως ποιοτική υπεροχή του προτεινόμενου αλγορίθμου, μείωσε την απόδοσή του στον τομέα της ταχύτητας σε τέτοιο βαθμό που
κρίνεται μη ικανοποιητική για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Γι΄ αυτό το λόγο
η προτεινόμενη ασαφής μέθοδος υλοποιήθηκε σε υλικό (FPGA), με δυνατότητα
πλέον λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο για εικονοσειρές μεγάλης ανάλυσης, μεγάλου βάθους εικονοστοιχείων και μεγάλων παραγόντων κλιμάκωσης. Επίσης,
η υλοποίηση παρουσιάζει μικρές απαιτήσεις του συστήματος σε ενσωματωμένη
μνήμη λόγω της ενσωματωμένης επαναληπτικής προσεγγιστικής μεθόδου της
Γκαουσιανής συνάρτησης συμμετοχής. Τέλος, η αρχιτεκτονική της μεθόδου υλοποίησης μας δίνει τη δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας για μεγαλύτερες
αναλύσεις εικόνων και παραγόντων κλιμάκωσης στο ίδιο FPGA κύκλωμα.
Η δεύτερη τεχνική που προτάθηκε στην ενότητα αυτή βασίζεται σε δύο ιδιότητες του λογαριθμο-πολικού βιολογικού μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζει μεγαλύτερα βάρη σε εικονοστοιχεία της κεντρικής περιοχής παρεμβολής και
μειώνει λογαριθμικά τα βάρη των εικονοστοιχείων καθώς απομακρυνόμαστε προς
την περιφέρεια, με σκοπό τη διατήρηση της γεωμετρικής δομής γύρω από τις ακμές με ταυτόχρονη διατήρησης της καλής ποιότητας παρεμβολής στην υπόλοιπη
εικόνα, χωρίς επιπλέον χρήση προ-επεξεργασίας. Ο προτεινόμενος αυτός αλγόριθμος κλιμάκωσης παρουσιάζει τα δεύτερα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα με
βάση το κριτήριο της ποιότητας της παρεμβολής, μετά από τον αλγόριθμο ασαφής κλιμάκωσης, με το επιπλέον χαρακτηριστικό της δυνατότητας κλιμάκωσης
σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η δυνατότητα παραμετροποίησης του αλγορίθμου για αντίστοιχη μεταβολή του ισοζυγίου απόδοσης - ταχύτητας τον κάνει
πολύ ευέλικτο και αποδοτικό σε διαφορετικά είδη εικόνων και εφαρμογών.
Τέλος, στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκε μία εμπεριστατωμένη έρευνα και
κατηγοριοποίηση όλων των μεθόδων σύγκρισης αλγορίθμων παρεμβολής, στα
πλαίσια της οποία προτάθηκε και μία νέα μέθοδος σύγκρισης αλγορίθμων κλιμάκωσης εικόνων με βάση οπτικά μεγενθυμένες εικόνες. Οι τελικές συγκρίσεις
μπορούν να γίνουν πλέον και με βάση οπτικά μεγενθυμένες εικόνες, τις οποίες
κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως ιδανικές, από τη στιγμή
που δεν έχουν υποστεί καμία ψηφιακή επεξεργασία.
Στη δεύτερη ενότητα της διατριβής παρουσιάστηκε μία εντελώς νέα μέθοδος
ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας με τη χρήση της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται πρώτη φορά στη βιβλιογραφία και
μας έδωσε πολύ σημαντικά συμπεράσματα τόσο στον τομέα της ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας αλλά και στον τομέα της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών.
Πιο συγκερκιμένα, η μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι η συνολική κίνηση που
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παρατηρείται σε εικονοσειρές οι οποίες έχουν ληφθεί από μικρές και φορητές κάμερες οφείλεται κυρίως σε δύο ανεξάρτητες κινήσεις: στην ηθελημένη κίνηση της
κάμερας και στην ανεπιθύμητη κίνηση της κάμερας η οποία οφείλεται στις δονήσεις από ανεξέλεγκτες μετακινήσεις του ανθρώπινου χεριού. Μελετώντας την
ανεξάρτητη φύση των δύο αυτών κινήσεων αλλά και του μοντέλου της ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών προσπαθήσαμε σε πρώτη φάση να διαχωρίσουμε
τις δύο αυτές κινήσεις με τελικό στόχο την εφαρμογή τους στη σταθεροποίηση
εικόνας. Τα πειραματικά και συγκριτικά αποτελέσματα απέδειξαν ότι όχι μόνον
είναι δυνατός ο διαχωρισμός των δύο αυτών κινήσεων με βάση την ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών, αλλά και ότι η τελική σταθεροποιημένη εικονοσειρά
υπερτερεί σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από αυτές άλλων πολύ διαδεδομένων μεθόδων ψηφιακής σταθεροποίησης εικόνας. Βέβαια ο προτεινόμενος αλγόριθμος,
λόγω του ότι η διεργασία της ανάλυσης των ανεξάρτητων συνιστωσών απαιτεί εξαρχής όλα τα τοπικά διανύσματα κίνησης, αδυνατεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα
με τη λήψη της εικονοσειράς, καθιστώντας την ιδανική για χρήση σε ήδη καταγεγραμμένες εικονοσειρές. Αυτό σημαίνει ότι αν και η προτεινόμενη μέθοδος είναι
γρήγορη, δεν είναι δυνατή η χρήση της σε εικονοσειρές πραγματικού χρόνου.
Επίσης, στην ενότητα αυτή και στα πλαίσια ενός συνολικού προτεινόμενου
συστήματος σταθεροποίησης εικόνας, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά υπολογισμός τοπικών διανυσμάτων κίνησης με τη χρήση αλγορίθμου εκτίμησης κίνησης
που πρωτοεφαρμόστηκε σε συμπίεση εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο, η απόδοση
των ηλεκτρονικών συσκευών που εμπεριέχουν ενσωματωμένα συστήματα σταθεροποίησης αλλά και συμπίεσης ταυτόχρονα, μπορεί να βελτιωθεί αισθητά καθώς
η λειτουργία της εκτίμησης κίνησης εκτελείται μία μόνο φορά και για τα δύο
υποσυστήματα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο ο προτεινόμενος αλγόριθμος αναζητά την καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των ακεραίων εικονοστοιχείων.
Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος ψάχνει γύρω από το ακέραιο εικονοστοιχείο με
την καλύτερη αντιστοιχία, για να βρει εάν υπάρχει ακόμα καλύτερη αντιστοιχία
σε ακρίβεια μισού εικονοστοιχείου. Εάν υπάρχει όντως καλύτερη αντιστοιχία,
τότε ο αλγόριθμος προχωρά και στο τελευταίο στάδιο της εύρεσης καλύτερης
αντιστοιχίας, δίπλα στο προηγούμενο σημείο, με ακρίβεια ενός τετάρτου του
εικονοστοιχείου.
Στην τρίτη ενότητα της διατριβής παρουσιάστηκε μία νέα ενσωματωμένη αρχιτεκτονική δυναμικής σταθεροποίησης κατάλληλη για λειτουργία σταθεροποίησης
σε οποιεσδήποτε συνθήκες οπτικής και ψηφιακής κλιμάκωσης, σε αντιδιαστολή
με την υπάρχουσα ακολουθιακή αρχιτεκτονική σταθεροποίησης. Κατά την εκτενή μελέτη και παρουσίαση των αλληλεπιδράσεων των δύο συστημάτων, αυτών
της κλιμάκωσης και σταθεροποίησης εικόνας, διαπιστώσαμε δύο βασικά μειονεκτήματα και προβλήματα. Το πρώτο μειονέκτημα ήταν η αδυναμία πλήρους και
βέλτιστης σταθεροποίησης, η οποία αδυναμία αύξανε καθώς ο χρήστης μεγάλωνε
τον παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης. Αυτό συμβαίνει διότι οι αλγόριθμοι συσχέτισης εικονοστοιχείων δεν μπορούσαν να εκτελέσουν αξιόπιστα την αντιστοίχηση,
καθώς τα αρχικά εικονοστοιχεία, μετά τη μετατόπιση και οπτική κλιμάκωση, βρίσκονταν έξω από τα όρια του εύρους αναζήτησης της μάσκας αναζήτησης. Το
δεύτερο μειονέκτημα ήταν η αυξημένη καθυστέρηση, η οποία όμως δεν παρατη-
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ρούνταν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της κάμερας χωρίς δηλαδή
ενεργοποιημένη την ψηφιακή κλιμάκωση. Το μειονέκτημα αυτό οφειλόταν στην
αυξημένη υπολογιστική πολυπλοκότητα της σειριακής λειτουργίας της ψηφιακής
κλιμάκωσης και ψηφιακής σταθεροποίησης της εικόνας.
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική ενσωματώνει στη σταθεροποίηση εικόνας και
τα δύο είδη κλιμάκωσης εικόνας, αυτά δηλαδή της οπτικής και ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας. Στο πρώτο στάδιο της αρχιτεκτονικής, ο σταθεροποιητής ρυθμίζει
δυναμικά τις λειτουργικές του παραμέτρους βάση των ρυθμίσεων της οπτικής
κλιμάκωσης με σκοπό την καλύτερη εξαγωγή τοπικών διανυσμάτων κίνησης.
Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα υπολογισμού των τοπικών διανυσμάτων κίνησης,
χρησιμοποιεί μία επιπλέον μεταβλητή εισόδου, αυτή του παράγοντα οπτικής κλιμάκωσης, η οποία ρυθμίζει ανάλογα το εύρος της μάσκας αναζήτησης. ΄Επειτα, τα
ολικά διανύσματα κίνησης του σταθεροποιητή, εισάγονται στο σύστημα ψηφιακής
κλιμάκωσης εικόνας όπου η αντιστάθμιση εικόνας ενσωματώνεται στη λειτουργία της παρεμβολής. Τα πειραματικά αποτελέσματα και οι συγκρίσεις έδειξαν ότι
η προτεινόμενη αρχιτεκτονική υπερέχει αυτής της συμβατικής και ευρέως χρησιμοποιούμενης αρχιτεκτονικής σε ότι αφορά την ποιότητα σταθεροποίησης σε
λειτουργία ενεργοποιημένης της οπτικής κλιμάκωσης. Επιπλέον, η προτεινόμενη
αρχιτεκτονική μειώνει την πολυπλοκότητα του όλου συστήματος, σε λειτουργία
ενεργοποιημένης της ψηφιακής κλιμάκωσης, βελτιώνοντας έτσι την ανεπιθύμητη
καθυστέρηση που παρατηρούνταν κατά την διάρκεια της συμβατικής σταθεροποίησης. Καθώς η νέα αρχιτεκτονική ενσωματώνει τη μονάδα αντιστάθμισης
πλαισίου, έχουμε μείωση της πολυπλοκότητας που αντιστοιχεί στη μείωση των
αριθμητικών πράξεων που αντιστοιχούσαν στη μονάδα αντιστάθμισης πλαισίου.
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Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής θέτει τις
βάσεις για περαιτέρω έρευνα πάνω στην ψηφιακή κλιμάκωση και σταθεροποίηση
εικόνας.
Αναφορικά με την ψηφιακή κλιμάκωση εικόνας, οι προτάσεις για περαιτέρω
έρευνα είναι οι παρακάτω:
•
•
•

Επέκταση της ασαφούς μεθόδου κλιμάκωσης εικόνας με χρήση επιπλέον μεταβλητών εισόδου.
Επέκταση της προτεινόμενης μεθόδου κλιμάκωσης εικόνας με χρήση νεύροασαφούς μοντέλου.
Εφαρμογή των τυχαίων Μαρκοβιανών πεδίων (random Markov elds) για
την εκτέλεση παρεμβολής.

Αναφορικά με την ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας, οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα είναι οι παρακάτω:
•

Επέκταση της προτεινόμενης μεθόδου σταθεροποίησης εικόνας με χρήση εκτεταμένου φίλτρου Κάλμαν (extended Kalman lter).
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Μελέτη του μοντέλου ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών για εκτίμηση κίνησης.

Αναφορικά με την ενσωματωμένη αρχιτεκτονική κλιμάκωσης και σταθεροποίησης εικόνας, οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα είναι οι παρακάτω:
•
•
•

Περαιτέρω μελέτη της επίδρασης της οπτικής κλιμάκωσης εικόνας στο σύστημα σταθεροποίησης.
Περαιτέρω μελέτη της επίδρασης της ψηφιακής κλιμάκωσης εικόνας στο σύστημα σταθεροποίησης.
Επέκταση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής με επιπλέον ενσωμάτωση της
λειτουργίας της κωδικοποίησης της εικονοσειράς.
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