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Περίληψη 
 
 
 Το πρόβληµα της αντιστοίχισης σηµείων µεταξύ δύο εικόνων, είναι ένα από 
τα βασικότερα προβλήµατα της υπολογιστικής όρασης. Η σπουδαιότητα του 
οφείλεται στο ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την εξαγωγή πληροφορίας 
βάθους, όσο και για τον υπολογισµό κίνησης µέσω της οπτικής ροής. Ωστόσο 
φαινόµενα όπως οι προβολικές παραµορφώσεις, οι επικαλύψεις και οι φωτοµετρικές 
διαφοροποιήσεις καθιστούν την επίλυση του προβλήµατος δύσκολη.  Επιπλέον η 
υψηλή πολυπλοκότητα της εύρεσης αντιστοιχίσεων, καθιστά πολλές µεθόδους 
ακατάλληλες για πολλές σύγχρονες εφαρµογές.   
 Η συσχέτιση αποτελεί έναν γνωστό τρόπο επίλυσης του προβλήµατος της 
αντιστοίχισης και οδηγεί σε πυκνό χάρτη αντιστοιχίσεων. Το µειονέκτηµα της όµως 
είναι ότι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα αξιόπιστα αποτελέσµατα κοντά σε ασυνέχειες 
βάθους, σε επικαλυπτόµενες περιοχές και σε περιοχές µειωµένης υφής. 
 Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση της συµπεριφοράς ενός τυπικού 
αλγορίθµου αντιστοίχισης µέσω συσχέτισης, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση των 
κυριότερων πηγών σφαλµάτων του και την βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του 
στις περιοχές αυτές. Προτείνονται πέντε βελτιώσεις. Οι δύο από αυτές αποσκοπούν 
κυρίως στην βελτίωση της συµπεριφοράς κοντά σε ασυνέχειες βάθους, ενώ οι άλλες 
δύο στοχεύουν στις περιοχές µε µειωµένη υφή και η τελευταία στην ανίχνευση των 
επικαλυπτόµενων περιοχών. 
 Οι παραπάνω βελτιωτικές προτάσεις, συνδυασµένες κατάλληλα, αποτελούν 
την βάση για δύο προτεινόµενους αλγορίθµους αντιστοίχισης. Στον πρώτο αλγόριθµο 
δίνεται προτεραιότητα στην αντιµετώπιση των ασυνεχειών βάθους, ενώ στον 
δεύτερο, πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση της απόδοσης στις περιοχές χωρίς 
σηµαντική υφή. 
 Τα αποτελέσµατα των δύο αλγορίθµων δοκιµάστηκαν σε µια σειρά από 
πραγµατικές και από συνθετικές ακολουθίες. Συγκρίσεις µε άλλες σχετικές µεθόδους 
αντιστοίχισης δείχνουν σηµαντική βελτίωση της απόδοσης χωρίς µεγάλη αύξηση της 
υπολογιστικής πολυπλοκότητας. 
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Abstract 
 
 
 The correspondence problem is one of the most important problems in 
computational vision. Its importance stems from the fact that structure as well as 
motion information can be derived from correspondences between two images. 
Nevertheless, phenomena such as the projective distortions, the occlusions and the 
photometric alterations render the problem hard to solve. Furthermore the high 
computational complexity of correspondences, constitute many of the existing 
approaches inappropriate for certain applications. 
 Correlation is a way to solve the correspondence problem resulting in dense 
disparity maps. However most correlation methods show poor results near depth 
discontinuities, occlusions and in textureless areas. 
 In the current work we study the behavior of correlation-based stereo in order 
to better understand the sources of its weaknesses and to improve its robustness. Five 
improvements are suggested. Two of them aim at improving the disparity image near 
depth discontinuities, two others try to improve the behavior near textureless regions 
and the final one near occlusions. 
 The suggested improvements, combined appropriately, form the basis of two 
proposed algorithms. The first one explicitly deals with the problem near depth 
discontinuities, while the second one focuses at improving the results, especially at 
areas with poor intensity or color variations. 
 The two proposed algorithms have been tested on both real and synthetic 
stereo pairs. The comparison with other correlation based techniques shows 
significant improvements in effectiveness without much computational overhead.   
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1 Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή στη Υπολογιστική Όραση 

Η υπολογιστική όραση έχει ως βασικό του στόχο τον υπολογισµό ιδιοτήτων του 
τρισδιάστατου κόσµου από δύο ή περισσότερες ψηφιακές εικόνες. Οι ιδιότητες που 
ενδιαφέρουν είναι κυρίως γεωµετρικές (π.χ. σχήµα αντικειµένου) και δυναµικές (π.χ. 
ταχύτητα αντικειµένου). 
 Τα όρια της υπολογιστικής όρασης δεν είναι ευκρινή, αλλά χάνονται σε 
διάφορους άλλους επιστηµονικούς τοµείς όπως η τεχνητή νοηµοσύνη, η ροµποτική, η 
επεξεργασία σηµάτων, η αναγνώριση προτύπων, η ψυχολογία και οι νευροεπιστήµες. 
 Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο τοµέας έχει γνωρίσει µεγάλη ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια και µεγάλο εύρος από αρκετά επιτυχηµένες ερευνητικές 
προσπάθειες έχουν γίνει σε διάφορα θέµατα. Παραδείγµατα τέτοιων θεµάτων 
αποτελούν η εξαγωγή χαρακτηριστικών, η ανάλυση κίνησης, η αναγνώριση 
αντικειµένων, η εξαγωγή σχήµατος, η επεξεργασία  εικόνων απόστασης και η 
στερεοσκοπική όραση. 
 Η τελευταία (stereo vision) αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς 
της υπολογιστικής όρασης. Στόχος της είναι η ανάκτηση και η ανακατασκευή της 
τρισδιάστατης δοµής µιας σκηνής από δύο (ή περισσότερες) δισδιάστατες εικόνες. Οι 
εικόνες αυτές, που είναι γνωστές ως εικόνα αναφοράς και εικόνα αναζήτησης, πρέπει 
να απεικονίζουν την ίδια σκηνή από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τα δύο βασικά 
προβλήµατα που καλείται να επιλύσει η στερεοσκοπική όραση είναι το πρόβληµα της 
αντιστοίχισης σηµείων και το πρόβληµα της τρισδιάστατης ανακατασκευής. 

1.2 Το Πρόβληµα της Αντιστοίχισης Σηµείων 

Ένα δύσκολο και υπολογιστικά ακριβό πρόβληµα που καλείται να επιλύσει η 
στερεοσκοπική όραση είναι το πρόβληµα της αντιστοίχισης σηµείων µεταξύ δυο 
εικόνων. Συγκεκριµένα πρέπει να βρεθούν ποιά σηµεία από τις δύο εικόνες του 
στερεοσκοπικού ζεύγους, αποτελούν προβολές του ίδιου σηµείου της σκηνής. Η 
γενική προσέγγιση που χρησιµοποιείται για την επίλυση του προβλήµατος είναι η 
αναζήτηση και η εύρεση εκείνου του στοιχείου της εικόνας αναζήτησης που µοιάζει 
περισσότερο, σύµφωνα µε κάποιο προεπιλεγµένο µετρικό κριτήριο οµοιότητας, µε 
ένα δοθέν στοιχείο της εικόνας αναφοράς.  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που κάνουν το πρόβληµα της αντιστοίχισης 
δύσκολο: οι επικαλύψεις (occlusions) δηλαδή τα στοιχεία που ενώ είναι ορατά στη 
µια εικόνα είναι επικαλυπτόµενα στην άλλη, οι φωτοµετρικές παραµορφώσεις που 
προκύπτουν όταν δύο σηµεία, που αποτελούν προβολές του ίδιου σηµείου της σκηνής 
στις δύο εικόνες, έχουν διαφορετική φωτεινότητα ή διαφορετικό χρώµα και τέλος οι  
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προβολικές παραµορφώσεις (projective distortions) που έχουν ως αποτέλεσµα οι 
δισδιάστατες προβολές του ίδιου αντικειµένου της σκηνής στις δύο εικόνες να µην 
παρουσιάζουν το ίδιο σχήµα. 

1.3 Εφαρµογές και Χρήσεις   

Το πρόβληµα της αντιστοίχισης είναι µεγάλης σηµασίας για την υπολογιστική όραση 
γιατί αποτελεί την βάση για τον υπολογισµό του βάθους και της οπτικής ροής. Αν οι 
δύο εικόνες είναι διαδοχικές χρονικά και υπάρχει κίνηση στη σκηνή, τότε η 
αντιστοίχιση δίνει πληροφορίες για την κίνηση (σχήµα 1.1). Στην περίπτωση που οι 
δύο εικόνες είναι διαδοχικές χρονικά και στην σκηνή δεν υπάρχει κίνηση ή είναι 
ταυτόχρονες, επιστρέφεται πληροφορία για το βάθος και για τη δοµή της σκηνής 
(σχήµα 1.2). Εξαιτίας αυτής της διπλής της φύσης, η αντιστοίχιση σηµείων είναι 
σηµαντική σε πολλές σύγχρονες εφαρµογές. 
  

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήµα 1.1  Οπτική ροή από αντιστοίχιση.(α),(β) Ζευγάρι συνθετικών εικόνων που απεικονίζουν µια 
σφαίρα που περιστρέφεται. (γ) Το πεδίο της οπτικής ροής που υπολογίζεται (πηγή: 
http://www.cs.otago.ac.nz/research/vision/Research/OpticalFlow/opticalflow.html).   

 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήµα 1.2  Τρισδιάστατη ανακατασκευή από αντιστοίχιση. (α),(β) Στερεοσκοπικό ζευγάρι εικόνων 
της επιφάνειας της Αφροδίτης που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Μαγγελάνο. (γ) Τρισδιάστατη 
ανακατασκευή της επιφάνειας του πλανήτη (πηγή: “Introductory Techniques for 3-D Computer 
Vision” [38]). 
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Πιο συγκεκριµένα είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε αεροφωτογραφίες της γης ή 
άλλων πλανητών από δορυφόρους µε στόχο την χαρτογράφηση. Αντιστοιχίζοντας τα 
σηµεία µεταξύ των δύο εικόνων µπορεί να κατασκευαστεί µια τρισδιάστατη 
αναπαράσταση της µορφολογίας της επιφάνειας. Μία ακόµα χρήσιµη εφαρµογή είναι 
η µοντελοποίηση αντικειµένων. Παίρνοντας πολλές φωτογραφίες από διάφορα 
αντικείµενα και υπολογίζοντας τις αντιστοιχίσεις σηµείων µεταξύ τους µπορούν να 
κατασκευαστούν άµεσα τρισδιάστατα µοντέλα. Επιπλέον είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί από συστήµατα παρακολούθησης και συστήµατα ασφαλείας. 
Έχοντας µια κινούµενη κάµερα που παρακολουθεί κάποιο χώρο, µε την βοήθεια της 
αντιστοίχισης µπορεί να γίνει εύκολα η ανίχνευση οποιασδήποτε ανεξάρτητης 
κίνησης που µπορεί να θεωρηθεί ως “ύποπτη”. Ένας ακόµα σηµαντικός τοµέας 
εφαρµογής είναι η ροµποτική.  Πιο συγκεκριµένα η αντιστοίχιση µπορεί να οδηγήσει 
στον υπολογισµό των τρισδιάστατων παραµέτρων των επιπέδων της σκηνής [24, 3], 
οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσµατική λύση σηµαντικών 
προβληµάτων όπως η αυτόνοµη  πλοήγηση ροµπότ, η χαρτογράφηση, η επιστροφή 
του ροµπότ στη θέση εκκίνησής του (homing) και η κατανόηση της ιδίας κίνησης 
(egomotion).     

Τα παραπάνω αποτελούν ένα µικρό µόνο τµήµα των εφαρµογών της 
αντιστοίχισης σηµείων. Η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την 
έντονη ερευνητική προσπάθεια στον τοµέα της στερεοσκοπικής όρασης υπόσχονται 
νέες εφαρµογές που θα σχετίζονται άµεσα µε το θέµα. 

1.4 Κατηγοριοποίηση Μεθόδων Αντιστοίχισης και 
Προηγούµενες Προσεγγίσεις   

 Εξαιτίας των πολλών εφαρµογών της αντιστοίχισης σηµείων, τα τελευταία 
χρόνια έχει γίνει ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητικών προσπαθειών πάνω στο θέµα. 
Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια προσπάθεια να ταξινοµηθούν οι διάφορες µέθοδοι 
αντιστοίχισης, και να αναφερθούν ορισµένες από τις πιο αντιπροσωπευτικές 
µεθόδους κάθε κατηγορίας. Για την παρούσα κατηγοριοποίηση βοήθησαν σηµαντικά 
κάποιες δηµοσιεύσεις που συνοψίζουν τις σηµαντικότερες ερευνητικές προσπάθειες. 
Οι Dhond και Aggarwal [8] συνόψισαν και περιέγραψαν συνοπτικά τις πιο 
ενδιαφέρουσες βελτιώσεις που έχουν προταθεί για το πρόβληµα της αντιστοίχισης 
ενώ οι Scharstein και Szeliski [35] ταξινόµησαν και σύγκριναν διεξοδικά την 
απόδοση ορισµένων γνωστών αλγορίθµων αντιστοίχισης περιοχών. 
 Ένας βασικός διαχωρισµός των µεθόδων αντιστοίχισης µπορεί να γίνει µε 
κριτήριο τον αριθµό των εικόνων που χρησιµοποιούν. Ορισµένες µέθοδοι 
χρησιµοποιούν περισσότερες από δύο κάµερες ή περισσότερα από δύο στιγµιότυπα 
της σκηνής, για να βελτιώσουν τα αποτέλεσµα της αντιστοίχισης. Οι Ohta, Watanabe 
και Ikeda [31] χρησιµοποίησαν τρεις κάµερες  (L, R και U).  Χρησιµοποιώντας τα 
ζευγάρια L-U και R-U  κατασκεύασαν δύο χάρτες αντιστοιχίσεων τους οποίους στη 
συνέχεια συνδύασαν σε έναν ενιαίο µε την χρήση επαναληπτικού σχήµατος. Οι 
Nakamura, Matsuura,. Satoh και Ohta [30] πρότειναν την χρήση περισσοτέρων των 
δύο στιγµιότυπων για την βελτίωση των αντιστοιχίσεων. Ο αλγόριθµος για κάθε νέο 
στιγµιότυπο ενηµερώνει κατάλληλα τις αντιστοιχίσεις που έχουν υπολογιστεί µέχρι 
εκείνη τη στιγµή.  
 Ένα µικρότερο ποσοστό µεθόδων προσπαθούν να εξάγουν πληροφορία για το 
βάθος της σκηνής χρησιµοποιώντας µία µόνο εικόνα. Τέτοιες προσπάθειες 
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στηρίζονται συνήθως στα σηµεία σύγκλισης (focus) και στις παραλληλίες ευθειών. 
Για παράδειγµα ο Sparr [36] πρότεινε µια µέθοδο υπολογισµού σχετικού βάθους της 
σκηνής µε την προϋπόθεση ότι περιέχει µόνο πολυεδρικά σχήµατα. 
 Το µειονέκτηµα των µεθόδων που χρησιµοποιούν περισσότερες από δύο 
εικόνες, είναι ότι χρειάζονται σηµαντική ποσότητα πληροφορίας η οποία δεν µπορεί 
να είναι πάντα διαθέσιµη. Επιπλέον εξαιτίας των πολλών επεξεργασιών που 
απαιτούν, συνήθως χαρακτηρίζονται από υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα. Από 
την άλλη οι µέθοδοι υπολογισµού βάθους από µια εικόνα, αντιµετωπίζουν πολλές 
δυσκολίες, και επιστρέφουν αποτελέσµατα µόνο για τα τµήµατα της σκηνής που 
περιέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες (π.χ παράλληλες ευθείες). Τα παραπάνω 
καθιστούν το πρόβληµα της αντιστοίχισης από ζεύγος εικόνων πιο ενδιαφέρον και 
υποσχόµενο και έχουν ως αποτέλεσµα η µεγάλη πλειοψηφία των µεθόδων να 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή (binocular stereo) [28, 18, 12, 41, 20, 39]. 

Οι µέθοδοι επίλυσης του προβλήµατος αντιστοίχισης µεταξύ δύο εικόνων 
διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες µε κριτήριο ορισµένα χαρακτηριστικά τους 
γνωρίσµατα. Μια βασική κατηγορία αποτελούν οι συνεργατικοί αλγόριθµοι [27, 42], 
οι οποίοι ενθαρρύνουν άµεσα την συνεργασία µεταξύ των κοντινών εικονοστοιχείων. 
Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας επαναληπτικά σχήµατα, διαδίδουν την 
πληροφορία από κάθε εικονοστοιχείο στα γειτονικά του. Καθοριστική συµβολή στην 
πορεία του συγκεκριµένου τοµέα έχει η προσπάθεια των Marr και Poggio [27] οι 
οποίοι πρότειναν  για τους χάρτες µετατοπίσεων την υπόθεση της µοναδικότητας και 
την υπόθεση της συνέχειας. Βάσει αυτών των αρχών χρησιµοποίησαν κάποιο 
επαναληπτικό σχήµα, για την διάδοση της πληροφορίας από κάθε εικονοστοιχείο στα 
γειτονικά του. Οι   Zitnick και Kanade [42] υιοθέτησαν τις υποθέσεις των Marr και 
Poggio και τις εφάρµοσαν µε την χρήση ενός τρισδιάστατου πίνακα που περιέχει ως 
στοιχεία τις διάφορες τιµές συσχέτισης. Κάθε τιµή συσχέτισης, αντιστοιχεί σε ένα 
ζευγάρι ενός εικονοστοιχείου της εικόνας αναφοράς και µίας µετατόπισης. Και σε 
αυτή τη µέθοδο χρησιµοποιήθηκε  ένας επαναληπτικός αλγόριθµος για την διάδοση 
των τιµών συσχέτισης. Το βασικό µειονέκτηµα των µεθόδων αυτής της κατηγορίας 
είναι ότι συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές και ότι έχουν πολλές 
παραµέτρους. 

Μια άλλη βασική κατηγορία αποτελούν οι µέθοδοι ελαχιστοποίησης 
ενέργειας. Οι µέθοδοι αυτές µοιάζουν µε τους συνεργατικούς αλγορίθµους, γιατί 
επίσης  προωθούν την συνεργασία αλλά χρησιµοποιούν την τεχνική της καθολικής 
βελτιστοποίησης. Συγκεκριµένα εφαρµόζουν και ελαχιστοποιούν ενεργειακές 
συναρτήσεις που ευνοούν τους οµαλούς χάρτες µετατοπίσεων. Αντιπροσωπευτικό 
παράδειγµα της συγκεκριµένης κατηγορίας αποτελεί η έρευνα των Geiger, Ladendorf 
και Yuille [15], οι οποίοι στηριζόµενοι στην προσέγγιση του Bayes, µετέτρεψαν το 
πρόβληµα της αντιστοίχισης σε πρόβληµα ελαχιστοποίησης µιας συνάρτησης 
ενέργειας. Στη µέθοδο αυτή έγινε χρήση δυναµικού προγραµµατισµού. Οι µέθοδοι 
αυτής της κατηγορίας συχνά αντιµετωπίζουν αντίστοιχα προβλήµατα µε τους 
συνεργατικούς αλγορίθµους (µικρή αξιοπιστία, πολλές παράµετροι). 

Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι µέθοδοι που βασίζονται στην 
κατάτµηση (segmentation) ([26],[7]). Οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιούν το 
αποτέλεσµα κάποιου αλγορίθµου κατάτµησης για να ανιχνεύσουν περιοχές που είναι 
πιθανόν να ανήκουν στο ίδιο αντικείµενο και στη συνέχεια προσπαθούν να τις 
αντιστοιχίσουν. Ωστόσο η εύρεση και επιλογή των κατάλληλων περιοχών είναι ένα 
πολύ δύσκολο πρόβληµα. Οι Ma και Ahuja [26] αρχικά τµηµατοποίησαν τις δύο 
εικόνες και αντιστοίχισαν τις σταθερές µόνο περιοχές. Στη συνέχεια οι αρχικές 
αντιστοιχίσεις οδήγησαν και στις αντιστοιχίσεις των υπολοίπων περιοχών µε την 

 18



χρήση µιας ειδικής µορφής τριγωνοποίησης. Οι Cohen, Vinet και Sander [7] 
πρότειναν έναν ιεραρχικό αλγόριθµο στον οποίο η κατάτµηση δεν προηγείται χρονικά 
της αντιστοίχισης όπως στις περισσότερους αλγορίθµους αυτής της κατηγορίας. Πιο 
συγκεκριµένα οι δύο διαδικασίες συµβαίνουν ταυτόχρονα, και λειτουργούν 
συνεργατικά µια που τα αποτελέσµατα της κατάτµησης τροφοδοτούν την 
αντιστοίχιση και αντίστροφα. 

 Ένας επιπλέον διαχωρισµός των µεθόδων µπορεί να γίνει µε βάση τα 
στοιχεία που επιλέγονται για αντιστοίχιση.   

Οι αλγόριθµοι που επιλέγουν ως  στοιχείο αντιστοίχισης κάποιο 
χαρακτηριστικό (feature-based algorithms) [28, 1, 33, 39, 23, 25] προσπαθούν να 
ταιριάξουν τοπικά χαρακτηριστικά, όπως ακ`µές, γραµµές και γωνίες, µεταξύ των 
εικόνων.  
 Στον χώρο της αντιστοίχισης βάσει χαρακτηριστικών οι διαφοροποιήσεις 
ανάµεσα σε προταθείσες µεθόδους, παρατηρούνται κυρίως σε σχέση µε την επιλογή 
των χαρακτηριστικών που αντιστοιχίζονται. Πιο συγκεκριµένα οι  Medioni και 
Nevatia [28] χρησιµοποίησαν ως χαρακτηριστικά, οµάδες από συγραµµικά 
συνδεδεµένα εικονοστοιχεία ακµών και βάσισαν την αντιστοίχιση στο κριτήριο της 
ελάχιστης διαφορικής µετατόπισης. Οι Ayache και Faverjon [1] υπολόγισαν τα 
περιγράµµατα των αντικειµένων, εφάρµοσαν πολυγωνοποίηση, και µε τα 
ευθύγραµµα τµήµατα που προέκυψαν, κατασκεύασαν γράφους. Οι Robert και 
Faugeras [33] χρησιµοποίησαν τις καµπύλες και ορισµένα γνωρίσµατά τους για την 
αντιστοίχιση µεταξύ των δύο εικόνων. Βασικό µειονέκτηµα των παραπάνω µεθόδων, 
και πολλών άλλων της ίδιας κατηγορίας, είναι η µικρή πυκνότητα των 
αντιστοιχίσεων. Για τον λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν διάφορες µέθοδοι που 
ταιριάζουν ολόκληρες περιοχές µιας εικόνας αντί για απλά χαρακτηριστικά και 
παράγουν ηµι-πυκνά πλέγµατα αντιστοιχίσεων.  Η Veksler [39] χρησιµοποίησε για 
την αντιστοίχιση οµάδες από συνδεδεµένα εικονοστοιχεία. Οι οµάδες αυτές δεν 
επιλέγονται σε ένα ξεχωριστό στάδιο αλλά κατά την διάρκεια της ίδιας της 
αντιστοίχισης. Πιο συγκεκριµένα  δύο οµάδες εικονοστοιχέιων στην εικόνα 
αναφοράς και στην εικόνα αντιστοίχισης χαρακτηρίζονται ως αντίστοιχες όταν οι 
διαφοροποιήσεις των φωτεινοτήτων στα όρια τους είναι εντονότερες από το σφάλµα 
της αντιστοίχισής τους. Οι Λουράκης, Τζουρµπάκης, Αργυρός και Ορφανουδάκης 
[23],[25] πρότειναν µια µέθοδο αντιστοίχισης χαρακτηριστικών µε την προϋπόθεση 
ότι στη σκηνή εµφανίζονται τουλάχιστον δύο επίπεδα. Χρησιµοποιώντας δύο ζεύγη 
στερεοσκοπικών εικόνων και ένα σετ αντιστοιχίσεων για το ένα ζεύγος, καταφέραν 
να αντιστοιχίσουν αποτελεσµατικά διάφορα χαρακτηριστικά ακόµα και για ζεύγη 
εικόνων που προέρχονται από σηµαντικά διαφορετικές οπτικές γωνίες.       
 Τα αποτελέσµατα που παράγουν οι µέθοδοι αυτής της κατηγορίας, 
χαρακτηρίζονται από σηµαντική ακρίβεια, αλλά η πυκνότητα των αντιστοιχίσεων 
είναι µειωµένη και εξαρτάται άµεσα από το πλήθος των χαρακτηριστικών της 
σκηνής. Επιπλέον οι αλγόριθµοι αυτού του τύπου βασίζονται στην εξαγωγή 
χαρακτηριστικών (feature extraction) από εικόνες, η οποία από µόνη της αποτελεί ένα  
δύσκολο πρόβληµα. 

Οι αλγόριθµοι που επιλέγουν ως στοιχείο αντιστοίχισης κάποια περιοχή (area-
based algorithms) [18, 14, 17, 12, 40, 41, 5, 20] προσπαθούν να ταιριάξουν παράθυρα 
συγκεκριµένου µεγέθους µεταξύ των εικόνων. Το αποτέλεσµα τους είναι ένας πυκνός 
χάρτης αντιστοιχίσεων, µια που για κάθε σηµείο της εικόνας αναφοράς, υπολογίζεται 
το αντίστοιχο του στην άλλη. Το µειονέκτηµά τους όµως είναι ότι συχνά 
παρουσιάζουν αναξιόπιστα αποτελέσµατα κοντά στις επικαλυπτόµενες περιοχές 
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(occluded regions), στις ασυνέχειες βάθους καθώς επίσης και στις περιοχές µε 
µειωµένη ή επαναλαµβανόµενη υφή (texture). 

Η τελική επιλογή για το ποιες περιοχές θα αντιστοιχισθούν εξαρτάται άµεσα 
από την εφαρµογή για την οποία προορίζονται τα αποτελέσµατα και από τις 
προτεραιότητες που θέτει ο χρήστης. Αν η ακρίβεια της µεθόδου είναι πολύ 
σηµαντική χωρίς να απαιτείται πυκνός χάρτης αντιστοιχίσεων, οι αλγόριθµοι που 
χρησιµοποιούν χαρακτηριστικά είναι προτιµότεροι. Αν όµως η πυκνότητα των 
αντιστοιχίσεων είναι µια σηµαντική παράµετρος, τότε προτιµούνται οι αλγόριθµοι 
που ταιριάζουν περιοχές. Σε πολλές σύγχρονες εφαρµογές (π.χ. τρισδιάστατη 
ανακατασκευή) η πυκνότητα των αντιστοιχίσεων είναι υψηλής σηµασίας και για το 
λόγο αυτό το σύνολο των αλγορίθµων αντιστοίχισης περιοχών παρουσιάζει 
µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 

1.5  Αλγόριθµοι Αντιστοίχισης Περιοχών 

Στο παρούσα ενότητα περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού 
αλγόριθµου αντιστοίχισης βάσει περιοχών. Αρχικά γίνεται αναφορά στην δοµή ενός 
τέτοιου αλγορίθµου, στις βασικές διαδικασίες και παραµέτρους που χαρακτηρίζουν 
το κάθε στάδιο του και σε ορισµένες σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες.  
 Σύµφωνα µε τον Konolige [19], ένας τυπικός αλγόριθµος αντιστοίχισης µε 
βάση περιοχές, αποτελείται από τρία βασικά βήµατα (σχήµα 1.3): 
 

• Προεπεξεργασία.  Στο στάδιο αυτό οι δύο αρχικές εικόνες, µε την χρήση 
κατάλληλων τελεστών, µετασχηµατίζονται έτσι ώστε να είναι σε πιο 
κατάλληλη µορφή για τους υπολογισµούς που θα ακολουθήσουν. 

• Αντιστοίχιση περιοχών. Στο στάδιο αυτό, που αποτελεί το σηµαντικότερο 
τµήµα του αλγορίθµου, για κάθε σηµείο της εικόνας αναφοράς υπολογίζεται 
το αντίστοιχό του στην εικόνα αναζήτησης. 

• Φιλτράρισµα. Στο στάδιο αυτό χρησιµοποιούνται ένα ή περισσότερα φίλτρα 
για την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων που έχουν προκύψει από το 
δεύτερο βήµα του αλγορίθµου. 
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Σχήµα 1.3  Η βασική δοµή ενός τυπικού αλγορίθµου αντιστοίχισης. Αρχικά µέσω της 
προεπεξεργασίας I οι εικόνες µετασχηµατίζονται κατάλληλα. Στη συνέχεια εκτελείται η διαδικασία της 
αντιστοίχισης C και έτσι προκύπτουν οι αποκρίσεις της εικόνας για κάθε δυνατή τιµή µετατοπίσεων. 
Συνδυάζοντας αυτές τις αποκρίσεις προκύπτει η τελική εικόνα µετατοπίσεων η οποία στη συνέχεια 
είναι δυνατόν να ενισχυθεί µε την χρήση κατάλληλου φίλτρου F.   
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Από τα τρία στάδια ενός τυπικού αλγορίθµου αντιστοίχισης το δεύτερο είναι το 
βασικότερο αφού κατά τη διάρκειά του υπολογίζονται οι αντιστοιχίσεις. Τα άλλα δύο 
στάδια είναι απλώς βελτιωτικά. 

1.5.1 Προεπεξεργασία 

Σε αυτό το πρώτο στάδιο του αλγορίθµου, οι εικόνες εισόδου επεξεργάζονται µε 
τρόπο που να εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσµατα της αντιστοίχισης που θα 
ακολουθήσει. Από τις µεθόδους που έχουν προταθεί, άλλες βασίζονται στις 
φωτεινότητες και προσπαθούν να ενισχύσουν ορισµένα χαρακτηριστικά της εικόνας 
ενώ άλλες αντικαθιστούν τις φωτεινότητες της εικόνας µε άλλες ποσότητες πού 
σχετίζονται συνήθως µε την διάταξή τους και όχι µε τις ίδιες τους τις τιµές (µη 
παραµετρικοί µετασχηµατισµοί). 
 Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή ορισµένων πολύ γνωστών 
µεθόδων προεπεξεργασίας. 
 
Κανονικοποίηση 
 

Μια πολύ απλή µορφή προεπεξεργασίας είναι η κανονικοποίηση των εικόνων 
εισόδου (Fua [12]). Στα πλαίσια αυτής της µεθόδου η φωτεινότητα κάθε 
εικονοστοιχείου διαιρείται µε την µέση φωτεινότητα σε µια γειτονιά του. Στόχος της 
κανονικοποίησης είναι η καταπολέµηση των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται 
στις φωτεινότητες εξαιτίας παραµορφώσεων ή διαφορετικών παραµέτρων στις 
κάµερες. 
 
Εξισορρόπηση ιστογράµµατος 
 

Μια άλλη συνηθισµένη µορφή προεπεξεργασίας είναι η εξισορρόπηση του 
ιστογράµµατος. Στόχος αυτής της µεθόδου είναι η ενίσχυση των ακµών και των 
διαφοροποιήσεων στις φωτεινότητες της εικόνας. Αυτό, επιτυγχάνεται αλλάζοντας 
την εικόνα µε τέτοιο τρόπο ώστε το ιστόγραµµα της να είναι πιο οµαλά 
κατανεµηµένο στον άξονα των φωτεινοτήτων.  
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(β) 

`  
(γ) 
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Σχήµα 1.4  Εξισορρόπηση ιστογράµµατος. (α) Αρχική εικόνα. (β) Εικόνα που προκύπτει µετά την 
εφαρµογή της εξισορρόπησης του ιστογράµµατος. Οι λεπτοµέρειες της εικόνας έχουν ενισχυθεί 
σηµαντικά. (γ) Το ιστόγραµµα της αρχικής εικόνας.  Ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των φωτεινοτήτων 
περιορίζεται σε τιµές κοντά στο 100. (δ) Το ιστόγραµµα της τελικής εικόνας. Οι φωτεινότητες 
παίρνουν σαφώς πιο ευρύ φάσµα τιµών  (πηγή: http://www.cee.hw.ac.uk/hipr/html/histeq.html). 
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 Η εξισορρόπηση ιστογράµµατος χρησιµοποιήθηκε από τους Eustice και 
Pizarro [9] σε υποβρύχιες εικόνες, µε στόχο την καταπολέµηση περιοχών µε πολύ 
µικρές διαφοροποιήσεις στις φωτεινότητες (contrast). Ένα σχετικό παράδειγµα 
εξισορρόπησης ιστογράµµατος φαίνεται στο σχήµα 1.4. 
 
Φίλτρο LoG 
 

Πολλές φορές, πριν την εφαρµογή του αλγορίθµου αντιστοίχισης, οι δύο εικόνες 
φιλτράρονται κατάλληλα ώστε να γίνουν πιο έντονες οι ακµές τους γεγονός που 
βελτιώνει την απόδοση και την αξιοπιστία της αντιστοίχισης.  Το πιο συνηθισµένο 
φίλτρο για τον σκοπό αυτό είναι το Λαπλασιανό φίλτρο (Laplacian). Επειδή όµως 
πρόκειται για ένα ισοτροπικό φίλτρο της δευτέρας παραγώγου της εικόνας, είναι πολύ 
ευαίσθητο στο θόρυβο. Για το λόγο αυτό συνήθως χρησιµοποιείται αφότου η εικόνα 
έχει εξοµαλυνθεί µε κάποιο κατάλληλο φίλτρο (πχ Gaussian). Συχνά, για λόγους 
οικονοµίας χρόνου τα δύο αυτά φίλτρα συγχωνεύονται σε ένα γνωστό ως LoG 
(Laplacian of Gaussian) φίλτρο. 

Το δισδιάστατο φίλτρο LoG κεντραρισµένο γύρω από το µηδέν και µε 
απόκλιση σ δίνεται από την σχέση 1.1 ενώ η γραφική του παράσταση φαίνεται στο 
σχήµα 1.5.  
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Σχήµα 1.5  Φίλτρο LoG. (α) το γράφηµα της δισδιάστατης συνάρτησης LoG. (β) ∆ιακριτή προσέγγιση 
του φίλτρου LoG για Γκαουσιανή µε σ = 1.4 (πηγή: http://www.dai.ed.ac.uk/HIPR2/log.htm).  

 
Το φίλτρο LoG υπολογίζει την δεύτερη χωρική παράγωγο της εικόνας. Αυτό 

συνεπάγεται ότι σε περιοχές της εικόνας µε σταθερές φωτεινότητες, η απόκριση του 
φίλτρου είναι µηδενική, ενώ κοντά σε περιοχές µε έντονες εναλλαγές φωτεινοτήτων 
το φίλτρο δίνει θετική απόκριση στην µια πλευρά της ακµής και αρνητική στην άλλη 
(σχήµα 1.6). Πιο συγκεκριµένα η απόκριση του φίλτρου σε σχέση µε µία ακµή είναι: 
 

• Μηδέν µακριά από την ακµή ή ακριβώς επάνω της 
• Θετική στην µια πλευρά της ακµής 
• Αρνητική στην άλλη πλευρά της ακµής 
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Σχήµα 1.6  Η απόκριση του µονοδιάστατου φίλτρου LoG σε µία ακµή. Το αριστερό γράφηµα δείχνει 
µια µονοδιάστατη εικόνα, µήκους 200 εικονοστοιχείων, που περιέχει µία ακµή. Το δεξιό γράφηµα 
δείχνει την απόκριση του µονοδιάστατου φίλτρου LoG µε Γκαουσιανή σ=3 εικονοστοιχεία (πηγή: 
http://www.dai.ed.ac.uk/HIPR2/log.htm).  
 

Η εικόνα που προκύπτει µε την εφαρµογή του παραπάνω φίλτρου, 
κανονικοποιείται κατάλληλα και στη συνέχεια προστίθεται στην αρχική εικόνα, 
οδηγώντας σε όξυνση των ακµών. 
 Επειδή το φίλτρο LoG έχει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα και ενισχύει 
την αξιοπιστία της αντιστοίχισης, χρησιµοποιείται από ένα σηµαντικό ποσοστό των 
προτεινόµενων µεθόδων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα  αποτελούν οι Hirschmuller 
[17] και Konolige [19].   

 
Μετασχηµατισµός rank 
 

Ο µετασχηµατισµοί rank (Zabih και Woodfill [40], [41]), σε αντίθεση µε τους 
προηγούµενους, βασίζεται στην διάταξη των εικονοστοιχείων και όχι στις 
φωτεινότητές τους. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιεί την ποσότητα ξ που εκφράζει το 
εάν η φωτεινότητα ενός σηµείου είναι µικρότερη από την φωτεινότητα ενός άλλου. 
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όπου I είναι µια εικόνα φωτεινοτήτων και P, P′ δύο σηµεία της. 
 
 Ο µετασχηµατισµός rank ουσιαστικά αποτελεί ένα µέτρο της τοπικής 
φωτεινότητας. Ορίζεται ως ο αριθµός των εικονοστοιχείων σε µια γειτονιά, των 
οποίων η φωτεινότητα είναι µικρότερη από την φωτεινότητα του κεντρικού 
εικονοστοιχείου.  Πιο συγκεκριµένα, ο µετασχηµατισµός rank για ένα εικονοστοιχείο 
P της εικόνας I είναι: 
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όπου P′ είναι τα σηµεία της εικόνας που ανήκουν σε µια γειτονιά W γύρω από το 
σηµείο P.  
 Αφού ο µετασχηµατισµός rank εφαρµοστεί  και στις δύο εικόνες, οι  
αντιστοιχίσεις υπολογίζονται µε την χρήση, ως κριτηρίου οµοιότητας, του 
αθροίσµατος απολύτων τιµών των διαφορών (βλ. παράγραφο 1.5.2.3). 
 
Μετασχηµατισµός census 
 

Ο µετασχηµατισµός census (Zabih και Woodfill [40], [41]) στηρίζεται και αυτός στην 
ποσότητα ξ, αλλά διαφέρει από τον rank, στο ότι κωδικοποιεί την γειτονία ενός 
εικονοστοιχείου, µε µια αλυσίδα από bits που δείχνει ποιά εικονοστοιχεία έχουν 
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µικρότερες φωτεινότητες από το κεντρικό. Αν ⊗  συµβολίζει την πράξη της αλυσίδας 
(concatenation), τότε ο µετασχηµατισµός census για ένα εικονοστοιχείο P της εικόνας 
I είναι: 
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Όταν εφαρµόζεται ο µετασχηµατισµός census, ως κριτήριο οµοιότητας για την 
αντιστοίχιση χρησιµοποιείται η απόσταση Hamming. Η απόσταση αυτή µεταξύ δύο 
σειρών από bits, ισοδυναµεί µε το πλήθος των bits που διαφέρουν.  

Συγκρίνοντας την απόδοση των δύο µετασχηµατισµών προκύπτει ότι ο census 
αποδίδει καλύτερα γιατί διατηρεί επιπλέον πληροφορία για την χωρική δοµή και την 
διάταξη των εικονοστοιχείων. 
 Σε γενικά πλαίσια οι µετασχηµατισµοί rank και census παρουσιάζουν 
καλύτερη απόδοση από τους άλλους µετασχηµατισµούς, ιδίως κοντά στα όρια των 
αντικειµένων.  Στις περιοχές αυτές συνήθως παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις 
στις φωτεινότητες, που οφείλονται στο ότι άλλα εικονοστοιχεία ανήκουν στο 
αντικείµενο και άλλα στην υπόλοιπη σκηνή. Εξαιτίας αυτών των έντονων εναλλαγών, 
πολλοί µετασχηµατισµοί που βασίζονται σε στατιστικές µεθόδους (π.χ. 
κανονικοποίηση),  αποτυγχάνουν. Στις ίδιες περιοχές οι µετασχηµατισµοί rank και 
census, παρουσιάζουν πιο αξιόπιστη συµπεριφορά γιατί καταφέρνουν και ελαττώνουν 
σηµαντικά την επιρροή σηµαντικά διαφοροποιηµένων τιµών (outliers). Αυτό το 
επιτυγχάνουν χρησιµοποιούν πληροφορία σε σχέση µε την διάταξη των δεδοµένων, 
και όχι µε τις ίδιες τις τιµές τους.  
 

7 6 9 
5 8 10
4 11 Α 

Σχήµα 1.7 Οι φωτεινότητες µιας 3x3 περιοχής µιας εικόνας. 

Έστω για παράδειγµα ότι ο πίνακας του σχήµατος 1.7 περιέχει τις φωτεινότητες 
µιας 3x3 περιοχής µιας εικόνας. Η ποσότητα Α µπορεί να πάρει µια οποιαδήποτε τιµή 
από 0 έως 255.  Για τις διάφορες τιµές του Α η µέση τιµή των φωτεινοτήτων 
µεταβάλλεται από 7 έως 35 ενώ η διασπορά από 12 έως 6812. Αντίθετα, η τιµή του 
µετασχηµατισµού census (ή rank) µεταβάλλεται το πολύ κατά 1.  

1.5.2   Αντιστοίχιση Περιοχών 

Στο στάδιο της αντιστοίχισης περιοχών, γίνεται προσπάθεια για κάθε εικονοστοιχείο 
της εικόνας αναφοράς, να εντοπισθεί εκείνο το στοιχείο της εικόνας αναζήτησης, που 
παρουσιάζει την µεγαλύτερη προς αυτό οµοιότητα, σύµφωνα µε κάποιο 
προεπιλεγµένο κριτήριο. Το στοιχείο αυτό για το οποίο το κριτήριο θα πάρει την 
βέλτιστη τιµή του, τελικά καταγράφεται ως το αντίστοιχο. Επειδή η µέθοδος ψάχνει 
ουσιαστικά απλώς για ένα τοπικό ελάχιστο στη συνάρτηση του κριτηρίου 
οµοιότητας, για όλα τα στοιχεία της εικόνας αναφοράς, υπολογίζεται κάποιο 
αντίστοιχο ακόµα και στην περίπτωση που στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει 
(επικαλύψεις, διαφορετικό οπτικό πεδίο µεταξύ των δύο εικόνων). 

 Πιο αναλυτικά, για να βρεθεί το αντίστοιχο ενός σηµείου, αρχικά ορίζεται 
στην εικόνα αναφοράς, µε κέντρο το υπό εξέταση σηµείο, ένα µικρό, σταθερού 
µεγέθους παράθυρο. Το παράθυρο αυτό, που στο εξής θα αποκαλείται παράθυρο 
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αντιστοίχισης, περιέχει την (χρωµατική) πληροφορία βάσει της οποίας ο αλγόριθµος 
θα κάνει τις απαραίτητες συγκρίσεις. Στην εικόνα αναζήτησης ορίζεται η περιοχή 
στην οποία θα αναζητηθεί το αντίστοιχο του επιλεγµένου στοιχείου (περιοχή 
αναζήτησης). Στη συνέχεια συγκρίνεται, µε την βοήθεια του κριτηρίου οµοιότητας, 
το παράθυρο αντιστοίχισης της εικόνας αναφοράς µε όλα τα παράθυρα ίδιου 
µεγέθους, της εικόνας αναζήτησης που έχουν το κέντρο τους µέσα στην περιοχή 
αναζήτησης. Αφού βρεθεί το παράθυρο της εικόνας αναζήτησης για το οποίο το 
κριτήριο παίρνει την ελάχιστή του τιµή (µέγιστη οµοιότητα), επιλέγεται το κεντρικό 
του στοιχείο ως το αντίστοιχο του υπό εξέταση στοιχείου (σχήµα 1.8). Η ίδια 
διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας αναφοράς. 

 

Βήµα 1: Στην εικόνα αναφοράς ορίζεται το 
παράθυρο αντιστοίχισης µε κέντρο το στοιχείο 
της εικόνας του οποίου το αντίστοιχο 
αναζητείται. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα το 
στοιχείο αυτό είναι η πάνω δεξιά γωνία της 
µαύρης εσοχής που παρατηρείται στα τείχη 

 

Βήµα 2: Στην εικόνα αναζήτησης ορίζεται η 
περιοχή αναζήτησης. Στην συνέχεια για κάθε 
παράθυρο, ίδιου µεγέθους µε το παράθυρο 
αντιστοίχισης, που έχει το κέντρο του µέσα στο 
περιοχή αναζήτησης υπολογίζεται το κριτήριο 
οµοιότητας. 

 

Βήµα 3: Έχοντας υπολογίσει το κριτήριο 
οµοιότητας για όλα τα στοιχεία της περιοχής 
αναζήτησης, υπολογίζεται το ελάχιστο του 
κριτηρίου και οι συντεταγµένες στις οποίες 
εµφανίζεται αυτό. 

 
 

Βήµα 4: Οι συντεταγµένες του ελαχίστου θα 
δώσουν τελικά το σηµείο που επιλέγεται από 
την µέθοδο ως το πιο πιθανό να είναι το 
αντίστοιχο του υπό εξέταση στοιχείου. 

Σχήµα 1.8  Τα βασικά βήµατα ενός αλγορίθµου αντιστοίχισης περιοχών. 
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Η απόδοση του αλγορίθµου αντιστοίχισης περιοχών εξαρτάται άµεσα από τις 
επιλογές που θα γίνουν σε σχέση µε τρεις βασικές παραµέτρους του: το µέγεθος και 
το σχήµα του παραθύρου αντιστοίχισης, το µέγεθος και το σχήµα της περιοχής 
αναζήτησης και το κριτήριο οµοιότητας. 

1.5.2.1   Παράθυρο Αντιστοίχισης 

Τα παράθυρα αντιστοίχισης θεωρητικά µπορούν να είναι οποιουδήποτε σχήµατος 
αλλά για λόγους απλότητας σχεδόν πάντα χρησιµοποιούνται ορθογώνια ή τετράγωνα. 
Συνήθως οι διαστάσεις τους είναι περιττού µεγέθους έτσι ώστε να είναι συµµετρικά 
ως προς το κέντρο τους. 

Το µέγεθος του παραθύρου, που χρησιµοποιείται για την αντιστοίχιση των 
σηµείων µεταξύ των δύο εικόνων, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους 
της µεθόδου. Το παράθυρο θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο ώστε να περιλαµβάνει 
ικανοποιητική ποσότητα πληροφορίας, αλλά και αρκετά µικρό ώστε να µειώνονται οι 
επιπτώσεις των προβολικών παραµορφώσεων. Αν το µέγεθος που επιλεγεί είναι πολύ 
µικρό και δεν περιέχει αρκετές διαφοροποιήσεις στις φωτεινότητες ή στα χρώµατα, 
τα αποτελέσµατα θα είναι αναξιόπιστα γιατί η αναλογία σήµατος προς θόρυβο (signal 
to noise ratio) θα είναι µικρή. Αν από την άλλη το µέγεθος του παραθύρου είναι πολύ 
µεγάλο και καλύπτει περιοχές της σκηνής µε διαφορετικό βάθος, υπάρχει µεγάλη 
πιθανότητα το σηµείο στο οποίο το κριτήριο παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο, να µην 
οδηγεί σε σωστή αντιστοίχιση.  
 Εξαιτίας της σηµαντικής επιρροής που έχει η επιλογή του παραθύρου 
αντιστοίχισης στο τελικό αποτέλεσµα, έχει προταθεί µεγάλος αριθµός µεθόδων γύρω 
από το θέµα ([18, 21, 14, 17, 6, 22]).  Πιο συγκεκριµένα οι Kanade και Okutomi [18] 
έκαναν το µέγεθος και το σχήµα του παραθύρου αντιστοίχισης να προσαρµόζεται 
σύµφωνα µε τα τοπικά χαρακτηριστικά της σκηνής. Η µέθοδος όµως είναι 
επαναληπτική και απαιτείται σηµαντικός χρόνος για την ολοκλήρωσή της.  Οι 
Fusiello, Roberto και Trucco [14] πρότειναν µια απλοποιηµένη εκδοχή της 
προσέγγισης των Kanade και Okutomi. Στη µέθοδο αυτή για κάθε υποψήφια θέση 
στη εικόνα αναζήτησης, υπολογίζεται το κριτήριο οµοιότητας για εννέα διαφορετικά 
παράθυρα αντιστοίχισης και τελικά κρατείται εκείνο για το οποίο το κριτήριο 
οµοιότητας παίρνει την βέλτιστη τιµή του. Οι Levine, O’ Handley και Yagi [21] 
έκαναν το µέγεθος του παραθύρου να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις τοπικές 
µετρήσεις της υφής. Τέλος ο Hirschmuller [17] διαίρεσε το παράθυρο αντιστοίχισης 
σε άλλα µικρότερα παράθυρα. Επιλέγοντας κάθε φορά τα καλύτερα από τα επιµέρους 
παράθυρα κατάφερε να βελτιώσει την απόδοση και να διατηρήσει την µέθοδο 
κατάλληλη για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Συγκρίσεις των αποτελεσµάτων της 
µεθόδου µε τους αλγόριθµους που προτείνονται στην παρούσα εργασία υπάρχουν 
στην ενότητα 6.2. 

1.5.2.2   Περιοχή Αναζήτησης 

Μια ακόµα σηµαντική παράµετρος της µεθόδου είναι το µέγεθος και το σχήµα της 
περιοχής αναζήτησης.  
 Η περιοχή στην οποία γίνεται η αναζήτηση για το αντίστοιχο ενός σηµείου 
της εικόνας αναφοράς, εξαρτάται άµεσα από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες, 
για την γεωµετρία της σκηνής (επιπολική γεωµετρία). Βασικές πληροφορίες για την 
επιπολική γεωµετρία περιέχονται στο παράρτηµα Α. Αν δεν υπάρχει κανένας 
περιορισµός σχετικά µε την επιπολική γεωµετρία των µετατοπίσεων µεταξύ των δύο 
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εικόνων, η περιοχή αυτή είναι κάποιο ορθογώνιο κεντραρισµένο στις συντεταγµένες 
του υπό εξέταση εικονοστοιχείου της εικόνας αναφοράς.  Η περίπτωση αυτή είναι η 
πιο γενική και η πιο απαιτητική υπολογιστικά. 

Αν  για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας αναφοράς, είναι γνωστή η επιπολική 
ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται το αντίστοιχό του στην εικόνα αναζήτησης, τότε η 
περιοχή αναζήτησης περιορίζεται στην ευθεία αυτή. Με τον τρόπο αυτό η 
υπολογιστική πολυπλοκότητα της αντιστοίχισης µειώνεται σηµαντικά. 

Στην ειδική περίπτωση που όλες οι επιπολικές ευθείες είναι παράλληλες 
µεταξύ τους και οριζόντιες (επανορθωµένες εικόνες - rectified images), η διαδικασία 
της αντιστοίχισης απλοποιείται  σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό µια που οι µετατοπίσεις 
παύουν να είναι δισδιάστατες και περιορίζονται στον άξονα των x.  Για λόγους 
απλότητας στην παρούσα εργασία θα εστιαστεί η προσοχή σε εικόνες που είναι 
επανορθωµένες. Αυτό δεν οδηγεί σε βλάβη της γενικότητας επειδή  υπάρχουν 
τεχνικές που µπορούν να µετατρέψουν ένα οποιοδήποτε ζεύγος εικόνων σε αυτήν την 
µορφή (Ayache [2], Faugeras [10]). Οι τεχνικές αυτές της επανόρθωσης 
(rectification) επαναπροβάλουν τις δύο εικόνες σε επίπεδο παράλληλο στην γραµµή 
που ενώνει τα δύο οπτικά κέντρα και µε τέτοιο τρόπο ώστε οι επιπολικές ευθείες να 
συµπίπτουν µε τις γραµµές των εικόνων (σχήµατα 1.9 και 1.10) 

 
 

(α) (β) 

 
(γ) (δ) 

Σχήµα 1.9  Αποτέλεσµα της επανόρθωσης σε ένα στερεοσκοπικό ζευγάρι εικόνων. (α),(β) Οι αρχικές 
εικόνες. (γ),(δ) Οι επανορθωµένες εικόνες. 
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Σχήµα 1.10  Η διαδικασία της επανόρθωσης  (rectification). Τα δύο µαύρα πλαίσια αντιστοιχούν στα 
επίπεδα των δύο αρχικών εικόνων ενώ τα δύο γκρι στα νέα επαναπροβαλόµενα επίπεδα.  
 

Το µέγεθος της περιοχής αναζήτησης στην ιδανική περίπτωση θα έπρεπε να 
είναι τόσο µεγάλο ώστε να χωράει οριακά την µεγαλύτερη µετατόπιση που 
παρατηρείται µεταξύ των δύο εικόνων. Αν είναι µικρότερο θα επιστραφούν κάποια 
λάθος αποτελέσµατα ενώ αν είναι µεγαλύτερο θα υπάρχει µεγαλύτερο υπολογιστικό 
κόστος. Επιπλέον θα υπάρχει υψηλότερη πιθανότητα η µέθοδος να οδηγήσει σε 
λάθος αντιστοίχιση. Αυτό γιατί αν η περιοχή αναζήτησης που χρησιµοποιείται είναι 
πολύ µεγαλύτερη από την απαραίτητη, είναι πιθανόν το κριτήριο οµοιότητας να 
παρουσιάσει ελάχιστο και σε άλλα σηµεία λόγω π.χ. επαναλαµβανόµενης υφής. 

 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήµα 1.11  Λάθος αντιστοίχισης εξαιτίας επαναλαµβανόµενης υφής. (α) H αριστερή εικόνα του 
στερεοσκοπικού ζεύγους “Andreas”.  (β) Ο χάρτης βάθους που προκύπτει µε την εκτέλεση ενός 
αλγορίθµου αντιστοίχισης βάσει περιοχών. (γ) Η µορφή που παίρνει το κριτήριο οµοιότητας για την 
περιοχή κοντά στο αριστερό µάτι (πηγή: Koschan, Rodehorst και Spiller [20]). 
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 Στο σχήµα 1.11 εµφανίζεται ένα σχετικό παράδειγµα.  Εφαρµόζοντας έναν 
τυπικό αλγόριθµο αντιστοίχισης περιοχών στο στερεοσκοπικό ζεύγος “Andreas”, το 
αποτέλεσµα είναι αυτό του σχήµατος 1.11(β). Από αυτό προκύπτει ότι το αριστερό 
µάτι στην αριστερή εικόνα (α) έχει αντιστοιχισθεί λανθασµένα µε το δεξί µάτι στην 
δεξιά εικόνα Αυτό έχει συµβεί εξαιτίας της επαναλαµβανόµενης υφής και της 
παρόµοιας πληροφορίας φωτεινοτήτων που εµφανίζεται στα δύο µάτια. Ως 
αποτέλεσµα το κριτήριο οµοιότητας (γ) παρουσιάζει δύο τοπικά ελάχιστα µε πολύ 
παρόµοιες τιµές. Υπό αυτές τις συνθήκες  η τελική απόφαση είναι πολύ πιθανό να 
οδηγήσει σε λανθασµένη αντιστοίχιση (όπως στο συγκεκριµένο παράδειγµα).  Αυτή η 
λανθασµένη αντιστοίχιση θα µπορούσε να αποφευχθεί αν χρησιµοποιούταν 
µικρότερη περιοχή αναζήτησης.   

Οι περισσότερες µέθοδοι αντιστοίχισης θεωρούν την περιοχή αναζήτησης 
δεδοµένη και µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό προσπαθεί να βελτιώσει την απόδοση 
της αντιστοίχισης περιορίζοντας την περιοχή αναζήτησης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η εργασία των  Koschan, Rodehorst και Spiller [20] οι οποίοι 
προτείνουν έναν αλγόριθµο πυραµίδων µε την βοήθεια του οποίου περιορίζουν κάθε 
φορά σηµαντικά την περιοχή αναζήτησης, κερδίζοντας έτσι σε χρόνο εκτέλεσης και 
ελαττώνοντας την πιθανότητα λανθασµένης αντιστοίχισης  λόγω επαναλαµβανόµενης 
υφής.   

1.5.2.3   Κριτήριο Οµοιότητας 

Τα πιο συνηθισµένα κριτήρια οµοιότητας είναι το άθροισµα των διαφορών 
υψωµένων στο τετράγωνο (Sum of Squared Differences ή SSD) (Fusiello, Roberto 
και Trucco [14], Fua [12]), το άθροισµα των απόλυτων διαφορών (Sum of  Absolute 
Differences ή SAD) (Konolige [19], Hirschmuller [17]) και το κανονικοποιηµένο 
γινόµενο αντιστοιχίσεων (normalized cross-correlation ή NCC). Μια σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των τριών παραπάνω κριτηρίων είναι ότι  ενώ τα SAD και SSD 
πρέπει να ελαχιστοποιηθούν σε σχέση µε την µετατόπιση, το κανονικοποιηµένο 
γινόµενο πρέπει να µεγιστοποιηθεί. Τα τρία αυτά κριτήρια αποτελούν την βάση και 
για µια πληθώρα άλλων σχέσεων που έχουν προταθεί όπως για παράδειγµα ο 
συνδυασµός SAD ή SSD µε κάποιο Γκαουσιανό φίλτρο ή τα κριτήρια C1 και C2 (βλ. 
παράγραφο 3.1.2). 

Άλλα λιγότερο συνηθισµένα κριτήρια περιλαµβάνουν δυαδικές συναρτήσεις 
κόστους (ταίριασµα ή όχι ταίριασµα) βασισµένες σε χαρακτηριστικά όπως οι ακµές ή 
το πρόσηµο της Λαπλασιανής. Τέτοιου είδους συναρτήσεις όµως είναι πιο χρήσιµες 
σε µεθόδους αντιστοίχισης χαρακτηριστικών.  Τέλος η απόσταση Hamming 
χρησιµοποιείται ως κριτήριο όταν προηγουµένως έχει εφαρµοστεί ο 
µετασχηµατισµός census (Zabih, Woodfill [40],[41]). 
 Οι τιµές που παίρνουν τα κριτήρια SSD, SAD και NCC για ένα σηµείο (x,y) 
και µια µετατόπιση d προκύπτουν από τις σχέσεις 1.5,  1.6 και 1.7 αντίστοιχα 
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όπου I1 είναι η εικόνα αναφοράς, Ι2 η εικόνα αναζήτησης και d η µετατόπιση. 
 
Ο αλγόριθµος αντιστοίχισης που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες των 

πειραµάτων της παρούσας εργασίας, δεν χρησιµοποιεί κάποιο τελεστή 
προεπεξεργασίας ή φιλτραρίσµατος.  Εφαρµόζεται σε έγχρωµες (RGB) εικόνες 
εισόδου και χρησιµοποιεί το κριτήριο του αθροίσµατος των απολύτων διαφορών 
(SAD). Ο απλός αυτός αλγόριθµος αντιστοίχισης πολλές φορές αναφέρεται στην 
βιβλιογραφία ως αλγόριθµος αντιστοίχισης SAD. Παρακάτω ακολουθεί µια 
συνοπτική περιγραφή του για έγχρωµες εικόνες.   
 Η εικόνα αναφοράς Ι1 και η εικόνα αναζήτησης Ι2 µπορούν να 
αναπαρασταθούν στον χώρο RGB µε τις παρακάτω µορφές. 

 
 ( ) ( ) ( )( )jiBjiGjiRjiI ,,,),,(, 1111 = (1.8)

 
 ( ) ( ) ( )( )jiBjiGjiRjiI ,,,),,(, 2222 = (1.9)

 
Θεωρώντας για λόγους συµµετρίας ότι για το µέγεθος του παραθύρου αντιστοίχισης 
ισχύει n=2k+1, το κριτήριο οµοιότητας SAD έχει τη µορφή: 
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όπου d είναι η µετατόπιση που περιγράφει την διαφορά (x2 – x1) µεταξύ των θέσεων 
των στηλών στην εικόνα αναφοράς και στην εικόνα αναζήτησης. Οι τιµές που µπορεί 
να πάρει το d περιορίζονται από ένα µέγιστο κατώφλι dmax. Η τελική µετατόπιση D 
που θα επιλέξει ο αλγόριθµος καθορίζεται από την οριζόντια µετατόπιση στην οποία 
το κριτήριο οµοιότητας παίρνει την ελάχιστη τιµή του (µεγαλύτερη οµοιότητα) 
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d
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1.5.3 Φιλτράρισµα 

Σε αυτό το τελευταίο στάδιο του αλγορίθµου αντιστοίχισης συνήθως 
χρησιµοποιούνται κάποια φίλτρα ή κάποιοι τελεστές, πάνω στις αντιστοιχίσεις που 
έχουν προκύψει από το προηγούµενο βήµα του αλγορίθµου. Στόχος τους είναι η 
περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων.  
 Ορισµένοι από τους παραπάνω τελεστές ασκούν κάποιο είδος εξοµάλυνσης 
στην εικόνα µετατοπίσεων για την αποµάκρυνση του θορύβου που πιθανώς 
αντιστοιχεί σε λανθασµένες αντιστοιχίσεις. Άλλοι αλλάζουν τις µετατοπίσεις µε 
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στόχο την ισχύ κάποιων υποθέσεων (π.χ συνέχειας), ενώ υπάρχει και µια κατηγορία 
τελεστών που ακυρώνουν τις αντιστοιχίσεις των οποίων η εγκυρότητα, σύµφωνα µε 
κάποιο κριτήριο, δεν είναι πιθανή.   
 Οι τελεστές που αναφέρονται στην παρούσα εργασία ανήκουν στην τρίτη 
κατηγορία δηλαδή ακυρώνουν κάποιες από τις ήδη υπολογισµένες αντιστοιχίσεις. 
Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά ο τελεστής ενδιαφέροντος του Moravec 
(Moravec [29]), ενώ ο περιορισµός της αριστερής-δεξιάς συνοχής (Bolles και 
Woodfill [5])  και το κριτήριο της σχετικής διαφοράς (Hirschmuller [17]) αναλύονται 
σε µεγαλύτερο βαθµό στο κεφάλαιο 3.    

1.5.3.1   Τελεστής Ενδιαφέροντος του Moravec 

Επειδή σε ορισµένες περιοχές της εικόνας (π.χ. περιοχές χωρίς έντονη οπτική υφή) η 
αντιστοίχιση είναι πολύ δύσκολη, συχνά χρησιµοποιούνται τελεστές ενδιαφέροντος, 
οι οποίοι προεπιλεγούν ή ακυρώνουν τα σηµεία που θεωρούν ακατάλληλα για 
αντιστοίχιση. Οι τελεστές αυτοί µπορούν να βασίζονται στην παράγωγο, στο χρώµα 
και σε άλλα στοιχεία. Ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος τελεστής τέτοιου τύπου είναι 
ο τελεστής ενδιαφέροντος του Moravec, που δείχνει πόσο ξεχωριστό είναι ένα τµήµα 
µιας εικόνας σε σχέση µε τα γειτονικά του. 
 Πιο συγκεκριµένα ως µέτρο της τοπικής διασποράς γύρω από ένα σηµείο pi, 
χρησιµοποιείται η ποσότητα VL(pi) που περιγράφεται από την σχέση: 
 

 ( ) ( ) ( ){ }2∑ −=
ineighboursj

jii pIpIpVL (1.12)

 
Ο τελεστής ενδιαφέροντος ενός σηµείου pi ορίζεται ως η ελάχιστη διασπορά του 
εαυτού του και των γειτόνων του 
 

 ( ) ( ) ( ){ }jiineighboursji pVLpVLpIO ,min= (1.13)
 

Σαν τελικό βήµα όλοι οι τελεστές ενδιαφέροντος που δεν είναι τοπικά µέγιστα 
µηδενίζονται  Η αντιστοίχιση τελικά υπολογίζεται µόνο για τα σηµεία της εικόνας 
που δεν έχουν µηδενικό τελεστή ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό 
εξουδετερώνονται κυρίως αποµονωµένα σηµεία των οποίων η υψηλή διασπορά είναι 
πιθανό να  οφείλεται στην παρουσία ισχυρού θορύβου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ορισµένων γνωστών µεθόδων αντιστοίχισης 
περιοχών συνοψίζονται στον πίνακα 1.1.  

 
Πίνακας 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά ορισµένων γνωστών µεθόδων αντιστοίχισης. 

Μέθοδος Προεπεξεργασία Κρ. Οµοιότητας Φιλτράρισµα 

Konolige [19] LoG SAD Τελεστής ενδιαφέροντος Moravec 
Περ. αριστερής-δεξιάς συνοχής 

Hirschmuller [17] LoG SAD Περ. αριστερής-δεξιάς συνοχής 
Κριτήριο σχετικής διαφοράς 

Zabih, Woodfill  [40][41] rank SAD - 

Zabih, Woodfill  [40][41] census Απόσταση 
Hamming - 

Fusiello et al [14] - SSD Περ. αριστερής-δεξιάς συνοχής 
Faugeras et al [11] - C3, C4 Περ. αριστερής-δεξιάς συνοχής 

Fua [12] Κανονικοποίηση SSD - 

 31



 
Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από την µελέτη των προηγούµενων 

προσεγγίσεων, είναι ότι παρόλο που έχει γίνει σηµαντική προσπάθεια για την 
βελτίωση της αξιοπιστίας της αντιστοίχισης βάσει περιοχών, πολλά προβλήµατα 
παραµένουν άλυτα. Πολλές µέθοδοι χαρακτηρίζονται από υψηλή υπολογιστική 
πολυπλοκότητα (επαναληπτικές), ενώ οι περισσότερες καταφέρνουν και 
αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά µόνο κάποια από τα προβλήµατα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη δηµιουργία µεθόδων που θα αντιµετωπίζουν τα 
προβλήµατα της αντιστοίχισης ικανοποιητικά και µε µικρό σχετικά υπολογιστικό 
κόστος.  

Στη συνέχεια ακολουθεί µια εισαγωγή στις εικόνες µετατόπισης και στις άλλες 
µορφές αναπαράστασης των αποτελεσµάτων της αντιστοίχισης. 

1.6 Εικόνες Μετατόπισης 

Εάν για ένα σηµείο της εικόνας αναφοράς, µε συντεταγµένες (x, y), υπολογιστεί το 
αντίστοιχό του στην εικόνα αναζήτησης µε συντεταγµένες (x’,y’), τότε η µετατόπιση 
του σηµείου µεταξύ των δύο εικόνων περιγράφεται από το διάνυσµα (x’-x, y’-y). Αν 
το στερεοσκοπικό ζεύγος των εικόνων είναι επανορθωµένο (rectified), οι 
µετατοπίσεις περιορίζονται στον άξονα των x. Σε αυτήν την περίπτωση µια τιµή 
αρκεί για την περιγραφή της µετατόπισης (x’-x).  
 Επειδή το παράθυρο αντιστοίχισης, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 
αλγορίθµου, µετατοπίζεται µόνο κατά ακέραια βήµατα µέσα στην περιοχή 
αναζήτησης, οι µετατοπίσεις µπορούν να παίρνουν µόνο ακέραιες τιµές. Οι 
µετατοπίσεις  µετρώνται σε εικονοστοιχεία.  

Ως εικόνα µετατοπίσεων ορίζεται µια grayscale εικόνα στην οποία η 
φωτεινότητα κάθε σηµείου είναι ανάλογη της µετατόπισης του σηµείου αυτού. Όσο 
πιο µεγάλη είναι η µετατόπιση ενός σηµείου και εποµένως όσο πιο µικρό είναι το 
βάθος του, τόσο πιο µεγάλη είναι η φωτεινότητα του στην εικόνα µετατοπίσεων. 
Συνεπώς  τα αντικείµενα που εµφανίζονται µε υψηλές φωτεινότητες είναι πιο κοντά 
στην κάµερα από τα αντικείµενα που εµφανίζονται µε χαµηλότερες φωτεινότητες. 
Συνήθως, για λόγους µεγαλύτερης ευκρίνειας, οι µετατοπίσεις πολλαπλασιάζονται µε 
κάποιον κατάλληλο συντελεστή κλιµάκωσης (σχήµατα 1.12 και 1.13). 

Οι εικόνες µετατοπίσεων χρησιµοποιούνται συνήθως για επανορθωµένα 
στερεοσκοπικά ζευγάρια. Στην περίπτωση που οι µετατοπίσεις είναι δισδιάστατες, 
τέτοιες εικόνες δεν είναι κατάλληλες για την αναπαράσταση τους. Εναλλακτικές 
δυνατότητες είναι η αναπαράσταση µέσω διανυσµατικού πεδίου, και η προβολή των 
φωτεινοτήτων κάθε σηµείου της εικόνας αναφοράς, στις συντεταγµένες του 
υπολογισµένου αντίστοιχού του. Ο δεύτερος τρόπος οδηγεί ουσιαστικά σε µια 
ανακατασκευή της εικόνας αναζήτησης από την εικόνα αναφοράς. 

Στην περίπτωση χρήσης του διανυσµατικού πεδίου κάθε µετατόπιση 
αναπαριστάται µέσω ενός διανύσµατος, που ξεκινάει από τις αρχικές συντεταγµένες 
του σηµείου και καταλήγει στις νέες συντεταγµένες του. Για λόγους µεγαλύτερης 
ευκρίνειας τα διανύσµατα δεν σηµειώνονται για όλη την εικόνα αλλά γίνεται κάποια 
δειγµατοληψία (σχήµα 1.14 (α), (β)) 
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Σχήµα 1.12  Εικόνες µετατοπίσεων. (α) Εικόνα µετατοπίσεων για την ακολουθία Tsukuba.  Ο 
συντελεστής κλιµάκωσης είναι 16 οπότε η µετατόπιση κάθε σηµείου προκύπτει διαιρώντας την 
φωτεινότητά του µε την τιµή αυτή. Για παράδειγµα η λάµπα αντιστοιχεί σε µετατόπιση 14 
εικονοστοιχείων ενώ η προτοµή σε µετατόπιση 10 εικονοστοιχείων. (β) Εικόνα µετατοπίσεων για την 
ακολουθία Map.  Σε αυτήν την περίπτωση ο συντελεστής κλιµάκωσης είναι 8. Το γεγονός ότι η 
φωτεινότητα της πλάκας µειώνεται κλιµακωτά καθώς κινούµαστε προς τα πάνω, δείχνει ότι το επίπεδό 
της δεν είναι παράλληλο προς την κάµερα αλλά στο πάνω µέρος της αποµακρύνεται από αυτήν. 

  
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(στ) 

  
(ζ) 

Σχήµα 1.13  Στιγµιότυπα του χώρου αντιστοιχίσεων (DSI). (α),(β) Tο στερεοσκοπικό ζεύγος εικόνων 
Tsukuba. (γ) H σωστή εικόνα µετατοπίσεων (groundtruth). (δ), (ε), (στ) Στιγµιότυπα (x,y)  για d=5, 10 
και 15 αντίστοιχα.  Στις εικόνες αυτές οι περιοχές οι οποίες ταιριάζουν στην µετατόπιση d 
εµφανίζονται σκοτεινές. Είναι φανερό πως για d=5 παρουσιάζει καλύτερη απόκριση η βιβλιοθήκη, για 
d=10 η προτοµή και για d=15 η λάµπα .  (ζ) Στιγµιότυπο (x,d) για y=151 (η µαύρη γραµµή στην εικόνα 
(γ)) Στο σχήµα αυτό εµφανίζονται τρία διαφορετικά επίπεδα βάθους µε την µορφή των µαύρων 
γραµµών. 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

Σχήµα 1.14  Εναλλακτικοί τρόποι αναπαράστασης αντιστοιχίσεων (α),(β) ∆ιανυσµατικά πεδία για τις 
ακολουθίες Tsukuba και Map αντίστοιχα. (γ),(δ) Ανακατασκευή της δεύτερης εικόνας µε την προβολή 
των φωτεινοτήτων κάθε σηµείου της εικόνας αναφοράς στις συντεταγµένες του υπολογισµένου 
αντίστοιχού του.  

 
Στην περίπτωση ανακατασκευής της δεύτερης εικόνας, δεδοµένων των 

αντιστοιχίσεων και της εικόνας αναφοράς, το αποτέλεσµα είναι µια εικόνα 
φωτεινοτήτων (χρωµάτων) Η οµοιότητα της εικόνας αυτής µε την δεύτερη εικόνα του 
στερεοσκοπικού ζεύγους, αποτελεί µέτρο για την ποιότητα της αντιστοίχισης. 
Μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν έχει προβληθεί κάποια φωτεινότητα (σχήµα 
1.14(γ),(δ) εµφανίζονται µε γαλάζιο χρώµα) οφείλονται στις επικαλύψεις ενώ 
µικρότερες τέτοιες περιοχές πιθανότατα οφείλονται σε λάθος αντιστοιχίσεις. 

1.7 Οργάνωση Εργασίας 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο πρωτότυποι αλγόριθµοι αντιστοίχισης 
βάσει περιοχών, που παίρνουν ως είσοδο δύο έγχρωµες (ή grayscale) εικόνες µιας 
σκηνής και επιστρέφουν ένα πυκνό χάρτη αντιστοιχίσεων. Το όλο εγχείρηµα 
επιχειρεί να συµπεριλάβει θετικά στοιχεία από τις προηγούµενες προσεγγίσεις και να 
προτείνει τρόπους για να ξεπεραστούν οι αδυναµίες τους. Στη συνέχεια θα περιγραφεί 
συνοπτικά τι περιλαµβάνεται σε κάθε κεφάλαιο της εργασίας. 
 Στο κεφάλαιο 2 γίνεται µια ανάλυση σχετικά µε τις περιοχές µιας εικόνας στις 
οποίες η απόδοση του τυπικού αλγορίθµου αντιστοίχισης είναι προβληµατική.  Για 
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κάθε τέτοια περιοχή εξηγούνται οι θεωρητικοί λόγοι για τους οποίους ο αλγόριθµος 
αποτυγχάνει και καταγράφονται τα αποτελέσµατα της εκτέλεσής του. 

Στο κεφάλαιο 3 προτείνονται διάφορες λύσεις για κάθε µία από τις 
προβληµατικές περιοχές που καταγράφηκαν στο κεφάλαιο 2.  Για κάθε τέτοια λύση 
αναλύεται θεωρητικά για ποιους λόγους αναµένεται να βελτιώσει την απόδοση του 
αλγορίθµου. Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης της 
ανανεωµένης έκδοσης του αλγορίθµου καθώς επίσης και κάποιος σχολιασµός σε 
σχέση µε το κατά πόσο βελτιώθηκε η απόδοσή του.  
   Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται αναλυτικά οι δύο πρωτότυποι αλγόριθµοι που 
υλοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριµένα αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο συνδυάζονται οι 
ιδέες του προηγούµενου κεφαλαίου για τη δηµιουργία των δύο πρωτότυπων 
αλγορίθµων. 
 Στο κεφάλαιο 5 αρχικά περιγράφονται τα δεδοµένα στα οποία δοκιµάστηκαν 
οι αλγόριθµοι και στη συνέχεια ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση της 
απόδοσής τους.  

Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης των δύο 
αλγορίθµων σε µια σειρά από πραγµατικές και συνθετικές ακολουθίες εικόνων και 
στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων τους τόσο µεταξύ τους όσο και 
µε άλλες γνωστές µεθόδους αντιστοίχισης.  
 Στο κεφάλαιο 7 γίνεται µια σύντοµη εισαγωγή στον τρόπο µε τον οποίο 
µπορεί να γίνει η τρισδιάστατη ανακατασκευή της σκηνής βάσει των αντιστοιχίσεων 
που επιστρέφουν οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι και παραθέτονται διάφορα σχετικά 
αποτελέσµατα  
 Τέλος στα κεφάλαια 8 και 9 σχολιάζεται η πολυπλοκότητα των αλγορίθµων 
και προτείνεται τρόπος βελτίωσής της. Ακόµα γίνεται µια ανασκόπηση της εργασίας 
και αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν καθώς επίσης και πιθανές 
επεκτάσεις της. 
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2 Πηγές Σφαλµάτων Αντιστοίχισης 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στα τµήµατα των εικόνων που 
αποτελούν τις κυριότερες πηγές σφαλµάτων για έναν τυπικό αλγόριθµο 
αντιστοίχισης. Τα τµήµατα αυτά περιλαµβάνουν κυρίως τις ασυνέχειες βάθους, τις 
περιοχές χωρίς σηµαντική ή µε επαναλαµβανόµενη υφή και τις επικαλυπτόµενες 
περιοχές.  
 Για κάθε τέτοια περιοχή αρχικά αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους πολλοί 
αλγόριθµοι αντιστοίχισης αποτυγχάνουν. Στη συνέχεια παραθέτονται τα 
αποτελέσµατα της εκτέλεσης του αλγορίθµου αντιστοίχισης SAD, για τις 
συγκεκριµένες περιοχές, σε µια σειρά από ακολουθίες εικόνων. Για τις ακολουθίες 
αυτές είναι γνωστή η εικόνα πραγµατικών µετατοπίσεων (groundtruth) βάσει της 
οποίας υπολογίζεται κάθε φορά το ποσοστιαίο σφάλµα.  Περισσότερες λεπτοµέρειες 
για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ποσοτική αξιολόγηση της αντιστοίχισης και ο 
διαχωρισµός των εικόνων στις διάφορες περιοχές (ασυνέχειες βάθους, επικαλύψεις, 
περιοχές χωρίς υφή, και οι συµπληρωµατικές τους) υπάρχουν στο κεφάλαιο 5. 
 Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι πηγές σφαλµάτων δεν είναι 
ανεξάρτητες µεταξύ τους αλλά αλληλοεπηρεάζονται. Ωστόσο η µελέτη της καθεµίας 
πηγής ξεχωριστά, µπορεί να οδηγήσει σε πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα και να δώσει 
µια γενική εικόνα για την απόδοση της αντιστοίχισης σε αυτήν.   

2.1 Ασυνέχειες Βάθους 

Η αντιστοίχιση µε βάση περιοχές προϋποθέτει ότι το βάθος της σκηνής παραµένει 
σταθερό µέσα στο παράθυρο (correlation window).  Πιθανές διαφοροποιήσεις στο 
βάθος, εισάγουν λάθη στον υπολογισµό.  Το αν τελικά αυτά τα λάθη θα οδηγήσουν 
σε λανθασµένη επιλογή σηµείου, εξαρτάται από την οµοιότητα µεταξύ του 
αντικειµένου, του ορατού φόντου και του επικαλυπτόµενου τµήµατος του φόντου που 
περιέχονται στο παράθυρο. Ένα σχετικό παράδειγµα εµφανίζεται στο σχήµα 2.1. 
 Στο παράδειγµα αυτό, η σωστή αντιστοίχιση για το παράθυρο R, είναι το 
παράθυρο L. Θα ήταν χρήσιµο να χωρισθεί το παράθυρο αντιστοίχισης σε δύο ίσα 
τµήµατα για να είναι ευκολότερα κατανοητό γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις το 
κριτήριο οµοιότητας παρουσιάζει καλύτερη απόκριση για το ζευγάρι R, L' από ότι για 
το R,L.  
 Ας συµβολίσουµε µε c(a,b) την τιµή που επιστρέφει το κριτήριο οµοιότητας 
για τις περιοχές a και b. Μικρές τιµές του c αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό 
οµοιότητας µεταξύ των δύο υπό σύγκριση περιοχών. Οι τιµές c(R1,L1) και c(R2, L'2) 
θα είναι πολύ χαµηλές γιατί οι αντίστοιχες περιοχές έχουν ταιριαστεί σωστά. Η 
απόφαση λοιπόν µεταξύ του L και L' εξαρτάται από τον βαθµό οµοιότητας του R2 µε 
το L2 και του R1 µε το L'1.  Οι περιοχές L2 και L'1 είναι επικαλυπτόµενες (occluded) 
στην δεξιά εικόνα. Αν η τιµή c(R2,L2) είναι µεγαλύτερη από την c(R1, L'1), τότε θα 
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επιλεγεί η λάθος θέση L'. Ο θόρυβος στις εικόνες µπορεί να επηρεάσει την απόφαση 
αλλά πρωταρχικό ρόλο παίζει η οµοιότητα µεταξύ του κρυµµένου φόντου, του 
ορατού φόντου και του αντικειµένου. 

Left image Right image 
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Tsukuba  
 Win  Whole Im Depth Disc Cont Depth 

3 21.82  34.62  19.76 
5 14.65  34.20  11.08 
 7 11.95  36.62  7.33 
9 10.81  39.39  5.37 

11 10.41  41.80  4.30 
13 10.25  43.31  3.76 
15 10.20  44.12  3.47 
17 10.43  45.11  3.49 
19 10.82  46.16  3.73 
21 11.26  46.71  4.15 
23 11.69  46.99  4.58 
25 12.11  47.22  5.05 
27 12.49  47.58  5.43 
29 12.87  47.99  5.81 

 

 

Map 
 Win  Whole Im Depth Disc Cont Depth 

3 19.28 40.50 17.91 
5 8.60 35.52 6.96 
 7 7.33 35.74 5.68 
9 7.41 37.27 5.71 

11 7.69 39.70 5.93 
13 8.13 43.81 6.16 
15 8.54 46.95 6.43 
17 8.91 49.55 6.67 
19 9.24 51.55 6.91 
21 9.53 53.09 7.13 
23 9.94 54.84 7.47 
25 10.23 55.88 7.74 
27 10.45 56.46 7.95 
29 10.63 56.49 8.16 

 

 

Sawtooth 
Win   Whole Im Depth Disc Cont Depth 

3 20.64 37.58 18.94 
5 11.78 38.30 9.13 
 7 8.89 42.23 5.58 
9 7.86 46.11 4.11 

11 7.58 48.52 3.59 
13 7.69 50.25 3.56 
15 7.85 51.24 3.68 
17 8.11 52.07 3.89 
19 8.42 52.48 4.21 
21 8.76 52.85 4.56 
23 9.12 53.03 4.93 
25 9.47 52.92 5.31 
27 9.81 52.98 5.68 
29 10.13 52.92 6.03 

Σχήµα 2.3  Αποτελέσµατα του αλγορίθµου αντιστοίχισης (SAD) για όλη την εικόνα, για τις περιοχές 
συνεχούς βάθους και για τις περιοχές κοντά σε ασυνέχειες (ακολουθίες Tsukuba, Map και Sawtooth).  
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Για την εξακρίβωση του κατά πόσο η παραπάνω θεωρητική εξήγηση ισχύει 
και στην πράξη έγιναν µια σειρά δοκιµών για τις ακολουθίες Tsukuba, Map και 
Sawtooth. Οι συγκεκριµένες ακολουθίες επιλέχτηκαν γιατί αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ακολουθιών και γιατί έχουν χρησιµοποιηθεί για την 
αξιολόγηση πολλών γνωστών µεθόδων αντιστοίχισης.  Ο αλγόριθµος δοκιµάστηκε 
για τετράγωνα παράθυρα αντιστοίχισης µεγέθους από 3x3 έως 29x29, και ως 
κριτήριο αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκε το ποσοστό των σηµείων της εικόνας 
αναφοράς, που αντιστοιχίσθηκαν λανθασµένα (percentage error). Περισσότερες 
πληροφορίες για τις ακολουθίες και για το κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε, 
περιέχονται στο κεφάλαιο 5. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών καταγράφονται στο 
σχήµα 2.3.    

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα σφάλµατα που παρατηρούνται στις 
περιοχές µε ασυνέχειες βάθους είναι κατά πολύ περισσότερα από αυτά που 
εµφανίζονται στις  υπόλοιπες περιοχές της εικόνας. Συγκεκριµένα η µέση τιµή του 
σφάλµατος στις περιοχές κοντά σε ασυνέχειες βάθους, για τις τρεις υπό εξέταση 
ακολουθίες κυµαίνεται γύρω στο 45 – 50% (Tsukuba 44.4%, Map 48.4%, Sawtooth 
50.6%). Αντίθετα το µέσο ποσοστιαίο σφάλµα στις υπόλοιπες περιοχές της εικόνας 
είναι µόλις γύρω στο 5% (Tsukuba 4.7%, Map 6.8%, Sawtooth 4.5%). Από αυτά τα 
στατιστικά είναι φανερό πως η συντριπτική πλειοψηφία των λαθών στους 
αλγορίθµους αντιστοίχισης, παρατηρούνται στις περιοχές µη οµαλού βάθους. 
Εποµένως µια πιθανή βελτίωση της απόδοσης του αλγορίθµου στις περιοχές αυτές θα 
σηµάνει µια σηµαντική βελτίωση της γενικότερης απόδοσης του. 
 Για την καθαρότερη αναπαράσταση και την καλύτερη κατανόηση της 
συµπεριφοράς του αλγορίθµου αντιστοίχισης, τόσο στις περιοχές ασυνεχούς βάθους 
όσο και στις συµπληρωµατικές τους, παραθέτονται τα σχήµατα 2.4 και 2.5.  
 
 

 

 
Σχήµα 2.4  Τα ποσοστιαία σφάλµατα κοντά στις περιοχές ασυνεχούς βάθους που προκύπτουν µε την 
εκτέλεση του αλγορίθµου αντιστοίχισης SAD, για τις τρεις υπό εξέταση ακολουθίες.  

 
Από την µελέτη του σχήµατος 2.4 προκύπτει ότι η αδυναµία του αλγορίθµου 

στις περιοχές κοντά σε ασυνέχειες βάθους γίνεται εντονότερη όσο µεγαλώνει το 
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µέγεθος του παραθύρου αντιστοίχισης. Αυτό ισχύει γιατί το µεγαλύτερο παράθυρο 
αντιστοίχισης συνεπάγεται και µεγαλύτερη πιθανότητα το παράθυρο αυτό να 
καλύπτει κάποια ασυνέχεια βάθους. Συνεπώς κοντά σε περιοχές µη συνεχούς βάθους 
είναι προτιµότερη η χρήση γενικά µικρών παραθύρων αντιστοίχισης.  
 

 
Σχήµα 2.5  Τα ποσοστιαία σφάλµατα στις περιοχές συνεχούς βάθους που προκύπτουν µε την εκτέλεση 
του αλγορίθµου αντιστοίχισης SAD, για τις τρεις υπό εξέταση ακολουθίες. 

 
Από το γράφηµα του Σχήµα 2.5 προκύπτει ότι το σφάλµα που παρατηρείται 

στις περιοχές σταθερού βάθους, αρχικά µειώνεται όσο µεγαλώνει το παράθυρο 
αντιστοίχισης. Αυτή η µείωση οφείλεται στο ότι για πολύ µικρό µέγεθος παραθύρων, 
ο υπολογισµός είναι ασταθής γιατί η επιρροή του θορύβου είναι αυξηµένη, ενώ για 
µεγαλύτερα παράθυρα η πληροφορία που χρησιµοποιείται είναι περισσότερη και 
εποµένως η επίδραση του θορύβου δεν είναι τόσο σηµαντική. Το σφάλµα όµως δεν 
συνεχίζει να φθίνει αλλά παρουσιάζει κάποιο ελάχιστο. Για την ακολουθία Tsukuba 
το ελάχιστο εµφανίζεται για µέγεθος παραθύρου 15, για την ακολουθία Map για  
µέγεθος 7 ενώ για την ακολουθία Sawtooth για µέγεθος 13. Για µεγαλύτερα µεγέθη 
παραθύρων, το σφάλµα αυξάνεται. Αυτή η αύξηση οφείλεται στον τρόπο µε τον 
οποίο ορίζεται ο διαχωρισµός της εικόνας στις περιοχές ασυνεχούς βάθους και στις 
συµπληρωµατικές τους. Συγκεκριµένα για να ορισθούν οι περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε ασυνέχειες χρησιµοποιείται µια γειτονιά σταθερού και συγκεκριµένου 
µεγέθους. Εποµένως αν τελικά στον αλγόριθµο αντιστοίχισης χρησιµοποιηθεί 
παράθυρο µεγαλύτερου µεγέθους από την γειτονιά αυτή, υπάρχει η πιθανότητα σε 
κάποιες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές συνεχούς βάθους, το 
παράθυρο αντιστοίχισης να επικαλύπτει κάποια ασυνέχεια. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τις περιοχές συνεχούς βάθους, είναι 
προτιµότερη η χρήση παραθύρων µετρίων ή µεγάλων µεγεθών, γιατί παρουσιάζουν 
τα µικρότερα ποσοστιαία σφάλµατα.     
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2.2 Περιοχές Χωρίς Υφή 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αντιστοίχιση µε βάση περιοχές προϋποθέτει  την 
ύπαρξη ικανοποιητικών διαφοροποιήσεων στις φωτεινότητες (χρώµατα) που 
εµφανίζονται στο παράθυρο αντιστοίχισης.  Αν η πληροφορία που υπάρχει δεν είναι 
σηµαντική τότε ο αλγόριθµος επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τον θόρυβο και 
παράγει αναξιόπιστα αποτελέσµατα. 
 Πιο συγκεκριµένα, σε περιοχές της εικόνας µε περιορισµένη οπτική υφή 
(texture), το κριτήριο οµοιότητας παίρνει για όλες σχεδόν τις υποψήφιες θέσεις,  
παραπλήσιες τιµές (σχήµα 2.6 (α)). Ως συνέπεια η γραφική παράσταση του κριτηρίου 
παρουσιάζεται επίπεδη,  χωρίς σηµαντικές διαφοροποιήσεις και έντονα ακρότατα. Σε 
µια τέτοια συνάρτηση ο υπολογισµός του τοπικού ελαχίστου είναι πολύ πιθανό να 
µην οδηγήσει στην σωστή αντιστοίχιση, γιατί ο ρόλος που παίζει ο θόρυβος είναι 
σηµαντικός. 
 Παραπλήσιο πρόβληµα είναι πιθανό να εµφανιστεί ακόµα και αν η υφή που 
υπάρχει στο παράθυρο είναι σηµαντική αλλά επαναλαµβανόµενη (σχήµα 2.6(β)). 
Στην περίπτωση αυτή η γραφική παράσταση του κριτηρίου οµοιότητας ναι µεν έχει 
έντονες διαφοροποιήσεις αλλά παρουσιάζει σε αρκετά διαφορετικά σηµεία τοπικά 
ελάχιστα µε πολύ κοντινές τιµές.  
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Σχήµα 2.6  Προβληµατικές µορφές συναρτήσεων αντιστοίχισης που οφείλονται στην υφή. (α) 
Περιοχή µε πολύ περιορισµένη υφή. (β) Περιοχή µε επαναλαµβανόµενο µοτίβο (επαναλαµβανόµενη 
υφή) (γ) Γράφηµα της συνάρτησης αντιστοίχισης για την περιοχή α. Το γράφηµα είναι επίπεδο χωρίς 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις. (δ) Γράφηµα της συνάρτησης αντιστοίχισης για την περιοχή β. 
Υπάρχουν πολλά ισοδύναµα τοπικά ελάχιστα που αποτελούν όλα υποψήφιες θέσεις.  
 

Για την εξακρίβωση του βαθµού επιρροής της έλλειψης υφής στο τελικό 
αποτέλεσµα της αντιστοίχισης, έγιναν µια σειρά από δοκιµές του αλγορίθµου SAD, 
για τις ακολουθίες Tsukuba, Map και Sawtooth. Στις δοκιµές αυτές καταγράφεται το 
ποσοστό των λανθασµένων αντιστοιχίσεων τόσο στις περιοχές σηµαντικής υφής, όσο 
και στις συµπληρωµατικές τους.  Ως περιοχές µειωµένης υφής σηµαδεύονται οι 
περιοχές για τις οποίες η τετραγωνική ρίζα του µέσου όρου της οριζόντιας 
παραγώγου σε µια γειτονιά, δεν ξεπερνάει κάποιο κατώφλι (βλ. κεφάλαιο 5). Τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών συνοψίζονται στο σχήµα 2.7.  
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Tsukuba 
 Win Size Textured Textureless  

3 13.86 30.47 
5 9.89 19.60 
7 9.08 14.77 
9 9.16 12.22 

11 9.45 10.87 
13 9.76 10.08 
15 10.10 9.50 
17 10.45 9.47 
19 10.90 9.76 
21 11.33 10.19 
23 11.63 10.71 
25 11.92 11.27 
27 12.18 11.78 
29 12.49 12.22 

 

 

Map 
 Win Size Textured Textureless  

3 18.70 38.59 
5 8.56 15.51 
7 7.55 9.58 
9 7.74 8.42 

11 8.11 8.73 
13 8.60 9.21 
15 9.06 9.69 
17 9.44 10.27 
19 9.80 10.48 
21 10.11 10.75 
23 10.54 11.12 
25 10.87 11.17 
27 11.10 11.49 
29 11.28 11.91 

 

 

Sawtooth 
 Win Size Textured Textureless  

3 16.07 41.55 
5 9.26 22.52 
7 7.65 13.39 
9 7.22 9.45 

11 7.24 7.75 
13 7.41 7.60 
15 7.51 8.07 
17 7.71 8.57 
19 7.94 9.36 
21 8.21 10.04 
23 8.47 10.81 
25 8.71 11.59 
27 9.00 12.17 
29 9.26 12.77 

 
Σχήµα 2.7  Αποτελέσµατα του αλγορίθµου αντιστοίχισης (SAD) για τις περιοχές µε σηµαντικές 
χρωµατικές διαφοροποιήσεις, και για τις οµοιόµορφες περιοχές (ακολουθίες Tsukuba, Map και 
Sawtooth). 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αλγόριθµος αντιστοίχισης παρουσιάζει 
καλύτερα αποτελέσµατα στις περιοχές µε έντονη υφή, από ότι στις οµοιόµορφες 
περιοχές. Για µικρά µεγέθη παραθύρων αντιστοίχισης αυτή η διαφορά είναι πολύ 
έντονη, ενώ όσο µεγαλώνει το µέγεθος του παραθύρου, τόσο η διαφορά ελαττώνεται 
και οι αποδόσεις γίνονται παρόµοιες. Σε περιοχές µειωµένης υφής, όταν 
χρησιµοποιείται µικρό παράθυρο, επειδή δεν υπάρχει σηµαντική ποσότητα 
χρωµατικών διαφοροποιήσεων, είναι πολύ πιθανόν να γίνει λανθασµένη 
αντιστοίχιση. Όταν όµως το παράθυρο είναι µεγάλο, τότε υπάρχει πιθανότητα να 
περιλαµβάνει και περιοχές µε υπολογίσιµες χρωµατικές διαφοροποιήσεις, µε την 
βοήθεια των οποίων η αντιστοίχιση γίνεται πιο αξιόπιστη.  
 Στους παραπάνω πίνακες σηµειώνονται µε έντονους χαρακτήρες τα ελάχιστα 
ποσοστιαία σφάλµατα που παρατηρούνται. Από αυτά προκύπτει ότι η καλύτερη 
απόδοση για τις περιοχές µε έντονη υφή, εξασφαλίζεται µε την χρήση µικρών 
παραθύρων αντιστοίχισης, ενώ στις οµοιόµορφες περιοχές µε τη χρήση παραθύρων 
µεσαίων µεγεθών. Όταν το παράθυρο γίνει πολύ µεγάλο, τα σφάλµατα και στις δύο 
περιοχές αυξάνουν σηµαντικά.  

2.3 Επικαλύψεις 

Οι περιοχές της εικόνας αναφοράς που είναι επικαλυµµένες στην εικόνα αναζήτησης, 
αντιστοιχούν σε σηµεία που δεν έχουν αντίστοιχο (σχήµα 2.8). Στις περισσότερες 
περιπτώσεις τέτοιες περιοχές εµφανίζονται κοντά σε ασυνέχειες βάθους, και παρόλο 
που στο ανθρώπινο σύστηµα όρασης βοηθάνε την ανίχνευση των ορίων των 
αντικειµένων, στην αντιστοίχιση σηµείων είναι µια σηµαντική πηγή σφαλµάτων.  
 
 Occluded in 

Right Image
Occluded in 
Left Image 

Right 
Center of Projection 

Left 
Center of Projection 

Right Image Left Image 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.8  Τυπικό παράδειγµα επικαλυπτόµενων περιοχών. Ορισµένα τµήµατα της σκηνής είναι 
ορατά µόνο στην αριστερή εικόνα, ενώ ορισµένα άλλα µόνο στη δεξιά.  

 
 Στο σχήµα 2.9 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του αλγορίθµου 
αντιστοίχισης SAD, για τις επικαλυπτόµενες περιοχές. Είναι φανερό πως το ποσοστό 
σφαλµάτων στις περιοχές αυτές είναι κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο 
ποσοστό για τις υπόλοιπες περιοχές της εικόνας. Πιο συγκεκριµένα το ποσοστό 
λανθασµένων αντιστοιχίσεων στις επικαλυπτόµενες περιοχές παίρνει τιµές κοντά στο 
80% ενώ στις συµπληρωµατικές περιοχές δεν ξεπερνάει το 10%. 
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 Τα αποτελέσµατα αυτά είναι αναµενόµενα, γιατί για τις υπό εξέταση περιοχές, 
ο αλγόριθµος προσπαθεί να βρει το αντίστοιχο ενός σηµείου, ενώ αυτό δεν υπάρχει 
στην εικόνα. Συνεπώς τα αποτελέσµατα της αντιστοίχισης κοντά στις επικαλύψεις, 
είναι µάλλον τυχαία, και αποτελούν την κυριότερη πηγή σφαλµάτων στην εικόνα. 
 
 

Σχήµα 2.9  Αποτελέσµατα του αλγορίθµου αντιστοίχισης SAD για τις επικαλυπτόµενες περιοχές, και 
για τις συµπληρωµατικές τους, για διάφορα µεγέθη παραθύρων (ακολουθίες Tsukuba και Map).  
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3 Προτεινόµενες Βελτιώσεις 

Στην παρούσα ενότητα προτείνεται µία τουλάχιστον βελτιωτική λύση (σχήµα 3.1), 
για καθεµία από τις βασικές πηγές σφαλµάτων που σχολιάστηκαν στο  δεύτερο 
κεφάλαιο.  Για την κάθε πρόταση, αρχικά αναφέρονται οι θεωρητικοί λόγοι για τους 
οποίους αναµένεται να αυξηθεί η αξιοπιστία της αντιστοίχισης και στη συνέχεια 
παραθέτονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της, σε µια σειρά από πραγµατικές και 
συνθετικές ακολουθίες εικόνων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιορισµός αριστερής 
δεξιάς συνοχής 

Επικαλύψεις 

Κριτήριο σχετικής 
διαφοράς 

Παράθυρα µεταβλητού 
µεγέθους και σχήµατος 

Περιοχές χωρίς υφή

Επιλογή κριτηρίου 
οµοιότητας 

Πολλαπλά παράθυρα 

Ασυνέχειες βάθους 

Σχήµα 3.1 Οι βασικές πηγές σφαλµάτων αντιστοίχισης, και οι προτεινόµενες βελτιώσεις για την 
καθεµία από αυτές. 

3.1 Βελτιώσεις για τις Ασυνέχειες Βάθους 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι προτεινόµενες βελτιώσεις που 
αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση της απόδοσης και της αξιοπιστίας της 
αντιστοίχισης κοντά στις ασυνέχειες βάθους. 

3.1.1 Πολλαπλά Παράθυρα 

Τα παράθυρα που επικαλύπτουν ασυνέχειες βάθους, εισάγουν κάποιο σφάλµα στον 
υπολογισµό της αντιστοίχισης. Το σφάλµα αυτό µπορεί να µειωθεί σηµαντικά αν 
τελικά χρησιµοποιηθούν µόνο εκείνα τα τµήµατα του παραθύρου αντιστοίχισης, για 
τα οποία το σφάλµα παίρνει µικρές τιµές. Αυτό όµως θα πρέπει να γίνει µε τρόπο 
συστηµατικό. 

3.1.1.1   ∆ιατάξεις µε Κεντρικό Παράθυρο  

Το σχήµα 3.2(α) δείχνει µια διάταξη µε ένα µικρό παράθυρο στη µέση (C0), 
περιστοιχισµένο από τέσσερα, µερικώς επικαλυπτόµενα παράθυρα (C1i) 
(Hirschmuller [17]). 
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C1i C0 C2j C0 C1i C0 C1i 

(α) (β) (γ) 

Σχήµα 3.2  Οι προτεινόµενες διατάξεις πολλαπλών παραθύρων. Αριστερά βρίσκεται η διάταξη µε τα 
πέντε παράθυρα, στην µέση η διάταξη µε τα εννέα παράθυρα και στα δεξιά η διάταξη µε τα 25 
παράθυρα. Σε όλες τις παραπάνω διατάξεις υπάρχει ένα κεντρικό παράθυρο που περιβάλλεται από 
κάποια βοηθητικά.  

 
Η τιµή συσχέτισης C υπολογίζεται αθροίζοντας τις τιµές των δύο περιφερειακών 
παραθύρων για τα οποία το κριτήριο οµοιότητας παίρνει τις µικρότερες τιµές, C1i1 και 
C1i2, µε την τιµή του κεντρικού. Αυτή η προσέγγιση αντιστοιχεί ουσιαστικά µε την 
χρήση ενός µικρού παραθύρου C0  και την υποστήριξη του υπολογισµού της 
συσχέτισης  από τέσσερα γειτονικά, περιφερειακά παράθυρα.  
 
 

21 110 ii CCCC ++=  (3.1)
 
 Στο σχήµα 3.2(β) φαίνεται µια διαφορετική διάταξη που χρησιµοποιεί εννέα 
βοηθητικά παράθυρα. Για να υπολογιστεί η τιµή συσχέτισης σε αυτήν την περίπτωση, 
επιλέγονται αρχικά από τα οκτώ περιφερειακά παράθυρα τα τέσσερα που 
παρουσιάζουν την µεγαλύτερη οµοιότητα (µικρότερη τιµή συσχέτισης), και στη 
συνέχεια αθροίζονται οι τιµές τους, µε την τιµή συσχέτισης του κεντρικού 
παραθύρου.  
 
 

4321 11110 iiii CCCCCC ++++= (3.2)
 
 Η ίδια προσέγγιση µπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερα από εννέα 
παράθυρα  Για παράδειγµα αν προστεθεί ένα ακόµα «δακτυλίδι» στην περιφέρεια της 
διάταξης, όπως δείχνει το σχήµα 3.2(γ). Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχουν 
εικοσιπέντε παράθυρα και ο υπολογισµός της συσχέτισης θα γίνει προσθέτοντας 
επιπλέον τις οκτώ καλύτερες τιµές από το εξωτερικό δαχτυλίδι.  
 
 

8141 11110 ...... kkii CCCCCC ++++++= (3.3)

3.1.1.2   ∆ιατάξεις χωρίς Κεντρικό Παράθυρο 

Το σχήµα 3.3 δείχνει µια λίγο διαφορετική διάταξη, που αποτελείται  από τα τέσσερα 
περιφερειακά παράθυρα χωρίς όµως να υπάρχει αυτή τη φορά το κεντρικό. Για τον 
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υπολογισµό της τιµής συσχέτισης στη διάταξη αυτή, αθροίζονται οι επιµέρους τιµές 
για τα δύο καλύτερα από τα τέσσερα περιφερειακά παράθυρα. 
 

C1i  
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.3  ∆ιάταξη µε τέσσερα παράθυρα. Η βασική της διαφορά από τις διατάξεις του σχήµατος 3.2 
είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό παράθυρο, που να χρησιµοποιείται 
πάντα. 

 21 11 ii CCC +=  ( 3.4)

3.1.1.3   Θεωρητική Ανάλυση των ∆ιατάξεων Πολλαπλών Παραθύρων 

Αυτό που επιτυγχάνεται µε τους παραπάνω ορισµούς των παραθύρων, είναι ότι µε το 
να διαιρείται το κάθε παράθυρο αντιστοίχισης σε άλλα µικρότερα παράθυρα, 
αυξάνεται η ικανότητα του να προσαρµόζεται στο τοπικό περιβάλλον.  
 Πιο συγκεκριµένα, στις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ασυνέχειες βάθους 
αναµένεται ότι µε την χρήση πολλαπλών παραθύρων, οι εξοµαλύνσεις και οι 
διογκώσεις στα όρια των αντικειµένων θα µειωθούν.  Για τις διατάξεις των πέντε των 
εννέα και των 25 παραθύρων, αυτό είναι δυνατόν γιατί µόνο το κεντρικό παράθυρο 
C0 χρησιµοποιείται πάντα και είναι πιθανό να επικαλύπτει κάποια ασυνέχεια βάθους.  
Όλα τα άλλα περιφερειακά παράθυρα είναι δυνατόν να προσαρµοστούν έτσι ώστε να 
αποφευχθεί κάποια πιθανή επικάλυψη ασυνέχειας. Από την άλλη η διάταξη των 
τεσσάρων παραθύρων, αναµένεται να έχει ακόµα καλύτερη συµπεριφορά στις 
περιοχές µε ασυνέχειες βάθους. Αυτό ισχύει γιατί στις διατάξεις του σχήµατος 3.2, το 
κεντρικό παράθυρο χρησιµοποιείται πάντα, ανεξάρτητα από τα τοπικά δεδοµένα της 
σκηνής και είναι πιθανό να επικαλύπτει κάποια ασυνέχεια. Αφαιρώντας εποµένως το 
κεντρικό παράθυρο από την διάταξη, επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ευελιξία και 
προσαρµοστικότητα και αυξάνεται ακόµα περισσότερο η αποτελεσµατικότητα της 
αντιστοίχισης.      
  Επιπλέον µε την χρήση των πολλαπλών παραθύρων, είναι δυνατόν να 
εξασφαλιστεί µια καλή γενική απόδοση του αλγορίθµου και στις περιοχές όπου το 
βάθος είναι συνεχές, Αυτό ισχύει γιατί χρησιµοποιείται µόνο το καλύτερο τµήµα της 
πληροφορίας που διατίθεται (επιλέγονται κάθε φορά τα καλύτερα από τα 
περιφερειακά παράθυρα) και µε τον τρόπο αυτό µειώνεται η επίδραση των 
φωτοµετρικών παραµορφώσεων. Επιπλέον επειδή χρησιµοποιείται ένα µεγάλο σε 
έκταση τµήµα του συνολικού παράθυρου (κυρίως στις διατάξεις µε κεντρικό 
παράθυρο), τελικά γίνεται χρήση ενός σηµαντικού ποσοστού της υπάρχουσας 
πληροφορίας και εποµένως δεν αυξάνεται η επιρροή του θορύβου. 
 Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα πολλαπλά 
παράθυρα  ενισχύουν την αξιοπιστία της αντιστοίχισης κοντά στις ασυνέχειες, 
εµφανίζεται ένα σχετικό παράδειγµα στο σχήµα 3.4. Το παράδειγµα αυτό είναι 
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αντίστοιχο µε αυτό του σχήµατος 2.1 αλλά αυτή τη φορά χρησιµοποιείται η διάταξη 
µε τα εννέα παράθυρα. 
 Left Image Right Image 
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Σχήµα 3.4  Συµπεριφορά του αλγορίθµου αντιστοίχισης, µε την χρήση της διάταξης των εννέα 
παραθύρων, κοντά σε ασυνέχεια βάθους. 

  
  Η σωστή αντιστοίχιση για το παράθυρο R της δεξιάς εικόνας είναι το 
παράθυρο L της αριστερής. Όπως έχει ήδη περιγραφεί, η διάταξη µε τα εννέα 
παράθυρα χρησιµοποιεί το κεντρικό παράθυρο και τα τέσσερα καλύτερα από τα οκτώ 
περιφερειακά. Το αναµενόµενο είναι για την θέση L θα επιλεγούν τα περιφερειακά 
παράθυρα 1, 2, 7 και 8, ενώ για την θέση L' τα 3, 4, 5 και 6. Για τα παράθυρα αυτά το 
κριτήριο οµοιότητας θα επιστρέψει χαµηλές τιµές µια που το ταίριασµα γίνεται σε 
µεγάλο βαθµό σωστά. Πρέπει όµως να παρατηρηθεί ότι για το κεντρικό παράθυρο 
καθώς επίσης και για τα παράθυρα 3 και 6 στη θέση L' η αντιστοίχιση δεν είναι 
απόλυτα σωστή, γιατί στις περιοχές αυτές περιλαµβάνονται και τµήµατα από το 
φόντο (background) που στην δεξιά εικόνα ήταν επικαλυµµένο. Το αν τελικά το 
κριτήριο οµοιότητας θα επιστρέψει πολύ καλό ταίριασµα ή όχι για τις περιοχές αυτές, 
εξαρτάται από το κατά πόσο το φόντο συνεχίζεται οµοιόµορφα και στις περιοχές που 
είναι επικαλυµµένες στην δεξιά εικόνα. Αν δεν ισχύει αυτό ο αλγόριθµος πιθανότατα 
θα επιλέξει την σωστή θέση L.  Ακόµα όµως και αν ισχύει, το κριτήριο οµοιότητας θα 
επιστρέψει παραπλήσιες τιµές για τις θέσεις L και L' και εποµένως η τελική απόφαση 
θα επηρεαστεί σηµαντικά από τον θόρυβο και τις διάφορες φωτοµετρικές 
παραµορφώσεις.   

3.1.1.4   Αξιολόγηση των ∆ιατάξεων Πολλαπλών Παραθύρων 

Για την γενική αξιολόγηση της εφαρµογής των πολλαπλών παραθύρων αλλά και για 
την σύγκριση µεταξύ των διάφορων προτεινόµενων διατάξεων, έγιναν µια σειρά από 
δοκιµές στις ακολουθίες Tsukuba, Map και Sawtooth. Στις δοκιµές αυτές, 
εφαρµόστηκαν οι διατάξεις µε τα τέσσερα, τα πέντε και τα εννέα παράθυρα, τόσο στο 
σύνολο της εικόνας, όσο και στις περιοχές συνεχούς και ασυνεχούς βάθους. Εξαίρεση 
αποτελεί η διάταξη µε τα τέσσερα παράθυρα, για την οποία παραθέτονται τα 
αποτελέσµατα µόνο κοντά στις ασυνέχειες. Αυτό γίνεται γιατί η συγκεκριµένη 
διάταξη, δηµιουργήθηκε µε σκοπό την βελτίωση της απόδοσης στις ασυνέχειες και 
όχι στις υπόλοιπες περιοχές της εικόνας. Στην υπόλοιπη εικόνα έχει χειρότερη 
απόδοση από τις άλλες διατάξεις, γιατί δεν χρησιµοποιεί το ίδιο µεγάλο ποσοστό της 
συνολικής πληροφορίας. Εκτός από τα αποτελέσµατα των διατάξεων πολλαπλών 
παραθύρων, παραθέτονται και τα αντίστοιχα της διάταξης µε ένα παράθυρο 
αντιστοίχισης, για να διαπιστωθεί, το ποσοστό βελτίωσης που επιτυγχάνεται. Τα 
λεπτοµερή αποτελέσµατα των διατάξεων συνοψίζονται στους πίνακες 3.1, 3.2 και 3.3 
και στα σχήµατα 3.5 και 3.6.  
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Πίνακας 3.1 Συνοπτικά αποτελέσµατα του αλγορίθµου αντιστοίχισης µε την χρήση των διατάξεων 
των πέντε των εννέα και των τεσσάρων παραθύρων για την ακολουθία Tsukuba.  

Tsukuba 
5 Windows 9 Windows 4 Windows  Win 

Size Whole Image Depth Discont Constant Depth Whole Image Depth Discont Constant Depth Depth Discont 

3 23.60  34.31  22.05  29.53  36.47  28.86 35.40 
5 17.78  30.21  15.73  18.38  31.13  16.27 29.32 
7 12.80  29.79   9.72  13.55  27.92  10.99 26.25 
9 11.21  28.72   7.99  11.41 26.34    8.70  24.98 

11  9.76  30.91   5.78   9.91  29.23    6.27  25.03 
13  9.25  31.77   4.98   9.07  29.70    5.12  26.63 
15  8.68  34.25   3.76   8.53  30.36    4.31  28.04 
17  8.40  34.77   3.31   8.31  33.99    3.32  29.06 
19  8.21  36.38   2.66   7.89  34.21    2.74  30.02 
21  8.06  36.88   2.38   7.66  34.72    2.38  31.04 
23  8.18  38.63   2.17   7.90  38.71    1.85  32.45 
25  8.25  39.34   2.12   7.87  38.94    1.78  33.38 
27  8.62  41.00   2.23    7.91   39.29    1.75  34.54 
29  8.71  41.45   2.24   8.57  41.95    1.99  35.71 

 
Πίνακας 3.2  Συνοπτικά αποτελέσµατα του αλγορίθµου αντιστοίχισης µε την χρήση των διατάξεων 
των πέντε των εννέα και των τεσσάρων παραθύρων για την ακολουθία Map.  
 

Map 
5 Windows 9 Windows 4 Windows  Win 

Size Whole Image Depth Discont Constant Depth Whole Image Depth Discont Constant Depth Depth Discont 

3 24.04 41.91 22.91 37.35 49.22 36.51 46.48 
5 12.19 32.02 10.97 13.24 34.05 11.97 31.29 
7 7.13 28.25 5.93 7.43 28.09 6.25 26.68 
9 6.33 27.36 5.18 6.35 27.63 5.19 26.59 

11 6.20 27.91 5.05 6.22 29.41 4.92 27.05 
13 6.18 28.25 4.99 6.10 29.23 4.82 27.30 
15 6.20 28.80 4.96 6.03 28.98 4.76 27.69 
17 6.17 28.77 4.92 6.21 30.40 4.82 28.37 
19 6.10 29.20 4.80 6.15 30.33 4.75 29.44 
21 6.08 29.32 4.76 6.10 30.09 4.71 30.33 
23 6.01 30.12 4.62 6.11 31.99 4.58 31.19 
25 5.94 29.94 4.55 6.05 31.35 4.55 31.90 
27 5.90 30.21 4.49 5.92 30.67 4.45 33.19 
29 5.88 30.40 4.46 5.86 32.12 4.30 34.42 

 
Πίνακας 3.3  Συνοπτικά αποτελέσµατα του αλγορίθµου αντιστοίχισης µε την χρήση των διατάξεων 
των πέντε των εννέα και των τεσσάρων παραθύρων για την ακολουθία Sawtooth.  
 

Sawtooth 
5 Windows 9 Windows 4 Windows  Win 

Size Whole Image Depth Discont Constant Depth Whole Image Depth Discont Constant Depth Depth Discont 

3 23.22 37.11 21.80 30.73 41.85 29.66 39.44 
5 14.88 32.72 13.05 16.54 34.08 14.61 31.43 
7 9.47 34.53 6.91 9.48 30.91 7.08 30.27 
9 7.76 34.64 5.00 7.20 30.10 4.63 30.06 

11 6.47 37.62 3.29 6.23 33.30 3.20 30.21 
13 6.00 37.79 2.76 5.54 32.75 2.48 30.77 
15 5.81 40.70 2.30 5.21 32.77 2.11 31.28 
17 5.68 41.35 2.11 5.64 36.58 2.19 31.83 
19 5.82 43.39 2.08 5.56 36.82 2.09 32.53 
21 5.84 43.81 2.06 5.58 37.18 2.08 33.36 
23 6.09 44.75 2.26 6.18 40.49 2.46 34.26 
25 6.18 44.99 2.34 6.20 40.66 2.48 34.85 
27 6.50 45.75 2.62 6.26 40.71 2.54 35.22 
29 6.59 45.91 2.70 6.94 42.35 3.15 35.65 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
Mean Values 

 Tsukuba Map Sawtooth 
1 window 42.9 46.9 48.8 
5 windows 34.8 30.1 40.3 
9 windows 33.7 31.6 36.4 
4 windows 30.1 30.8 32.9 

Median Values 
 Tsukuba Map Sawtooth 

1 window 44.6 48.2 51.6 
5 windows 34.5 29.2 41.0 
9 windows 34.1 30.3 36.7 
4 windows 29.6 29.8 32.1 

 
(δ) 

Σχήµα 3.5  Αποτελέσµατα των διάφορων διατάξεων, για τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 
ασυνέχειες βάθους. (α),(β),(γ) Συγκριτικά διαγράµµατα για τις διατάξεις ενός, πέντε, εννέα και 
τεσσάρων παραθύρων, για τις ακολουθίες Tsukuba, Map και Sawtooth. (δ) Στατιστική ανάλυση των 
παραπάνω δεδοµένων (µέσες και µεσαίες τιµές).  

 
Από τα παραπάνω διαγράµµατα (σχήµα 3.5) φαίνεται ότι η απόδοση του 

αλγορίθµου στις περιοχές µε ασυνέχειες βάθους βελτιώνεται σηµαντικά όταν γίνεται 
χρήση των διατάξεων µε τα πολλαπλά παράθυρα. Το µικρότερο ποσοστό σφαλµάτων, 
όπως ήταν αναµενόµενο, παρουσιάζει η διάταξη µε τα τέσσερα περιφερειακά 
παράθυρα. Η  διάταξη αυτή, σε αντίθεση µε τις άλλες δύο, δεν έχει το κεντρικό 
παράθυρο που  χρησιµοποιείται πάντα, και έτσι την χαρακτηρίζει µεγαλύτερη 
προσαρµοστικότητα και ικανότητα να αποφεύγει τις ασυνέχειες βάθους. Πιο 
συγκεκριµένα το µέσο ποσοστιαίο σφάλµα µε την χρήση των τεσσάρων παραθύρων 
παρουσίασε µια µέση µείωση της τάξης του 36% σε σχέση µε την χρήση του απλού 
παράθυρου αντιστοίχισης. Σε απόδοση ακολουθεί η διάταξη µε τα  εννέα παράθυρα. 
Η διάταξη αυτή πλεονεκτεί έναντι στη διάταξης µε τα πέντε παράθυρα γιατί έχει 
µεγαλύτερη ανάλυση και το κεντρικό παράθυρο είναι µικρότερο σε µέγεθος και 
εποµένως λιγότερο πιθανό να επικαλύπτει κάποια ασυνέχεια βάθους.  Με την χρήση 
της διάταξης των εννέα παράθυρων επιτυγχάνεται µέση µείωση του σφάλµατος, της 
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τάξης του 30%. Τέλος η διάταξη µε τα πέντε παράθυρα, παρά τα µειονεκτήµατα που 
φέρει σε σχέση µε τις άλλες δύο διατάξεις, επιτυγχάνει µέση µείωση του σφάλµατος 
κοντά στο 26%. Επιπλέον πρέπει να παρατηρηθεί ότι όλες οι υπό σύγκριση διατάξεις 
παρουσιάζουν ελάχιστο σφάλµα για µικρά µεγέθη παραθύρων αντιστοίχισης. 

 
 

(α) (β) 

(γ) 

 
 

Mean Values 
 Tsukuba Map Sawtooth 

1 window 6.2 7.6 5.9 
5 window 6.2 6.6 5.0 
9 window 6.8 7.6 5.7 

Median Values 
 Tsukuba Map Sawtooth 

1 window 4.8 6.9 4.7 
5 window 3.5 4.9 2.6 
9 window 3.8 4.7 2.5 

 
 

(δ) 

Σχήµα 3.6  Αποτελέσµατα των διάφορων διατάξεων, για τις περιοχές συνεχούς βάθους. (α),(β),(γ) 
Συγκριτικά διαγράµµατα για τις διατάξεις ενός, πέντε και εννέα παραθύρων, για τις ακολουθίες 
Tsukuba, Map και Sawtooth. (δ) Στατιστική ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων (µέσες και µεσαίες 
τιµές).  

 
Στα διαγράµµατα του σχήµατος 3.6 εµφανίζεται η απόδοση του αλγορίθµου 

αντιστοίχισης για τρεις διαφορετικές διατάξεις παραθύρων (απλό παράθυρο, διάταξη 
µε πέντε παράθυρα και διάταξη µε εννέα παράθυρα) στις περιοχές της εικόνας που τις 
χαρακτηρίζει συνέχεια βάθους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα διαγράµµατα αυτά δεν 
περιέχεται η διάταξη µε τα τέσσερα παράθυρα γιατί τα χαρακτηριστικά της είναι 
τέτοια που δεν ευνοούν την απόδοσή της, σε περιοχές µακριά από ασυνέχειες βάθους. 
Από τη µελέτη των γραφηµάτων προκύπτει ότι για µικρά µεγέθη παραθύρων, το απλό 
παράθυρο αντιστοίχισης παρουσιάζει µικρότερο ποσοστό σφαλµάτων σε σχέση µε τα 
πολλαπλά παράθυρα. Όσο όµως µεγαλώνει το µέγεθος του παραθύρου τα σφάλµατα 
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της απλής διάταξης αυξάνονται ενώ αντίθετα τα σφάλµατα των πολλαπλών 
παράθυρων παρουσιάζουν συνεχόµενη µείωση.  Ως αποτέλεσµα για παράθυρα 
µεγαλύτερα από κάποια τιµή (17 για την ακολουθία Tsukuba, 9 για την Map και 11 
για την Sawtooth) η απόδοση των πολλαπλών παράθυρων είναι καλύτερη, και η 
διαφορά τους συνεχώς αυξάνει. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη 
σύγκριση εκτός από τη βελτίωση που επιτυγχάνεται στη µέση τιµή του σφάλµατος, 
είναι το γεγονός ότι για µεγάλα µεγέθη παραθύρων, το σφάλµα µε την χρήση 
πολλαπλών παραθύρων παίρνει πολύ χαµηλές τιµές. Ακόµα πρέπει να τονιστεί ότι 
επειδή συνήθως οι περιοχές συνεχούς βάθους αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα µιας 
εικόνας, έστω και µικρές πιθανές βελτιώσεις, µπορούν να ενισχύσουν ικανοποιητικά 
την γενικότερη απόδοση του αλγορίθµου.   
 Στην αξιολόγηση, εκτός από την απόδοση µιας µεθόδου, µεγάλη σηµασία έχει 
και η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Η χρήση των διατάξεων πολλαπλών παραθύρων 
αυξάνει την πολυπλοκότητα σε σχέση µε την απλή διάταξη. Αυτό ισχύει κατά κύριο 
λόγο γιατί  ο υπολογισµός της τιµής του C περιλαµβάνει την επιλογή των καλύτερων 
από τα περιφερειακά παράθυρα και την άθροισή τους.  Για να γίνει όµως η επιλογή 
θα πρέπει πρώτα να χρησιµοποιηθεί κάποιος αλγόριθµος ταξινόµησης. Για την 
επιλογή των δύο καλύτερων τιµών από τις τέσσερις όπως απαιτείται στην διάταξη µε 
τα πέντε και τα τέσσερα παράθυρα, χρειάζονται τέσσερις συγκρίσεις  ενώ στην 
περίπτωση των εννέα παραθύρων χρειάζονται 16 και στην περίπτωση των 25 
παράθυρων 80 συγκρίσεις. Εποµένως οι διατάξεις µε τα τέσσερα και πέντε παράθυρα, 
είναι αυτές που παρουσιάζουν την χαµηλότερη πολυπλοκότητα. 

3.1.2 Επιλογή Κριτηρίου Οµοιότητας 

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας έγιναν πολλές συγκριτικές δοκιµές διάφορων 
κριτηρίων οµοιότητας. Η αξιολόγηση έγινε βάσει της απόδοσης τους αλλά και της 
πολυπλοκότητάς τους. Τα βασικά κριτήρια οµοιότητας που δοκιµάστηκαν ήταν το 
άθροισµα των απολύτων διαφορών (SAD), το άθροισµα των τετραγωνισµένων 
διαφορών (SSD) και το κανονικοποιηµένο γινόµενο αντιστοιχίσεων (NCC). Επίσης 
δοκιµάστηκαν ως κριτήρια και το κανονικοποιηµένο άθροισµα απολύτων διαφορών 
(NSAD), το κανονικοποιηµένο άθροισµα τετραγωνισµένων διαφορών (NSSD) και τα 
C1 και C2. 

 Τα NSAD και NSSD αποτελούν κανονικοποιηµένες εκδόσεις των SAD και 
SSD αντίστοιχα. Τα κριτήρια C1 και C2 έχουν την ίδια µορφή µε τα NSSD και NCC 
µόνο που δεν χρησιµοποιούν τη φωτεινότητα (χρώµα) κάθε εικονοστοιχείου, αλλά 
την διαφορά της από την µέση φωτεινότητα του παραθύρου αντιστοίχισης. 
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Τα κριτήρια SAD, NSAD, SSD, NSSD και C1 χρησιµοποιούν την διαφορά 
των φωτεινοτήτων (χρωµάτων) των δύο εικόνων και πρέπει να ελαχιστοποιηθούν σε 
σχέση µε την µετατόπιση d, ενώ τα κριτήρια NCC και C2 πολλαπλασιάζουν τις 
φωτεινότητες µεταξύ τους και πρέπει να µεγιστοποιηθούν.  

3.1.2.1   Σύγκριση Κριτηρίων Οµοιότητας 

Τα παραπάνω κριτήρια δοκιµάστηκαν στις ακολουθίες Tsukuba, Map και Sawtooth 
για τετράγωνα παράθυρα αντιστοίχισης, µεγέθους από 7x7 έως 29x29. Τα 
αποτελέσµατα συνοψίζονται στα διαγράµµατα του σχήµατος 3.7.   

Όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα αυτά, την καλύτερη απόδοση 
παρουσίασαν τα κριτήρια  SAD και NSAD ενώ ακολούθησαν τα C2 και C1. Τα 
υπόλοιπα κριτήρια παρουσίασαν παρόµοια απόδοση, µια που για διάφορους 
συνδυασµούς εικόνων και µεγεθών παραθύρων, υπερτερούν διαφορετικά κάθε φορά 
κριτήρια 
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(α) (β) 

 
 

(γ) 

Mean Values 
 Tsukuba Map Sawtooth 

SAD 11.2 9.0 8.6 
Norm SAD 10.9 9.0 9.0 

SSD 13.4 10.8 10.0 
Norm SSD 13.3 10.8 10.7 

C1 13.2 10.6 9.9 
Norm Cross 13.4 10.9 10.9 

C2 13.1 10.1 9.9 
Median Values 

 Tsukuba Map Sawtooth 
SAD 11.0 9.0 8.5 

Norm SAD 10.8 9.1 8.9 
SSD 13.0 10.7 9.9 

Norm SSD 13.2 10.7 10.5 
C1 12.9 10.5 9.6 

Norm Cross 13.2 10.8 10.6 
C2 12.9 10.0 9.8 

 (δ) 

Σχήµα 3.7  Αποτελέσµατα για τα διάφορα κριτήρια οµοιότητας. (α),(β),(γ) Συγκριτικά διαγράµµατα 
των ποσοστιαίων σφαλµάτων που παρατηρούνται για τα κριτήρια SAD, Norm SAD, SSD, Norm SSD, 
C1, Norm Cross και C2 για τις ακολουθίες Tsukuba, Map και Sawtooth αντίστοιχα, (δ) Στατιστική 
ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων (µέσες και µεσαίες τιµές). 
 

 
Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η οµάδα κριτηρίων που χρησιµοποιεί το 

άθροισµα των απολύτων διαφορών (SAD, NSAD) έχει σηµαντικά καλύτερη απόδοση 
από τα άλλα κριτήρια. Τα κριτήρια που βασίζονται στο τετραγωνισµένο άθροισµα 
(SSD, NSSD, C1) και τα κριτήρια που βασίζονται στο γινόµενο φωτεινοτήτων (NCC, 
C2) έχουν παρόµοιες απιδόσεις. Η καλύτερη απόδοση των κριτηρίων της πρώτης 
οµάδας βασίζεται στο ότι επηρεάζονται λιγότερο από την παρουσία τιµών µεγάλης 
διασποράς. Πιο συγκεκριµένα επειδή χρησιµοποιούν την πρώτη δύναµη και δεν 
υψώνονται στο τετράγωνο ή δεν πολλαπλασιάζουν φωτεινότητες, οι µεγάλες 
διαφορές που είναι πιθανόν να οφείλονται στον θόρυβο δεν επηρεάζουν τόσο πολύ το 
αποτέλεσµα. Αυτό το φαινόµενο είναι πολύ έντονο κοντά σε περιοχές µε ασυνέχειες 
βάθους γιατί εκεί οι φωτεινότητες προέρχονται από διαφορετικά αντικείµενα, και 
χαρακτηρίζονται από µεγάλη διασπορά. Εποµένως αυτή η καλύτερη απόδοση των 
κριτηρίων που χρησιµοποιούν το άθροισµα των απολύτων διαφορών προέρχεται 
κυρίως από την σηµαντικά καλύτερη συµπεριφορά τους στις περιοχές ασυνεχούς 
βάθους.      
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 Ένα ακόµα συµπέρασµα που µπορεί να προκύψει, είναι πως για την κάθε 
οµάδα κριτηρίων ξεχωριστά, οι µορφές που χρησιµοποιούν την διαφορά της 
φωτεινότητας από την µέση τιµή της στο παράθυρο αντιστοίχισης (C1,C2) έχουν τις 
καλύτερες επιδόσεις στην οµάδα. Οι απλές (SAD, SSD) και οι κανονικοποιηµένες 
µορφές (NSAD, NSSD) παρουσιάζουν παραπλήσια συµπεριφορά. Ο λόγος για τον 
οποίο τα κριτήρια C παράγουν τα καλύτερα αποτελέσµατα είναι ότι δεν επηρεάζονται 
σηµαντικά από αφφινικούς µετασχηµατισµούς (affine transformations) οι οποίοι 
µπορούν να προκύψουν από ελαφρώς διαφορετικές παραµέτρους στις κάµερες.  

Για την επιλογή όµως του κριτηρίου εκτός από την απόδοση σηµαντικό ρόλο 
έχει και η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Επειδή το κριτήριο οµοιότητας 
χρησιµοποιείται στο µεγαλύτερο βάθος εκτέλεσης του αλγορίθµου, επηρεάζει 
σηµαντικά τον χρόνο εκτέλεσής του.  Ένα λίγο πιο πολύπλοκο κριτήριο είναι πιθανό 
να οδηγήσει σε σηµαντική καθυστέρηση στον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του 
αλγορίθµου.  
 Από τα κριτήρια οµοιότητας που δοκιµάστηκαν, τα C1 και C2 είναι τα πιο 
απαιτητικά υπολογιστικά γιατί για κάθε παράθυρο αντιστοίχισης υπολογίζουν δύο 
µέσες τιµές φωτεινοτήτων. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα επειδή δεν 
µπορεί να γίνει παράλληλα µε τον υπολογισµό της συνάρτησης οµοιότητας αλλά 
µόνο ως ένα πρώτο ξεχωριστό βήµα που προηγείται του υπολογισµού της. Από τα 
υπόλοιπα κριτήρια τα SAD και SSD είναι τα πιο απλά υπολογιστικά, ενώ οι 
κανονικοποιηµένες εκδοχές τους (NSAD, NSSD, NCC) βρίσκονται κάπου στη µέση 
εξαιτίας του επιπλέον υπολογισµού του παρονοµαστή.   
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι το κριτήριο SAD αποτελεί µια 
πολύ καλή επιλογή για τους στόχους της παρούσας εργασίας, επειδή συνδυάζει την  
πολύ ικανοποιητική απόδοση  µε  την χαµηλή πολυπλοκότητα. 

3.1.2.2   Χρήση Αποκοπής στο Κριτήριο Οµοιότητας 

Για την µετατροπή του επιλεγµένου κριτηρίου οµοιότητας σε πιο σταθερό και 
αξιόπιστο (Scharstein, Szeliski [34], Black, Rangarajan [4]) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της αποκοπής (truncation). Με την µέθοδο αυτή αν η 
οποιοδήποτε τιµή που παίρνει το κριτήριο οµοιότητας για ένα ζευγάρι σηµείων, 
ξεπερνάει κάποιο προκαθορισµένο κατώφλι match_max αποκόβεται στο κατώφλι 
αυτό. Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας που χρησιµοποιούνται έγχρωµες 
εικόνες πρώτα προσθέτονται οι τετραγωνισµένες ή απόλυτες διαφορές σε κάθε 
κανάλι και στη συνέχεια εφαρµόζεται η αποκοπή. 
 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η µέθοδος της αποκοπής δοκιµάστηκε 
στις ακολουθίες Tsukuba, Map και Sawtooth, για µέγεθος παραθύρου αντιστοίχισης 
9x9. Επειδή από τις προηγούµενες συγκριτικές δοκιµές αποφασίστηκε η χρήση του 
κριτηρίου οµοιότητας SAD, η επίδραση της αποκοπής δοκιµάστηκε µόνο για αυτό το 
κριτήριο. Σε κάθε περίπτωση η µέθοδος µπορεί να συνδυαστεί µε οποιοδήποτε άλλο 
κριτήριο και τα αποτελέσµατα της αναµένεται να είναι αντίστοιχα. Οι τιµές αποκοπής 
που χρησιµοποιήθηκαν είναι 1, 2, 5, 10, 15, 29, 50, 100 και ∞ (καθόλου αποκοπή). 
Τα αποτελέσµατα καταγράφονται στα διαγράµµατα του σχήµατος 3.8. 
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(β) 

(γ) 

 

 
 
 
 

(δ) 

Truncation Value Error 
1 40.67 
2 40.67 
5 26.67 
10 11.90 
15 8.82 
20 7.39 
50 6.41 
100 6.61 
Inf 7.41 

(ε) 

 

 
 
 
 

(στ) 

Truncation Value Error 
1 88.38 
2 67.26 
5 27.13 
10 8.60 
15 6.54 
20 6.20 
50 6.84 
100 7.35 
Inf 7.86 

 
Truncation Value Error 

1 55.93 
2 29.06 
5 11.52 
10 
15 9.30 

9.57 

20 9.26 
50 9.54 
100 10.10 
Inf 10.81 

 
 
 
  

(α) 

Σχήµα 3.8  Αποτελέσµατα της αποκοµµένης εκδοχής του κριτηρίου οµοιότητας SAD. Οι δοκιµές 
έγιναν για τιµές αποκοπής 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100 και άπειρο (δηλ χωρίς χρήση αποκοπής) για τις 
ακολουθίες Tsukuba, Map και Sawtooth.  Χρησιµοποιήθηκε παράθυρο αντιστοίχισης µεγέθους 9x9.   
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η επίδραση της µεθόδου της αποκοπής 
εξαρτάται άµεσα από την επιλογή του κατωφλιού match_max. Για πολύ µικρές τιµές 
του κατωφλιού (match_max<5), τα σφάλµατα είναι πολύ µεγάλα. Αυτό είναι φυσικό 
γιατί αποκόβονται όλες οι διαφορές σε πολύ µικρές τιµές και ουσιαστικά αγνοείται 
σχεδόν όλη η πληροφορία. Όσο όµως µεγαλώνει το κατώφλι, το συνολικό σφάλµα 
µειώνεται σηµαντικά. Για πολύ µεγάλες τιµές του κατωφλιού η επίδραση της 
αποκοπής εξασθενεί και τα σφάλµατα πλησιάζουν στα επίπεδα που έχουν χωρίς την 
χρήση της. 

Οι τιµές του κατωφλιού που παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσµατα 
συνήθως κυµαίνονται στο διάστηµα 5 έως 50. Το διάστηµα όµως αυτό καθώς και οι 
συγκεκριµένες ιδανικές τιµές δεν είναι σταθερές αλλά αλλάζουν από εικόνα σε 
εικόνα. Για παράδειγµα ενώ για την ακολουθία Tsukuba το ιδανικό κατώφλι 
βρίσκεται κοντά στην τιµή 20, για την ακολουθία Map βρίσκεται κοντά στην τιµή 50.  
Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την θέση των καλών τιµών για το κατώφλι, είναι 
η αναλογία σήµατος προς θόρυβο της εικόνας (signal to noise ratio)(Scharstein και 
Szeliski [34],[35]).      
 Η χρήση της µεθόδου της αποκοπής µε κατάλληλο κατώφλι, µπορεί να 
βοηθήσει σηµαντικά την αύξηση της απόδοσης του κριτηρίου γιατί κάνει τον 
υπολογισµό του πιο σταθερό και λιγότερο ευαίσθητο στην παρουσία τιµών µεγάλης 
διασποράς. Αυτό συµβαίνει γιατί αποκόβοντας τις πολύ σηµαντικές διαφοροποιήσεις, 
ουσιαστικά µειώνεται η επίδραση τους στο τελικό αποτέλεσµα. Επειδή οι 
περισσότερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται κοντά στις ασυνέχειες, η χρήση της 
αποκοπής βοηθάει ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές. 

Επιπλέον, εκτός της σηµαντικής βελτίωσης στην απόδοση, η µέθοδος της 
αποκοπής είναι απλή και δεν προσθέτει σηµαντικό υπολογιστικό φόρτο.  
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω µπορεί να προκύψει το συµπέρασµα ότι η 
επιλογή του κριτηρίου οµοιότητας είναι πολύ µεγάλης σηµασίας τόσο για την 
απόδοση του αλγορίθµου αντιστοίχισης όσο και για τον χρόνο εκτέλεσής του. Το 
κριτήριο SAD σε συνδυασµό µε την µέθοδο της αποκοπής, παρουσιάζουν πολύ καλά 
αποτελέσµατα, κυρίως στις περιοχές ασυνεχούς βάθους, διατηρώντας χαµηλή την 
πολυπλοκότητά τους. 

3.2 Βελτιώσεις για τις Περιοχές χωρίς Υφή 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι δύο προτεινόµενες βελτιώσεις που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της αντιστοίχισης στις περιοχές µε µειωµένη ή 
επαναλαµβανόµενη υφή.  

3.2.1 Παράθυρα Μεταβλητού Μεγέθους και Σχήµατος 

Το µέγεθος του παραθύρου αντιστοίχισης πρέπει να είναι αρκετά µικρό ώστε να 
µειώνονται οι αρνητικές συνέπειες των προβολικών παραµορφώσεων, αλλά και 
αρκετά µεγάλο ώστε να περιέχει ικανοποιητική χρωµατική διαφοροποίηση βάσει της 
οποίας θα γίνει η αντιστοίχιση.  
 Ένας τρόπος για να βελτιωθεί η συµπεριφορά του αλγορίθµου στις περιοχές 
χωρίς υφή, είναι η χρήση παραθύρων αντιστοίχισης, των οποίων το µέγεθος δεν είναι 
σταθερό για όλη την εικόνα άλλα µεταβάλλεται σύµφωνα µε κάποια τοπικά 
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χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριµένα το µέγεθος του παραθύρου, για κάποιο σηµείο 
της εικόνας, είναι δυνατό να εξαρτάται από την υφή και τις χρωµατικές 
διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε µια γειτονιά γύρω από το σηµείο αυτό.   

Εκτός από το µέγεθος, και το σχήµα του παραθύρου είναι δυνατόν να 
επηρεάζεται από αντίστοιχα τοπικά χαρακτηριστικά. Επιτρέποντας στο παράθυρο 
αντιστοίχισης να παίρνει οποιοδήποτε ορθογώνιο σχήµα και να µην περιορίζεται 
µόνο σε τετράγωνα, επιτυγχάνεται σαφώς µεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα 
αποτελέσµατα µε το αντιστάθµισµα όµως του µεγαλύτερου υπολογιστικού κόστους. 
Στο παράδειγµα του σχήµατος 3.9, στην αριστερή εικόνα το κεντρικό τετράγωνο 
είναι το µικρότερο επιτρεπτό παράθυρο ενώ το εξωτερικό αποτελεί την µεγαλύτερη 
δυνατή επιλογή.  Στην δεξιά εικόνα, προκειµένου να συµπεριλάβει την κάθετη ακµή, 
η µέθοδος µεταβλητού σχήµατος επιλέγει το µέγεθος Α. Αντίθετα η δεύτερη µέθοδος, 
επειδή περιορίζεται σε τετράγωνα παράθυρα, αναγκάζεται να συµπεριλάβει και 
περιοχές χωρίς πληροφορία, υποβιβάζοντας ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσµα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β 

Α 

Σχήµα 3.9  Πλεονέκτηµα των παράθυρων µεταβλητού σχήµατος, σε σχέση µε τα τετράγωνα 
συµµετρικά παράθυρα αντιστοίχισης.   

3.2.1.1   Κριτήριο Χρωµατικών ∆ιαφοροποιήσεων 

Το πρώτο σηµαντικό βήµα για την υλοποίηση των παραπάνω ιδεών είναι η επιλογή 
του κριτηρίου µέτρησης των χρωµατικών διαφοροποιήσεων. Στα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας κατασκευάστηκαν και δοκιµάστηκαν δύο διαφορετικά κριτήρια, 
η µέση απόκλιση, και η µέση τιµή της παραγώγου ως προς x. 
 
Μέση Απόκλιση 
 

Η µέση απόκλιση σε µια γειτονιά, µετράει τον µέσο όρο των απολύτων διαφορών που 
παρατηρούνται µεταξύ των φωτεινοτήτων των στοιχείων της και της µέσης 
φωτεινότητάς της. Μεγάλες τιµές µέσης απόκλισης αντιστοιχούν σε περιοχές της 
εικόνας µε έντονες διαφοροποιήσεις ενώ µικρές τιµές αντιστοιχούν σε οµοιόµορφες 
περιοχές. Η µέση απόκλιση για µια γειτονιά µεγέθους (2m+1) x(2n+1) δίνεται από 
την σχέση:   
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όπου I είναι η µέση φωτεινότητα για την υπό εξέταση γειτονιά. Στην περίπτωση που 
η εικόνα είναι έγχρωµη (RGB) η παραπάνω σχέση εφαρµόζεται σε κάθε κανάλι 
ξεχωριστά, και τα αποτελέσµατα αθροίζονται. 
  

55 58 56 60 
60 62 58 62 
65 60 61 59 
65 61 60 57 

 
 

55 58 56 60 
60 62 58 61 
95 99 94 96 
96 96 98 97 

(α) (β) 

Σχήµα 3.10  Παράθυρα φωτεινοτήτων.  (α) οµοιόµορφη περιοχή (β) περιοχή µε µια έντονη οριζόντια 
ακµή. 

Από τα δύο παράθυρα του παραδείγµατος του σχήµατος 3.10, το πρώτο έχει 
σχεδόν οµοιόµορφη κατανοµή φωτεινοτήτων ενώ στο δεύτερο οι φωτεινότητες στο 
πάνω τµήµα διαφέρουν σηµαντικά από αυτές στο κάτω. Η µέση απόκλιση για την 
αριστερή εικόνα παίρνει την τιµή 2, ενώ για την δεξιά παίρνει την τιµή 18.8.    
 
Μέση Τιµή Παραγώγου 
 

Για τον υπολογισµό της µέσης τιµής της παραγώγου σε µία γειτονιά, πρέπει αρχικά 
να υπολογιστεί η παράγωγος της εικόνας και στη συνέχεια η µέση τιµή της για τα 
στοιχεία που ανήκουν στην γειτονιά αυτή.  
 Επειδή οι εικόνες που χρησιµοποιούνται είναι επανορθωµένες (rectified), και 
εποµένως οι µετατοπίσεις περιορίζονται στον άξονα των x,  από τις δύο συνιστώσες 
της παραγώγου, η συνιστώσα x είναι αυτή που επηρεάζει άµεσα την διαδικασία της 
αντιστοίχισης. Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και στο σχήµα 3.11, η ύπαρξη µιας 
κάθετης ακµής βοηθάει σηµαντικά στον διαχωρισµό των θέσεων Α και Β, και 
προσφέρει σηµαντική πληροφορία για την διαδικασία της αντιστοίχισης. Αντίθετα η 
οριζόντια ακµή δεν βοηθάει, γιατί οι µετατοπίσεις είναι παράλληλες προς αυτήν. 
Εποµένως για τον υπολογισµό της µέσης τιµής της παραγώγου χρησιµοποιείται µόνο 
η µερική παράγωγος ως προς x. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A B A B 

 
Σχήµα 3.11  Επίδραση των οριζόντιων και των κάθετων ακµών στον αλγόριθµο αντιστοίχισης. Στην 
αριστερή εικόνα η ύπαρξη της οριζόντιας ακµής δεν βοηθάει στον διαχωρισµό των θέσεων Α και Β. 
Στην δεξιά εικόνα αντίθετα η κάθετη ακµή διαφοροποιεί σηµαντικά τις δύο θέσεις. 

 
Η µερική παράγωγος ως προς x µιας εικόνας, προκύπτει αφαιρώντας από την 

φωτεινότητα κάθε σηµείου, την φωτεινότητα του σηµείου που βρίσκεται στην ίδια 
γραµµή και στην προηγούµενη στήλη. Εποµένως η µερική παράγωγος ως προς x 
δίνεται από την σχέση: 
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Στη συνέχεια για τον υπολογισµό του κριτηρίου σε ένα παράθυρο µεγέθους 
(2m+1)x(2n+1) κεντραρισµένο στο σηµείο (x,y) αρκεί να υπολογιστεί η µέση τιµή 
της µερικής παραγώγου για τα σηµεία που ανήκουν στο υπό εξέταση παράθυρο: 
 

 ( )
( )

( )( )1212

,
,_

++

++
=

∑ ∑
−= −=

nm

jyixder
yxderivmean

m

mi

n

nj (3.14)

 
 

 
 
 
 

25 25 29 97 95
25 27 27 95 96
27 23 25 94 98
26 25 25 95 94
23 24 25 95 95

 
 
 

 

0 4 68 -2 
2 0 68 1 
-4 2 69 4 
-1 0 70 -1 
1 1 70 0 

(α) (β) 

Σχήµα 3.12  Υπολογισµός µερικής παραγώγου (α)  Παράθυρο φωτεινοτήτων. (β) Υπολογισµένη 
µερική παράγωγος ως προς χ για το παράθυρο αυτό.    

 
Στο σχήµα 3.12 εµφανίζεται ένα παράδειγµα υπολογισµού της µέσης τιµής 

της παραγώγου. Στην αριστερή εικόνα, φαίνονται οι φωτεινότητες µιας περιοχής. 
Στην δεξιά εικόνα έχει υπολογιστεί η µερική παράγωγος ως προς x.  Η µέση τιµή της 
παραγώγου για το παράδειγµα αυτό παίρνει την τιµή 18.4.   

 
Σύγκριση Κριτηρίων Χρωµατικών ∆ιαφοροποιήσεων 
 

Η τελική επιλογή ανάµεσα στα δύο προτεινόµενα κριτήρια χρωµατικής 
διαφοροποίησης, έχει δύο βασικές συνιστώσες. Η πρώτη είναι η απόδοση και η 
αποτελεσµατικότητα και η δεύτερη είναι η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Ο 
συνδυασµός αυτών των δύο συνιστωσών θα καθορίσει το κριτήριο που είναι το 
καταλληλότερο για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.  

Προκειµένου να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των δύο κριτηρίων 
χρωµατικής διαφοροποίησης, έγιναν κατάλληλα πειράµατα για τις ακολουθίες 
Tsukuba και Sawtooth. Στα πειράµατα αυτά δοκιµάστηκαν τα δύο κριτήρια για  τα 
ίδια δυνατά µεγέθη παραθύρων και µε παρόµοιες παραµέτρους. Τα αποτελέσµατα 
συνοψίζονται στο σχήµα 3.13. 

Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι και τα δύο κριτήρια παρουσιάζουν 
παρόµοια συµπεριφορά. Συνολικά υπερτερεί ελαφρά το κριτήριο της µέσης 
παραγώγου. Όταν το µικρότερο επιτρεπτό παράθυρο αντιστοίχισης, παίρνει µικρές 
τιµές η υπεροχή του κριτηρίου της µέσης παραγώγου είναι αντιληπτή. Όσο όµως 
χρησιµοποιούνται µεγαλύτερα παράθυρα η διαφορά ελαττώνεται, και τελικά τα δύο 
κριτήρια παρουσιάζουν πολύ παρόµοιες αποδόσεις.  

Σε σχέση µε την πολυπλοκότητα, ο υπολογισµός του κριτηρίου της µέσης 
απόκλισης απαιτεί αρχικά τον υπολογισµό της µέσης φωτεινότητας για το υπό 
εξέταση παράθυρο, στη συνέχεια τον υπολογισµό των  αποκλίσεων και τέλος την 
εύρεση της µέση τιµή τους. Αν το παράθυρο είναι µεγέθους m x n, τότε για το καθένα 
από τα παραπάνω τρία στάδια απαιτούνται  m x n πράξεις. Εποµένως ο συνολικός 
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αριθµός των απαραίτητων πράξεων για µια εικόνα µεγέθους (lines, columns) είναι 3 x 
lines x columns x m x n Από την άλλη για τον υπολογισµό της µέσης παραγώγου 
απαιτούνται µόνο δύο βήµατα. Στο πρώτο υπολογίζεται η µερική παράγωγος της 
εικόνας και στο δεύτερο υπολογίζεται η µέση τιµής της για το δοθέν παράθυρο.  Αν η 
παράγωγος υπολογιστεί σαν ένα πρώτο βήµα του αλγορίθµου, για όλα τα στοιχεία 
της εικόνας, τότε απαιτούνται συνολικά lines x columns πράξεις για τον υπολογισµό 
της. Για την εύρεση της µέσης τιµής της παραγώγου για το κάθε παράθυρο, 
απαιτούνται m x n πράξεις. Εποµένως ο συνολικός αριθµός πράξεων για όλη την 
εικόνα είναι µόνο  lines x columns x (1+m x n). 
 

Σχήµα 3.13  Συγκριτικά αποτελέσµατα των δύο προτεινόµενων κριτηρίων χρωµατικής διαφοροποίησης 
για τις ακολουθίες Tsukuba και Sawtooth. 

 
 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκύπτει το συµπέρασµα ότι το κριτήριο της 
µέσης παραγώγου είναι καταλληλότερο γιατί παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη 
απόδοση και µικρότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα.  

3.2.1.2   Επιλογή Μεγέθους και Σχήµατος Παράθυρου Αντιστοίχισης 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια σύντοµη περιγραφή του αλγορίθµου, που επιλέγει για 
κάθε σηµείο της εικόνας, τις διαστάσεις του παραθύρου αντιστοίχισης που είναι 
καταλληλότερες σύµφωνα µε το προεπιλεγµένο κριτήριο. 
 Επειδή το πρόβληµα εστιάζεται κυρίως στις περιοχές µε πολύ µικρές 
χρωµατικές διαφοροποιήσεις, γίνεται χρήση κάποιου κατωφλιού.  Το κατώφλι αυτό 
αντιστοιχεί στην ελάχιστη διαφοροποίηση που µπορεί να περιέχεται στο παράθυρο 
αντιστοίχισης, ώστε ο αλγόριθµος να µπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά. 
Κατάλληλες τιµές για το κατώφλι προκύπτουν ύστερα από κάποιο πλήθος δοκιµών.  
 Μια ακόµα παράµετρος της µεθόδου είναι το ελάχιστο και το µέγιστο 
επιτρεπτό παράθυρο αντιστοίχισης. Επειδή τα παράθυρα δεν είναι αναγκαστικά 
τετράγωνα και συµµετρικά ως προς το κέντρο τους, οι τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις 
επέκτασης, ελέγχονται ξεχωριστά. Για παράδειγµα αν το ελάχιστο παράθυρο 
αντιστοίχισης έχει διαστάσεις 9x9 και το µέγιστο 21x21, τότε το παράθυρο 
επιτρέπεται να επεκταθεί προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά  και προς τα 
δεξιά, και σε οποιονδήποτε συνδυασµό τους, αρκεί το συνολικό µέγεθος του να µην 
ξεπερνάει τα 21 εικονοστοιχεία στον άξονα των x και των y.  
 Ο αλγόριθµος, αρχικά σαρώνει την εικόνα αναφοράς, και για κάθε σηµείο 
υπολογίζει την µέση τιµή της παραγώγου, χρησιµοποιώντας το ελάχιστο επιτρεπτό 
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παράθυρο αντιστοίχισης. Αν η µέση τιµή της παραγώγου είναι µεγαλύτερη από το 
κατώφλι, τότε επιλέγεται το µικρότερο δυνατό µέγεθος παραθύρου γιατί θεωρείται 
ότι περιέχει αρκετή πληροφορία για τον αλγόριθµο αντιστοίχισης. Στην περίπτωση 
που η µέση παράγωγος είναι µικρότερη από το κατώφλι, πιθανότατα πρόκειται για 
κάποια οµοιόµορφη περιοχή χωρίς σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Εποµένως θα πρέπει 
να υπολογιστούν οι νέες διαστάσεις του παραθύρου αντιστοίχισης, που να 
εξασφαλίζουν ότι η ποσότητα της χρήσιµης πληροφορίας, θα είναι είτε µεγαλύτερη 
από το κατώφλι είτε στην χειρότερη περίπτωση η µεγαλύτερη που είναι δυνατόν να 
προκύψει από τα όρια των επιτρεπτών µεγεθών των παραθύρων. 
 Επειδή υπάρχουν τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις επέκτασης, η εύρεση του 
βέλτιστων διαστάσεων απαιτεί Ν4 υπολογισµούς της µέσης τιµής της παραγώγου, 
όπου Ν είναι το πλήθος των επιτρεπτών µεγεθών που µπορεί να πάρει το παράθυρο 
σε καθεµία κατεύθυνση. Η παραπάνω πολυπλοκότητα είναι απαγορευτική γιατί θα 
επιβάρυνε σηµαντικά τον υπολογισµό των αντιστοιχίσεων. Για τον λόγο αυτό 
χρησιµοποιείται µια µη βέλτιστη προσέγγιση.  

Στην προσέγγιση αυτή αρχικά υπολογίζονται, για κάθε µία από τις τέσσερις 
κατευθύνσεις οι Ν µέσες τιµές, και επιλέγεται εκείνη η κατεύθυνση και εκείνη η 
επέκταση που αυξάνουν περισσότερο την µέση τιµή σε σχέση µε την µέση τιµή του 
αρχικού παραθύρου. Στη συνέχεια το παράθυρο αντιστοίχισης επεκτείνεται προς την 
επιλεγµένη κατεύθυνση και κατά το επιλεγµένο µέτρο.  Η επιλεγµένη κατεύθυνση 
στη συνέχεια παύει να είναι επιτρεπτή. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται κάθε 
φορά για τις κατευθύνσεις που αποµένουν.  

Ο αλγόριθµος τερµατίζει όταν σε οποιαδήποτε φάση, η υπολογισµένη µέση 
τιµή ξεπεράσει το κατώφλι, είτε όταν όλες οι δυνατές επεκτάσεις δεν αυξάνουν την 
χρήσιµη πληροφορία είτε όταν έχουν πραγµατοποιηθεί και οι τέσσερις επαναλήψεις 
του αλγορίθµου. Στην τελευταία περίπτωση, που είναι και η χειρότερη από 
υπολογιστικής άποψης, απαιτούνται συνολικά 10Ν υπολογισµοί µέσων τιµών. 4Ν 
υπολογισµοί στην πρώτη επανάληψη,  3Ν στην δεύτερη, 2Ν στην τρίτη και Ν στην 
τελευταία. Οι πράξεις αυτές είναι πολύ λιγότερες από τις Ν4 πράξεις που απαιτεί ο 
βέλτιστος αλγόριθµος. 
 Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή του αλγορίθµου σε 
ψευδοκώδικα. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Υπολόγισε την µέση παράγωγο για το δοθέν παράθυρο αντιστοίχισης 
Για κάθε επιτρεπτή κατεύθυνση επέκτασης 

Για τις Ν δυνατές επεκτάσεις 
      Υπολόγισε την µέση παράγωγο για το νέο παράθυρο  
      Είναι µεγαλύτερη από την µέγιστη? 
      Αν ναι  

        Η µέγιστη τιµή παίρνει την υπολογισµένη µέση τιµή 
Η µέγιστη τιµή είναι µεγαλύτερη από την αρχική? 
Αν ναι 

Το παράθυρο επεκτείνεται στις διαστάσεις που αντιστοιχούν στην 
µέγιστη τιµή 
Η κατεύθυνση παύει να είναι επιτρεπτή 
Επανάληψη του αλγορίθµου από την αρχή 

Αν όχι 
Τερµατισµός αλγορίθµου 
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3.2.1.3   Αξιολόγηση Παραθύρων Μεταβλητού Μεγέθους και Σχήµατος 

Για την αξιολόγηση της µεθόδου,  έγιναν µια σειρά από δοκιµές για διάφορες τιµές 
των παραµέτρων. Στη συνέχεια συγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα, µε αυτά που 
προέκυψαν από τον αλγόριθµο αντιστοίχισης που χρησιµοποιεί παράθυρα σταθερού 
µεγέθους. Λόγω της διαφορετικότητας των παραµέτρων των δύο µεθόδων, δεν ήταν 
δυνατή η ένα προς ένα σύγκριση των αποτελεσµάτων. Για τον λόγο αυτό 
συγκρίθηκαν το µέσο ποσοστιαίο σφάλµα και το χαµηλότερο σφάλµα, τόσο για όλη 
την εικόνα, όσο και για τις περιοχές χωρίς υφή. Τα αποτελέσµατα για τις ακολουθίες 
Tsukuba και Sawtooth συνοψίζονται στους πίνακες 3.4 και 3.5. Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι για την ακολουθία Map δεν παραθέτονται τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων, 
γιατί στην εικόνα αναφοράς της δεν περιέχονται περιοχές χωρίς υφή, και εποµένως η 
εφαρµογή του αλγορίθµου επιλογής µεγέθους και σχήµατος παραθύρου επιλέγει 
σχεδόν πάντα το µικρότερο επιτρεπτό παράθυρο. 
       
Πίνακας 3.4  Συνοπτικά, συγκριτικά αποτελέσµατα, της χρήσης µεταβλητών παράθυρων 
αντιστοίχισης και της χρήσης σταθερών παράθυρων, για την ακολουθία Tsukuba.  
 

Tsukuba 
Παράθυρα σταθερού µεγέθους Παράθυρα µεταβλητού µεγέθους  

Συνολική Εικόνα Περιοχές χωρίς υφή Συνολική Εικόνα Περιοχές χωρίς υφή 
Μέση τιµή 11.24 % 12.35 % 10.51 % 10.75 % 

Καλύτερη τιµή 10.20 % 9.47  % 10.05 % 9.28 % 
 
 
Πίνακας 3.5  Συνοπτικά, συγκριτικά αποτελέσµατα, της χρήσης µεταβλητών παράθυρων 
αντιστοίχισης και της χρήσης σταθερών παράθυρων, για την ακολουθία Sawtooth.  
 

Sawtooth 
Παράθυρα σταθερού µεγέθους Παράθυρα µεταβλητού µεγέθους  

Συνολική Εικόνα Περιοχές χωρίς υφή Συνολική Εικόνα Περιοχές χωρίς υφή 
Μέση τιµή 8.53 % 11.05 % 8.21 % 9.80 % 

Καλύτερη τιµή 7.58 % 7.60 % 7.51 % 7.54 % 
 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι η χρήση των παραθύρων 
µεταβλητού µεγέθους, βοηθάει στην µείωση των σφαλµάτων, τόσο στις περιοχές 
χωρίς υφή όσο και στο σύνολο της εικόνας. Οι βελτιώσεις όµως είναι µικρότερες , σε 
σύγκριση µε αυτές που επιτυγχάνονται µε την χρήση των άλλων προτεινόµενων 
τεχνικών (πολλαπλά παράθυρα, αποκοµµένο κριτήριο οµοιότητας). Αυτό οφείλεται 
κυρίως στο ότι η προτεινόµενη µέθοδος κάνει το µέγεθος του παραθύρου να 
εξαρτάται µόνο από την ποσότητα των χρωµατικών διαφοροποιήσεων. Στην 
πραγµατικότητα όµως το µέγεθος του παραθύρου θα έπρεπε να εξαρτάται τόσο από 
το παραπάνω κριτήριο όσο και από την παρουσία ή µη ασυνεχειών βάθους.  

Για παράδειγµα, για µια περιοχή χωρίς σηµαντική υφή, η προτεινόµενη 
µέθοδος θα επιλέξει ένα µεγαλύτερο παράθυρο αντιστοίχισης. Στην περίπτωση όµως 
που η περιοχή αυτή βρίσκεται κοντά σε ασυνέχεια βάθους, το µεγαλύτερο παράθυρο 
δεν θα βοηθήσει σηµαντικά την συνολική απόδοση, γιατί θα οδηγήσει σε εξοµάλυνση 
του αποτελέσµατος.  

Αν όµως η µέθοδος αυτή συνδυαστεί µε κάποιες άλλες από τις προτεινόµενες 
µεθόδους που εξασφαλίζουν καλύτερη απόκριση στις ασυνέχειες βάθους, τότε η 
επίδρασή της στο τελικό αποτέλεσµα θα είναι πολύ πιο έντονη και ευεργετική. 
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 Συνοψίζοντας τα παραπάνω η χρήση παραθύρων µεταβλητού σχήµατος και 
µεγέθους βοηθάει στην απόδοση του αλγορίθµου, χωρίς να προσθέτει σηµαντικό 
υπολογιστικό φόρτο. Αν συνδυαστεί µάλιστα µε τεχνικές όπως τα πολλαπλά 
παράθυρα και το κριτήριο οµοιότητας µε αποκοπή, φέρει πολύ καλύτερα 
αποτελέσµατα.   

3.2.2 Κριτήριο Σχετικής ∆ιαφοράς 

Η ανάλυση της συνάρτησης αντιστοίχισης µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην 
ανίχνευση των περιοχών της εικόνας στις οποίες η ορθότητα της αντιστοίχισης δεν 
είναι τόσο πιθανή. Μια σχεδόν επίπεδη συνάρτηση, αντιστοιχεί σε περιοχές µε 
µειωµένη υφή ενώ µια συνάρτηση µε πολλά τοπικά ελάχιστα δείχνει την ύπαρξη 
πολλών καλών σηµείων και είναι πιθανόν να προκαλείται από επαναλαµβανόµενη 
υφή.  Ο θόρυβος σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε 
λανθασµένες αποφάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.14  Τυπική µορφή συνάρτησης αντιστοίχισης.  Με C1 σηµειώνεται η ελάχιστη τιµή της ενώ 
µε C2 η δεύτερη µικρότερη. 

C1 
C2 

d 

c

 
 Ας θεωρήσουµε ότι C1 είναι η ελάχιστη τιµή της συνάρτησης αντιστοίχισης 
και ότι C2 είναι η δεύτερη µικρότερη τιµή που δεν ανήκει στην άµεση γειτονιά του 
C1, (σχήµα 3.14). Η σχετική τους διαφορά Cd  ορίζεται ως: 
 

 
1

12

C
CCCd

−
=  ( 3.15)

 
Χαµηλές τιµές του Cd  υποδεικνύουν πιθανά προβλήµατα. Εποµένως αν 

ακυρωθούν οι αντιστοιχίσεις για όλες τις περιοχές στις οποίες η τιµή του Cd είναι 
χαµηλότερη από κάποιο προεπιλεγµένο κατώφλι, θα µειωθεί σηµαντικά το ποσοστό 
των λανθασµένων αντιστοιχίσεων (Hirschmuller [17]).  

Με την εφαρµογή του κριτηρίου της σχετικής διαφοράς ακυρώνονται κυρίως 
οι περιοχές που έχουν µειωµένη ή επαναλαµβανόµενη υφή.  Κάτι αντίστοιχο κάνει 
και ο τελεστής ενδιαφέροντος του Moravec ( Moravec’s Interest operator) που 
αναφέρθηκε στην ενότητα 1.5.3.1. Μια σηµαντική όµως διαφορά είναι ότι το 
κριτήριο της σχετικής διαφοράς αντιλαµβάνεται την εικόνα µέσα από τα ίδια τα 
“µάτια” της συνάρτησης αντιστοίχισης και εποµένως έχει καλύτερα αποτελέσµατα. 
Επιπλέον σε αντίθεση µε τον τελεστή ενδιαφέροντος, µπορεί να ανιχνεύσει και 
περιοχές µε σηµαντική αλλά επαναλαµβανόµενη υφή.  

Ο καθορισµός της τιµής του κατωφλιού πρέπει να γίνει µε εµπειρικό τρόπο 
και πάντα σε εξάρτηση µε την εφαρµογή για την οποία προορίζεται το αποτέλεσµα 
της αντιστοίχισης.  
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Το αποτέλεσµα της εφαρµογής του κριτηρίου σχετικής διαφοράς, για 
διάφορες τιµές του κατωφλιού, φαίνεται στα σχήµατα 3.15 και 3.16. Από την µελέτη 
αυτών των σχηµάτων προκύπτει ότι για µεγάλες τιµές του κατωφλιού, µειώνεται το 
ποσοστό των σφαλµάτων αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται το ποσοστό των σωστών 
αντιστοιχίσεων που ακυρώνονται (γαλάζιες περιοχές).  
 
 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(στ) 

Σχήµα 3.15  Εφαρµογή κριτηρίου σχετικής διαφοράς στην ακολουθία Tsukuba. (α),(β),(γ) Με γαλάζιο 
χρώµα σηµειώνονται οι περιοχές που δεν ικανοποιούν το κριτήρίο για τιµές 1, 3 και 10% αντίστοιχα. 
(δ),(ε),(στ) Τα ίδια αποτελέσµατα συσχετισµένα µε την εικόνα µετατοπίσεων. 

 
 

 
Σχήµα 3.16  Αποτελέσµατα του κριτηρίου σχετικής διαφοράς για την ακολουθία Tsukuba. 
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3.3 Βελτιώσεις για τις Επικαλύψεις 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται ο περιορισµός αριστερής-δεξιάς συνοχής που 
αποσκοπεί στην ανίχνευση των περιοχών που πιθανότατα ανήκουν σε επικαλύψεις. 

3.3.1 Περιορισµός Αριστερής-∆εξιάς Συνοχής 

Μια παρατήρηση που µπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση των επικαλυπτόµενων 
περιοχών, είναι πως η διαδικασία της αντιστοίχισης δεν είναι µία συµµετρική 
διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα όταν γίνεται προσπάθεια να βρεθούν τα αντίστοιχα 
των σηµείων της αριστερής εικόνας, ουσιαστικά αντιστοιχίζονται µόνο τα σηµεία που 
είναι ορατά στην εικόνα αυτή. Εάν ο ρόλος των εικόνων αντιστραφεί τότε θα 
υπολογισθούν νέες διαφορετικές αντιστοιχίσεις, επειδή διαφορετικά τµήµατα της 
σκηνής είναι ορατά αυτή τη φορά. Ο περιορισµός αριστερής-δεξιάς συνοχής (left-
right consistency constraint) ([11], [13])  δηλώνει ότι η αντιστοίχιση ενός σηµείου µε 
κάποιο άλλο θεωρείται έγκυρη µόνο όταν προκύπτει ως αποτέλεσµα τόσο της ευθείας 
όσο και της αντίστροφης αντιστοίχισης. Στο παράδειγµα του σχήµατος 3.17 το 
σηµείο Α της αριστερής εικόνας αντιστοιχίζεται σωστά στο σηµείο Α’ της δεξιάς. Το 
αντίστοιχο όµως του σηµείου Β, επικαλύπτεται στην δεξιά εικόνα, οπότε ο 
αλγόριθµος το αντιστοιχίζει λανθασµένα µε ένα τυχαίο σηµείο C’. Όταν 
χρησιµοποιείται ο περιορισµός αριστερής δεξιάς συνοχής για το σηµείο C’, 
προκύπτει ότι το πραγµατικό αντίστοιχό του στην αριστερή εικόνα είναι το σηµείο C, 
οπότε ακυρώνεται η λανθασµένη αντιστοίχιση του B µε το C’. Αυτό που ουσιαστικά 
εξασφαλίζεται µε τον περιορισµό αυτό, είναι ότι κάθε σηµείο της µιας εικόνας µπορεί 
να αντιστοιχισθεί µε το πολύ ένα σηµείο της άλλης. 
 

 

’

Σχήµα 3.17  Εντοπισµός λάθους 
συνοχής.   

 
 Για την εφαρµογή το
κάθε σηµείο της αριστερής ε
διαδικασία επαναλαµβάνεται
αντιστοίχιση ενός σηµείου µε 
της δεύτερης συνάρτησης σ
ελάχιστο της πρώτης συνάρτη
το σηµείο θεωρείται ότι ανήκε
                                        

 
 

 

C

 
αντιστοίχισης µε την χρήση του περιορισµού αρισ

υ περιορισµού αριστερής-δεξιάς συνοχής, 
ικόνας υπολογίζεται η συνάρτηση συσχέτισ
 αντιστρέφοντας τον ρόλο των δύο ει
κάποιο άλλο θεωρείται τελικά έγκυρη εάν τ
υσχέτισης, αντιστοιχεί στην ίδια µετατόπι
σης συσχέτισης (σχέση 3.16). Στην αντίθετη 
ι σε κάποια επικαλυπτόµενη περιοχή. 

( ) ( )( )xdxdxd 212 +−=  
C’
A
 B
 A
 
τερής-δεξιάς 

αρχικά για 
ης. Η ίδια 
κόνων. Η 
ο ελάχιστο 
ση, µε το 
περίπτωση 

( 3.16)
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Είναι πιθανό σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. αυξηµένος θόρυβος) ο παραπάνω 
περιορισµός να είναι πολύ αυστηρός και να ακυρώνει ένα σηµαντικό ποσοστό των 
αντιστοιχισµένων ζευγαριών.  Σε αυτήν την περίπτωση η αυστηρότητα του 
περιορισµού µπορεί να µειωθεί,  χαλαρώνοντας την απαίτηση της σχέσης 3.16.  Πιο 
συγκεκριµένα, προκειµένου να θεωρηθεί έγκυρη µια αντιστοίχιση αντί της σχέσης 
3.16 απλώς απαιτείται το ελάχιστο της πρώτης συνάρτησης συσχέτισης να 
αντιστοιχεί στην ίδια µετατόπιση µε κάποια από τις l µικρότερες τιµές της δεύτερης. 
Ο νέος αυτός περιορισµός παύει να εξασφαλίζει την µοναδικότητα των 
αντιστοιχίσεων, µια που µέχρι το πολύ l σηµεία της αριστερής εικόνας µπορούν να 
αντιστοιχισθούν στο ίδιο σηµείο της δεξιάς.  Μειώνοντας την τιµή του  l, µειώνεται 
και η ανεκτικότητα του αλγορίθµου ενώ για l=1 ο περιορισµός ξαναπαίρνει την 
αρχική του µορφή (σχέση 3.16). 
 Παρακάτω ακολουθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά  αποτελέσµατα της 
εφαρµογής του περιορισµού αριστερής-δεξιάς συνοχής στις ακολουθίες Tsukuba 
(σχήµατα 3.18 και 3.19) και Map (σχήµατα 3.20 και 3.21).  

Ένα σηµαντικό ερώτηµα που προκύπτει µε την χρήση του περιορισµού 
αριστερής-δεξιάς συνοχής, είναι το τι θα γίνει στη συνέχεια µε τα σηµεία που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως επικαλυπτόµενα. Η πιο απλή λύση είναι τα σηµεία αυτά να µην 
αντιστοιχισθούν καθόλου. Η ιδέα πίσω από αυτήν την προσέγγιση είναι πως εφόσον 
τα σηµεία  (αν έχουν υπολογισθεί σωστά) δεν έχουν αντίστοιχο στην άλλη εικόνα, 
είναι λογικό να µην αντιστοιχισθούν. Υπάρχουν όµως πολλοί αλγόριθµοι και πολλές 
εφαρµογές (3∆ ανακατασκευή) που απαιτούν κάθε σηµείο της εικόνας να έχει 
συσχετιστεί µε κάποιο άλλο. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούνται διάφορες 
ευρετικές µέθοδοι προκειµένου να υπολογισθούν νέες αντιστοιχίσεις. Η πιο 
συνηθισµένη από τις µεθόδους αυτές, αναθέτει στο υπό εξέταση σηµείο, µετατόπιση 
ίση µε την µικρότερη µετατόπιση που παρατηρείται σε µια γειτονιά γύρω από αυτό. 
Η ιδέα πίσω από αυτή τη προσέγγιση είναι πως οι περιοχές που είναι 
επικαλυπτόµένες, είναι περιοχές που βρίσκονται σε µεγαλύτερο βάθος (µικρότερη 
µετατόπιση) από αυτές που τις καλύπτουν.    

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που προκύπτει µε την χρήση του περιορισµού 
αριστερής-δεξιάς συνοχής, είναι το υψηλό υπολογιστικό κόστος. Για να ανιχνευτούν 
και να ακυρωθούν οι αντιστοιχίσεις που δεν πληρούν το κριτήριο, θα πρέπει ο 
αλγόριθµος αντιστοίχισης να εκτελεστεί δύο φορές.  Μια όµως τέτοια υπολογιστική 
επιβάρυνση είναι πολύ σηµαντική, γιατί ουσιαστικά σχεδόν διπλασιάζει τον συνολικό 
χρόνο εκτέλεσης. 
 Ένας υπολογιστικά πιο οικονοµικός, τρόπος υλοποίησης του κριτηρίου 
αριστερής-δεξιάς συνοχής, πραγµατοποιείται µε την προσωρινή αποθήκευση όλων 
των τιµών του κριτηρίου οµοιότητας, για όλες τις µετατοπίσεις, για µία γραµµή της 
εικόνας. Με τον τρόπο αυτό όλη η απαραίτητη πληροφορία για το κριτήριο είναι 
αποθηκευµένη χωρίς να χρειάζεται δεύτερος υπολογισµός αντιστοιχίσεων. Το µόνο 
που απαιτείται είναι κάποιο πλήθος συγκρίσεων, για να αποφασιστεί για το εάν 
κάποια αντιστοίχιση ικανοποιεί ή όχι τον περιορισµό. 
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(α) (β) (γ)  

 
(δ) (ε) (στ) 

 
(ζ) 

Σχήµα 3.18  Αποτελέσµατα της εφαρµογής του περιορισµού αριστερής-δεξιάς συνοχής στην 
ακολουθία Tsukuba. (α),(β),(γ) Αποτέλεσµα του κριτηρίου για τιµές αυστηρότητας 1, 3 και 5 
αντίστοιχα. Με το γαλάζιο χρώµα σηµειώνονται οι περιοχές που δεν πληρούν τον περιορισµό. 
(δ),(ε),(στ) Τα ίδια αποτελέσµατα, συσχετισµένα µε την εικόνα µετατοπίσεων.  Οι περισσότερες 
περιοχές που δεν πληρούν τον περιορισµό βρίσκονται πολύ κοντά σε επικαλυπτόµενες περιοχές. (ζ) Η 
εικόνα σφάλµατος. Οι περισσότερες περιοχές που ανιχνεύονται από τον περιορισµό, είχαν 
αντιστοιχισθεί λανθασµένα. 

 
Σχήµα 3.19  Τα ποσοστά των λανθασµένων και των ακυρωµένων αντιστοιχίσεων, µε την χρήση του 
περιορισµού αριστερής δεξιάς συνοχής, για διάφορες τιµές αυστηρότητας (ακολουθία Tsukuba). 
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(α) (β) (γ) 

 
(δ) (ε) (στ) 

 
(ζ) 

Σχήµα 3.20  Αποτελέσµατα της εφαρµογής του περιορισµού αριστερής-δεξιάς συνοχής στην 
ακολουθία Map. (α),(β),(γ) Αποτέλεσµα του κριτηρίου για τιµές αυστηρότητας 1, 3 και 5 αντίστοιχα. 
Με το γαλάζιο χρώµα σηµειώνονται οι περιοχές που δεν πληρούν τον περιορισµό. (δ),(ε),(στ) Τα ίδια 
αποτελέσµατα, συσχετισµένα µε την εικόνα µετατοπίσεων.  Οι περισσότερες περιοχές που δεν 
πληρούν τον περιορισµό βρίσκονται πολύ κοντά σε επικαλυπτόµενες περιοχές. (ζ) Η εικόνα 
σφάλµατος. Οι περισσότερες περιοχές που ανιχνεύονται από τον περιορισµό, είχαν αντιστοιχισθεί 
λανθασµένα. 

 
Σχήµα 3.21  Τα ποσοστά των λανθασµένων και των ακυρωµένων αντιστοιχίσεων, µε την χρήση του 
περιορισµού αριστερής δεξιάς συνοχής, για διάφορες τιµές αυστηρότητας (ακολουθία Map). 

 69



4 Προτεινόµενοι Αλγόριθµοι 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται εκτενής περιγραφή των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων. 
Αρχικά αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά και οι στόχοι των αλγορίθµων και 
στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα επιµέρους βήµατα τους.  

4.1 Πρώτος Αλγόριθµος 

Ο πρώτος προτεινόµενος αλγόριθµος αντιστοίχισης, χρησιµοποιεί διατάξεις 
πολλαπλών παραθύρων. Η δηµιουργία αυτού του αλγορίθµου βασίζεται στην 
παρατήρηση ότι στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από ασυνέχεια βάθους, οι τιµές 
των παραµέτρων αντιστοίχισης που δίνουν την  καλύτερη απόκριση είναι πολύ 
διαφορετικές από ότι στις υπόλοιπες περιοχές της εικόνας. Πιο συγκεκριµένα, ενώ 
στις ασυνέχειες βάθους τα µικρά παράθυρα αντιστοίχισης και η διάταξη µε τα 
τέσσερα παράθυρα έχουν την καλύτερη συµπεριφορά, στις υπόλοιπες περιοχές  
ευνοείται η χρήση µεγαλύτερων παραθύρων αντιστοίχισης µε διαφορετικές διατάξεις 
παραθύρων (5,9). Αν δεν γίνει διαχωρισµός µεταξύ αυτών των δύο περιοχών αλλά 
αντιµετωπιστούν µε τον ίδιο τρόπο, τότε το τελικό αποτέλεσµα θα αποτελεί 
ουσιαστικά απλώς έναν συµβιβασµό µεταξύ των δύο διαφορετικών αυτών 
συµπεριφορών. 
 Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων, κύριος στόχος του προτεινόµενου 
αλγορίθµου είναι αρχικά ο διαχωρισµός της εικόνας στις περιοχές µε ασυνέχειες 
βάθους και στις συµπληρωµατικές τους και στη συνέχεια η εφαρµογή σε κάθε 
περιοχή, εκείνων των παραµέτρων και κριτηρίων που ευνοούν την αξιοπιστία της 
αντιστοίχισης.  
 Ο διαχωρισµός της εικόνας στις δύο κλάσεις δεν είναι µια απλή διαδικασία 
γιατί ουσιαστικά απαιτεί πληροφορία η οποία µπορεί να προκύψει µόνο ως 
αποτέλεσµα της ίδιας της αντιστοίχισης. Εποµένως ο διαχωρισµός δεν είναι δυνατόν 
να πραγµατοποιηθεί ως το πρώτο βήµα του αλγορίθµου. Πρέπει πρώτα να προηγηθεί 
µια αρχική αντιστοίχιση η οποία θα προσφέρει όλη την απαραίτητη πληροφορία 
βάσει της οποίας θα γίνει ο διαχωρισµός της εικόνας.  
 Αρχικά εκτελείται ο αλγόριθµος της αντιστοίχισης µε το σετ παραµέτρων που 
έχουν καλύτερη απόκριση στις περιοχές συνεχούς βάθους. Στη συνέχεια στην εικόνα 
µετατοπίσεων που προκύπτει, αφού εφαρµοστεί κατάλληλη εξοµάλυνση για την 
αποµάκρυνση του θορύβου, ανιχνεύονται οι ακµές που ξεπερνούν κάποιο 
προκαθορισµένο κατώφλι, και σηµαδεύονται οι γειτονίες τους ως περιοχές που 
πιθανότατα βρίσκονται κοντά σε ασυνέχειες βάθους. Ακολούθως εκτελείται ο 
αλγόριθµος αντιστοίχισης µε τις κατάλληλες παραµέτρους µόνο στις περιοχές που 
έχουν σηµαδευτεί µε αυτόν τον τρόπο. Στο τελικό αποτέλεσµα, είναι δυνατόν να  
χρησιµοποιηθεί το κριτήριο της σχετικής διαφοράς και ο περιορισµός αριστερής 
δεξιάς συνοχής για περαιτέρω βελτίωση. 
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Μια συνοπτική περιγραφή των βασικών σταδίων του πρώτου αλγορίθµου, 
των εικόνων εισόδου και των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων, φαίνεται στο διάγραµµα 
του σχήµατος 4.1, ενώ στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται και περιγράφονται οι 
παράµετροι της µεθόδου. 
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Σχήµα 4
 

Πίνακας 4.1 Οι παράµετροι 

Παράµετροι 

size_1 Το µέγεθος τ
στάδιο του α
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είναι διπλός. Από την µια να υπολογιστούν  οι αντιστοιχίσεις για τις περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από συνεχές βάθος και από την άλλη να επιστραφεί όλη η  
πληροφορία βάσει της οποίας θα ανιχνευθούν οι περιοχές ασυνεχούς βάθους.  
 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε αυτό το πρώτο στάδιο του αλγορίθµου, 
χρησιµοποιούνται εκείνες οι τιµές παραµέτρων που ευνοούν περισσότερο την 
ποιότητα των αντιστοιχίσεων στις περιοχές συνεχούς και οµαλού βάθους. Βάσει των 
παρατηρήσεων και των αποτελεσµάτων της ενότητας 3.1.1, τέτοια συµπεριφορά 
εξασφαλίζουν τα µεγάλα παράθυρα αντιστοίχισης και οι διατάξεις µε πέντε και εννέα 
παράθυρα.  Πιο συγκεκριµένα ύστερα από εντατικές δοκιµές, προέκυψε ότι τα µεγέθη 
των παραθύρων  αντιστοίχισης που παρουσιάζουν την καλύτερη απόδοση στις 
περιοχές συνεχούς βάθους κυµαίνονται από 19x19 ως 25x25. Σε σχέση µε τις 
διατάξεις τόσο τα πέντε όσο και τα εννέα παράθυρα παρουσιάζουν πολύ καλή 
απόκριση. Για λόγους ευκολίας στην υλοποίηση και µικρότερη πολυπλοκότητας, 
προτιµάται η διάταξη µε τα πέντε παράθυρα. Τέλος, ως κριτήριο οµοιότητας, 
χρησιµοποιείται το αποκοµµένο άθροισµα των απολύτων διαφορών (truncated SAD) 
γιατί δεν είναι ακριβό υπολογιστικά και παρουσιάζει καλή απόδοση.  
 
 

Μέγεθος Παραθύρου ΑντιστοίχισηςQ: 19x19 έως 25x25  
∆ιάταξη Παραθύρου Αντιστοίχισης: 5 παράθυρα 
Κριτήριο Οµοιότητας: Truncated SAD 

 
  

Το αποτέλεσµα αυτού του πρώτου σταδίου της αντιστοίχισης είναι µία έντονα 
εξοµαλυσµένη εικόνα µετατοπίσεων. Η εικόνα αυτή χαρακτηρίζεται από ελάχιστη 
παρουσία θορύβου αλλά από έντονα διογκωµένα όρια αντικειµένων. Η απόδοση στις 
περιοχές συνεχούς βάθους είναι πάρα πολύ καλή ενώ αντίθετα στις ασυνέχειες τα 
σφάλµατα παίρνουν πολύ µεγάλες τιµές.    

4.1.2 Εξοµάλυνση Εικόνας Μετατοπίσεων 

Στο δεύτερο στάδιο του αλγορίθµου γίνεται κάποιο είδος εξοµάλυνσης στις 
µετατοπίσεις που έχουν προκύψει από το αρχικό στάδιο. Επειδή η εικόνα των 
µετατοπίσεων θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια για την ανίχνευση των ακµών και 
εποµένως των ασυνεχειών βάθους, είναι σηµαντικό να αποµακρυνθεί ο θόρυβος. Αν 
δεν χρησιµοποιηθεί κάποιου είδους εξοµάλυνση, είναι πιθανόν πολλές σποραδικές 
λανθασµένες αντιστοιχίσεις, που στην εικόνα µετατοπίσεων εµφανίζονται συνήθως 
µε την µορφή θορύβου, να οδηγήσουν σε λανθασµένη ανίχνευση ακµών.  Αυτή η 
λανθασµένη ανίχνευση θα έχει ως αποτέλεσµα την εσφαλµένη θεώρηση τους ως 
περιοχές ασυνεχούς βάθους και θα έχει αρνητική επίδραση τόσο στην απόδοση του 
αλγορίθµου όσο και στην ταχύτητα εκτέλεσής του.  

Το σχήµα 4.2 δείχνει ένα σχετικό παράδειγµα. Αριστερά εµφανίζεται το 
αποτέλεσµα της ανίχνευσης χωρίς την χρήση φίλτρου, ενώ δεξιά αφού πρώτα έχει 
χρησιµοποιηθεί φίλτρο µεσαίας τιµής. Με την βοήθεια του φίλτρου, πολλές από τις 
εσφαλµένες ανιχνεύσεις της αριστερής εικόνας έχουν αποφευχθεί. 
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(α) (β) 

Σχήµα 4.2  Η σηµασία ης εφαρµογής του φίλτρου µεσαίας τιµής στην ανίχνευση των ασυνεχειών 
βάθους. (α) Αποτέλεσµα της ανίχνευσης χωρίς την χρήση φίλτρου. (β) Αποτέλεσµα της ανίχνευσης 
αφού πρώτα έχει χρησιµοποιηθεί φίλτρο µεσαίας τιµής µε µέγεθος µάσκας 5x5.  

  
Το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η αποµάκρυνση του θορύβου χωρίς να 

υπάρξει εξασθένιση των ακµών. Για τον λόγο αυτό βαθυπερατά φίλτρα (low pass) 
όπως το Γκαουσιανό ή το µέσο (mean) δεν είναι κατάλληλα. Το φίλτρο που 
χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία είναι το φίλτρο µεσαίας τιµής (median filter) 
[16]. Το φίλτρο αυτό σαρώνει, µε µια τετράγωνη  µάσκα σταθερού µεγέθους, όλη την 
εικόνα και αντικαθιστά κάθε φορά την φωτεινότητα του κεντρικού εικονοστοιχείου 
της µάσκας µε την µεσαία τιµή (median) των φωτεινοτήτων της γειτονιάς του. 
 Η µεσαία τιµή ενός συνόλου στοιχείων, ορίζεται ως η τιµή αυτού του συνόλου 
για την οποία το πλήθος των στοιχείων που έχουν µικρότερη ή ίση τιµή µε το 
επιλεγµένο στοιχείο να είναι ίσο µε το πλήθος των στοιχείων που έχουν µεγαλύτερη ή 
ίση τιµή. 

Εποµένως ένας απλός τρόπος για την εύρεση της µεσαίας τιµής κάποιου 
συνόλου, είναι να ταξινοµηθούν τα στοιχεία κατά αύξουσα σειρά και να επιλεγεί το 
στοιχείο µε τον µεσαίο δείκτη.  Αν για την ταξινόµηση χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος 
γρήγορης ταξινόµησης (quicksort), που είναι ο καλύτερος στη γενική περίπτωση, τότε 
η πολυπλοκότητα για κάθε ταξινόµηση των n στοιχείων της µάσκας θα είναι Ο(n 
logn) και η συνολική πολυπλοκότητα για όλη την εικόνα θα είναι O(lines cols n 
logn).  

Αντί όµως του αλγορίθµου ταξινόµησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο 
αλγόριθµος γρήγορης επιλογής του kου στοιχείου ενός συνόλου (quickselect) ([32]).  
Ο αλγόριθµος αυτός αν χρησιµοποιηθεί µε παράµετρο k=n/2 επιστρέφει την µεσαία 
τιµή του συνόλου. Στην χειρότερη περίπτωση η πολυπλοκότητα της µεθόδου είναι 
O(n2) αλλά στην γενική περίπτωση είναι O(n).  Για να µπορεί ωστόσο να 
χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος γρήγορης επιλογής, είναι απαραίτητο οι τιµές του 
συνόλου, να ανήκουν στο πεδίο [0, n] όπου n το πλήθος των στοιχείων. Στην 
συγκεκριµένη περίπτωση επειδή οι µετατοπίσεις ανήκουν στο διάστηµα [0, 
Max_disparity] αρκεί το πλήθος των στοιχείων της µάσκας που θα χρησιµοποιηθεί να 
είναι µεγαλύτερο ίσο από την µέγιστη µετατόπιση (Max_disparity).  
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(α) 

10 10 11 12 11 
11 10 15 14 16 
13 12 199 13 12 
12 12 13 14 11 
12 12 12 13 21 

(β) 

10 10 11 12 11
11 10 15 14 16
13 12 20 13 12
12 12 13 14 11
12 12 12 13 21

(γ) 

10 10 11 12 11 
11 10 15 14 16 
13 12 12 13 12 
12 12 13 14 11 
12 12 12 13 21 

Σχήµα 4.3  Φίλτρο µέσης τιµής και φίλτρο µεσαίας τιµής. (α) Το παράθυρο φωτεινοτήτων για το 
οποίο θα εφαρµοστεί το φίλτρο. (β) Αντικατάσταση του κεντρικού στοιχείου από την µέση τιµή των 
φωτεινοτήτων του παραθύρου. Η µέση τιµή είναι 20, µια φωτεινότητα που δεν είναι αντιπροσωπευτική 
γιατί δεν εµφανίζεται καθόλου στο παράθυρο. (γ) Αντικατάσταση του κεντρικού στοιχείου µε την 
µεσαία τιµή των φωτεινοτήτων του παραθύρου. Η µεσαία τιµή είναι 12 και είναι πιο 
αντιπροσωπευτική γιατί ανήκει στις ήδη υπάρχουσες φωτεινότητες.    

                                             

Το βασικό πλεονέκτηµα του φίλτρου µεσαίας τιµής είναι ότι αποµακρύνει 
αποτελεσµατικά τον σποραδικό θόρυβο χωρίς να αλλοιώνει ή να εξασθενεί τις ακµές. 
Αυτό το επιτυγχάνει επειδή είναι λιγότερο ευαίσθητο στις περιοχές µε µεγάλη 
διασπορά, σε σχέση µε τα βαθυπερατά φίλτρα (σχήµα 4.3). Ένα άλλο πλεονέκτηµά 
του, είναι ότι η τιµή που µπορεί να πάρει κάθε στοιχείο της εικόνας ανήκει πάντα στις 
ήδη υπάρχουσες φωτεινότητες της εικόνας και δεν δηµιουργούνται  καινούριες τιµές. 
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την παρούσα εργασία γιατί κάθε φωτεινότητα 
αντιστοιχεί σε µετατόπιση και δεν θα ήταν καθόλου επιθυµητό να προστεθούν 
καινούριες τιµές µετατοπίσεων.    
     

(α) 
 

(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

Σχήµα 4.4  Αποτέλεσµα εφαρµογής φίλτρου µεσαίας τιµής. (α) Η αρχική εικόνα µετατοπίσεων. 
(β)(γ)(δ) Οι εικόνες µετατοπίσεων που προκύπτουν µε την εφαρµογή του φίλτρου µεσαίας τιµής, για 
µέγεθος µάσκας 3, 5 και 7 αντίστοιχα. 
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Στο σχήµα 4.4 φαίνεται το αποτέλεσµα της εξοµάλυνσης της εικόνας µετατοπίσεων 
της ακολουθίας Tsukuba, µε το φίλτρο µεσαίας τιµής, για διάφορα µεγέθη της 
µάσκας. 

4.1.3 Ανίχνευση Ασυνεχειών Βάθους 

Στο τρίτο στάδιο του αλγορίθµου, χρησιµοποιείται η εξοµαλυσµένη εικόνα 
µετατοπίσεων, µε στόχο την ανίχνευση των περιοχών ασυνεχούς βάθους. Επειδή στην 
εικόνα µετατοπίσεων, κάθε φωτεινότητα αντιστοιχεί ουσιαστικά σε πληροφορία 
βάθους,  ασυνέχεια στις φωτεινότητες θα συνεπάγεται την ύπαρξη ασυνέχειας και στο 
βάθος. Εποµένως για την ανίχνευση των ασυνεχειών είναι αρκετό να χρησιµοποιηθεί 
κάποιος αλγόριθµος ανίχνευσης ακµών. 
 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα 4.5  ∆ιαδικασία ανίχνευσης ασυνεχειών. (α) Αρχικά ανιχνεύονται οι ακµές στην εικόνα των 
µετατοπίσεων ως προς τον άξονα των x. Οι ακµές διαχωρίζονται στις θετικές (κόκκινο χρώµα) και στις 
αρνητικές (µπλε χρώµα). (β) Οι περιοχές ασυνεχειών βάθους προκύπτουν επεκτείνοντας τις θετικές 
ακµές προς τα δεξιά και τις αρνητικές ακµές προς τα αριστερά.  

 
 Στην παρούσα εργασία αρχικά υπολογίζεται η χωρική παράγωγος της εικόνας 
µετατοπίσεων ως προς τον άξονα των x. Ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιείται µόνο 
η  παράγωγος ως προς τον x είναι ότι όλες οι µετατοπίσεις που εξετάζονται είναι ως 
προς αυτό τον άξονα και εποµένως είναι αυτή η συνιστώσα της παραγώγου που έχει 
άµεση επιρροή στη απόδοση του αλγορίθµου.   
 Στη συνέχεια χρησιµοποιείται κάποιο κατώφλι για να απορριφθούν οι µικρές 
ασυνέχειες. Το κατώφλι αυτό χρησιµοποιείται γιατί αν η ασυνέχεια είναι πολύ µικρή 
(π.χ. διαφορά στην µετατόπιση < 2 εικονοστοιχείων) τότε η απόδοση του αλγορίθµου 
δεν επηρεάζεται σηµαντικά επειδή είναι πολύ µικρές οι επικαλυπτόµενες περιοχές.  
 Ακολούθως οι ακµές διαχωρίζονται σε θετικές (θετικό πρόσηµο παραγώγου) 
και αρνητικές (αρνητικό πρόσηµο παραγώγου).  Μια θετική ακµή αντιστοιχεί σε 
αριστερό όριο ενός αντικειµένου, ενώ µια αρνητική σε δεξιό όριο. Όπως όµως έχει 
αναφερθεί και παραπάνω  ο αρχικός υπολογισµός των αντιστοιχίσεων στο πρώτο 
στάδιο του αλγορίθµου γίνεται µε µεγάλο µέγεθος παράθυρου και άρα οδηγεί σε 
διόγκωση των αντικειµένων. Εποµένως οι πραγµατικές θέσεις των ασυνεχειών 
βάθους  δεν συµπίπτουν µε τις ακµές στην εικόνα, αλλά βρίσκονται πιθανότατα 
κάποια εικονοστοιχεία δεξιότερα από τα υπολογισµένα αριστερά όρια των 
αντικειµένων και κάποια εικονοστοιχεία αριστερότερα από τα υπολογισµένα δεξιά 
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τους όρια. Για τον λόγο αυτό σηµαδεύονται ως πιθανές περιοχές ασυνεχούς βάθους, 
όχι µόνο τα εικονοστοιχεία που ανήκουν στις ακµές αλλά και τα γειτονικά τους. Η 
γειτονιά ορίζεται µόνο ως προς τον άξονα των x για λόγους που έχουν ήδη 
αναφερθεί, έχει σταθερό µέγεθος και η φορά εξάπλωσής της είναι προς τα αριστερά 
για τις αρνητικές ακµές και προς τα δεξιά για τις θετικές (σχήµα 4.5). 

4.1.4 Αντιστοίχιση Ασυνεχειών Βάθους 

Στο τέταρτο στάδιο του αλγορίθµου γίνεται ο υπολογισµός των νέων αντιστοιχίσεων 
για τις ασυνέχειες βάθους. Αυτές οι νέες αντιστοιχίσεις υπολογίζονται δηλαδή µόνο 
για τις περιοχές που στο τρίτο βήµα του αλγορίθµου “σηµαδεύτηκαν” ως ασυνεχείς. 
Για τις περιοχές αυτές τα αποτελέσµατα της αρχικής αντιστοίχισης απλώς 
αγνοούνται. 
 Για τους σκοπούς αυτού του σταδίου του αλγορίθµου χρησιµοποιούνται 
εκείνες οι τιµές παραµέτρων που ευνοούν την αξιοπιστία των αντιστοιχίσεων κοντά 
στις ασυνέχειες βάθους. Βάσει των αποτελεσµάτων της ενότητας 3.1.1 τέτοια 
συµπεριφορά εξασφαλίζουν τα µικρά παράθυρα αντιστοίχισης γιατί µειώνουν την 
εξοµάλυνση και η διάταξη µε τα τέσσερα παράθυρα γιατί είναι η πιο αποτελεσµατική 
στην αποφυγή επικαλυπτόµενων περιοχών . Πιο συγκεκριµένα ύστερα από πολλές 
δοκιµές προέκυψε το συµπέρασµα ότι τα µεγέθη παραθύρων που επιτυγχάνουν τα 
καλύτερα αποτελέσµατα κυµαίνονται από 7x7 έως 11x11. Σε σχέση, τέλος, µε το 
κριτήριο οµοιότητας χρησιµοποιείται και πάλι το αποκοµµένο άθροισµα των 
απολύτων διαφορών (truncated SAD) γιατί δεν είναι ακριβό υπολογιστικά και 
παρουσιάζει καλή απόδοση. 
 
 

Μέγεθος Παραθύρου ΑντιστοίχισηςQ: 7x7 έως 9x9  
∆ιάταξη Παραθύρου Αντιστοίχισης: 4 παράθυρα 
Κριτήριο Οµοιότητας: Truncated SAD 

 
 Το αποτέλεσµα αυτού του σταδίου του αλγορίθµου, είναι ένας αραιός χάρτης 
µετατοπίσεων µια που δεν έχουν υπολογιστεί αντιστοιχίσεις για όλη την εικόνα παρά 
µόνο για τις περιοχές ασυνεχούς βάθους. Η εικόνα µετατοπίσεων που προκύπτει, για 
τα σηµεία για τα οποία έχει υπολογιστεί, παρουσιάζει πολύ ικανοποιητική ανάλυση 
και διογκώνει τα αντικείµενα µόνο σε πολύ µικρό βαθµό. 

4.1.5 Συνδυασµός Αντιστοιχίσεων 

Σε αυτό το στάδιο συνδυάζονται τα αποτελέσµατα του προηγούµενου σταδίου µε τις 
αρχικές αντιστοιχίσεις που έχουν υπολογιστεί στο πρώτο στάδιο του αλγορίθµου,  για 
τον υπολογισµό της συνολικής εικόνας µετατοπίσεων.  

Πιο συγκεκριµένα στα σηµεία της εικόνας που θεωρήθηκαν ως ασυνέχειες 
βάθους και για τα οποία έχουν υπολογιστεί αντιστοιχίσεις δύο φορές, καταγράφονται 
τα αποτελέσµατα της δεύτερης εκτέλεσης ενώ τα πρώτα αγνοούνται. Στις υπόλοιπες 
περιοχές της εικόνας, για τις οποίες έγινε υπολογισµός αντιστοιχίσεων µόνο στο 
πρώτο βήµα του αλγορίθµου, χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα της αρχικής 
αντιστοίχισης. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος του αλγορίθµου που είναι 
η ξεχωριστή αντιµετώπιση των περιοχών συνεχούς και ασυνεχούς βάθους.  
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4.1.6 Φιλτράρισµα 

Σε αυτό το τελευταίο, προαιρετικό στάδιο του αλγορίθµου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ο περιορισµός αριστερής δεξιάς συνοχής, το κριτήριο σχετικής διαφοράς ή ο 
συνδυασµός και των δύο. Αυτά τα φίλτρα εφαρµόζονται στις αντιστοιχίσεις που έχει 
επιστρέψει ο αλγόριθµος και αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση των 
αποτελεσµάτων.  
 Ο περιορισµός αριστερής-δεξιάς συνοχής ανιχνεύει κυρίως τις 
επικαλυπτόµενες περιοχές, ενώ το κριτήριο της σχετικής διαφοράς κυρίως τις 
οµοιόµορφες περιοχές. Επειδή ο πρώτος αλγόριθµος, δεν αντιµετωπίζει τις 
οµοιόµορφες περιοχές µε κάποιο ξεχωριστό τρόπο, η χρήση του παραπάνω κριτηρίου 
κρίνεται σηµαντική, κυρίως όταν στην εικόνα αναφοράς υπάρχουν µεγάλα τµήµατα 
µειωµένης υφής. 
 Ο βαθµός αυστηρότητας των παραµέτρων που θα χρησιµοποιηθούν σε αυτά 
τα φίλτρα, θα καθορίσει και το ποσοστό των αντιστοιχίσεων που θα ακυρωθούν. Όσο 
πιο µεγάλη είναι η αυστηρότητα, τόσο περισσότερα λάθη θα ανιχνευθούν αλλά και 
τόσο περισσότερες σωστές αντιστοιχίσεις θα ακυρωθούν. Σε τελική ανάλυση, οι τιµές 
των παραµέτρων εξαρτώνται από την εφαρµογή για την οποία προορίζεται το τελικό 
αποτέλεσµα. Αν η εφαρµογή απαιτεί πυκνό χάρτη αντιστοιχίσεων, τότε είναι δυνατόν 
να χρησιµοποιηθεί και παρεµβολή (interpolation) για την συµπλήρωση των 
ακυρωµένων αντιστοιχίσεων, µε τις τιµές των γειτονικών τους σηµείων. 

4.2 ∆εύτερος Αλγόριθµος 

Ο δεύτερος προτεινόµενος αλγόριθµος αντιστοίχισης χρησιµοποιεί παράθυρα των 
οποίων το µέγεθος και το σχήµα εξαρτώνται άµεσα από την ποσότητα των 
χρωµατικών διαφοροποιήσεων. Για περιοχές µε έντονη υφή, επιλέγονται µικρά 
παράθυρα, ενώ για οµοιόµορφες περιοχές επιλέγονται µεγαλύτερα µεγέθη. Με τον 
τρόπο αυτό, ο αλγόριθµος,  αντιµετωπίζει το πρόβληµα των οµοιόµορφων  περιοχών 
για τις οποίες τα  µικρά παράθυρα συνεπάγονται ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας και 
υψηλές πιθανότητες λανθασµένης αντιστοίχισης.  
 Εκτός από την άµεση και ξεχωριστή αντιµετώπιση που ο αλγόριθµος παρέχει 
για τις περιοχές µε µειωµένη υφή, αντιµετωπίζει µε έµµεσο τρόπο και τις περιοχές 
ασυνεχούς βάθους. Αυτό το επιτυγχάνει χρησιµοποιώντας εκείνα τα κριτήρια και τις 
διατάξεις που βοηθούν στην µείωση των προβληµατικών συµπεριφορών στις 
περιοχές αυτές.   
 Αρχικά για κάθε σηµείο της εικόνας αναφοράς υπολογίζονται οι διαστάσεις 
του παραθύρου αντιστοίχισης, που εξασφαλίζουν ικανοποιητική ποσότητα 
χρωµατικών διαφοροποιήσεων.  Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας για κάθε σηµείο το 
προεπιλεγµένο παράθυρο, πραγµατοποιείται η διαδικασία της αντιστοίχισης. Στο 
στάδιο αυτό χρησιµοποιούνται παράµετροι που βοηθάνε την απόδοση στις 
ασυνέχειες βάθους. Τέλος, στο τρίτο στάδιο είναι δυνατό να γίνει προαιρετική 
εφαρµογή του περιορισµού αριστερής-δεξιάς συνοχής, για περαιτέρω µείωση των 
σφαλµάτων, κυρίως κοντά στις επικαλυπτόµενες περιοχές. Στο στάδιο αυτό είναι 
επίσης δυνατό να χρησιµοποιηθεί και το κριτήριο της σχετικής διαφοράς, αλλά δεν 
υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να γίνει αυτό, µια που οι περιοχές χωρίς υφή 
αντιµετωπίζονται πολύ πιο άµεσα και αποτελεσµατικά ήδη από τα δύο πρώτα στάδια 
του αλγορίθµου. 
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Μια συνοπτική περιγραφή των βασικών σταδίων του δεύτερου αλγορίθµου, 
των εικόνων εισόδου και των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων, φαίνεται στο διάγραµµα 
του σχήµατος 4.6, ενώ στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται και περιγράφονται οι 
παράµετροι της µεθόδου. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3ο Στάδιο
 

φιλτράρισµα

2ο Στάδιο 
 

υπολογισµός 
αντιστοιχίσεων 

1ο Στάδιο 
 

υπολογισµός 
µεγεθών 

παραθύρων 
αντιστοίχισης 

Σχήµα 4.6  ∆οµή του δεύτερου αλγορίθµου. 

 
Πίνακας 4.2   Οι παράµετροι του δεύτερου προτεινόµενου αλγορίθµου αντιστοίχισης. 

 

Παράµετροι Περιγραφή 
init_size Το µέγεθος του µικρότερου επιτρεπτού παράθυρου αντιστοίχισης. 
max_size Το µέγεθος του µεγαλύτερου επιτρεπτού παράθυρου αντιστοίχισης. 

texture_thresh Το κατώφλι που καθορίζει την ποσότητα χρωµατικής διαφοροποίησης που 
θεωρείται ικανοποιητική για τον αλγόριθµο αντιστοίχισης. 

truncation_value 
Το κατώφλι που χρησιµοποιείται από την διαδικασία της αποκοπής. Όλες οι 
τιµές που είναι µεγαλύτερες από το κατώφλι, αποκόβονται στην τιµή του 
κατωφλίου 

left-right_strictness Η αυστηρότητα του περιορισµού αριστερής δεξιάς συνοχής. Η παράµετρος 
αυτή χρησιµοποιείται µόνο αν γίνει χρήση του αντίστοιχου περιορισµού 

relative_diff_param
Το ελάχιστο ποσοστό % της σχετικής διαφοράς µεταξύ της µικρότερης και της 
δεύτερης µικρότερης τιµής της συνάρτησης αντιστοίχισης. Η παράµετρος αυτή 
χρησιµοποιείται µόνο αν γίνει χρήση του περιορισµού σχετικής διαφοράς. 

 

 Παρακάτω ακολουθεί µια συνοπτική περιγραφή του καθενός από τα στάδια 
εκτέλεσης του αλγορίθµου.     

4.2.1 Υπολογισµός ∆ιαστάσεων Παραθύρων Αντιστοίχισης 

Σε αυτό το πρώτο στάδιο του αλγορίθµου, για κάθε σηµείο της εικόνας αναφοράς, 
υπολογίζονται οι διαστάσεις του παραθύρου αντιστοίχισης. Το κριτήριο βάσει του 
οποίου επιλέγονται οι διαστάσεις είναι η µέση τιµή της παραγώγου.  Για τον λόγο 
αυτό στο πρώτο βήµα γίνεται ο υπολογισµός της µερικής παραγώγου της εικόνας 
αναφοράς, ως προς τον άξονα των x.  

Αφού υπολογιστεί η εικόνα της µερικής παραγώγου, εφαρµόζεται ο 
αλγόριθµος επιλογής µεγέθους και σχήµατος του παραθύρου αντιστοίχισης. 
Αναλυτική περιγραφή του αλγορίθµου βρίσκεται στην ενότητα 3.2.1. Ο αλγόριθµος 
αυτός εκτελείται για κάθε σηµείο της εικόνας αναφοράς, οπότε είναι πολύ βασικό να 
µην είναι υψηλής πολυπλοκότητας. Με την χρήση κατωφλιού και την αναζήτηση µη 

 78



βέλτιστης λύσης,  ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου µειώνεται σηµαντικά, και έτσι 
δεν επιβαρύνει έντονα την όλη διαδικασία. 

Το αποτέλεσµα αυτού του σταδίου, είναι τέσσερις τιµές για κάθε σηµείο της 
εικόνας αναφοράς. Οι τιµές αυτές αναφέρονται στις διαστάσεις του παραθύρου σε 
καθεµία από τις τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις επέκτασης (πάνω, κάτω, αριστερά, 
δεξιά) (σχήµατα 4.7 και 4.8)  

 
 

N = 5 

E = 6 

S = 2 

 

W = 3 

E 

S 

W 

N  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Σχήµα 4.7  Παράδειγµα επιλεγµένου παραθύρου αντιστοίχισης.  Με τον κύκλο σηµειώνεται το σηµείο 
για το οποίο υπολογίζεται το παράθυρο. Από το σηµείο αυτό γίνονται οι µετρήσεις για την καθεµία 
από τις τέσσερις κατευθύνσεις.  Για το συγκεκριµένο παράδειγµα οι τιµές που παίρνουν οι τέσσερις 
παράµετροι φαίνονται στο δεξιό µέρος. Το συνολικό µέγεθος του παραθύρου στον άξονα των x είναι 
W+E+1, ενώ στον άξονα των y, N+S+1. 

 

  
Σχήµα 4.8  Αποτέλεσµα του αλγορίθµου επιλογής µεγέθους παραθύρου αντιστοίχισης. Στις εικόνες, οι 
φωτεινότητες είναι ανάλογες του µεγέθους του επιλεγµένου παραθύρου. Στην αριστερή εικόνα 
παρουσιάζονται τα µεγέθη ως προς x (W+E+1), ενώ στην δεξιά τα µεγέθη ως προς y (N+S+1).  

4.2.2 Υπολογισµός Αντιστοιχίσεων 

Σε αυτό το δεύτερο στάδιο του αλγορίθµου, για κάθε σηµείο της εικόνας αναφοράς, 
υπολογίζεται το αντίστοιχό του στην δεύτερη εικόνα. Τα µεγέθη των παραθύρων που 
χρησιµοποιούνται, είναι αυτά που προέκυψαν από το προηγούµενο στάδιο του 
αλγορίθµου. 
 Οι υπόλοιπες παράµετροι της αντιστοίχισης επιλέγονται µε βασικό γνώµονα, 
την βελτίωση των αποτελεσµάτων τόσο στις περιοχές συνεχούς βάθους όσο και 
κοντά στις ασυνέχειες.  

Χρησιµοποιείται η διάταξη µε  τα πέντε παράθυρα, γιατί εξασφαλίζει πολύ 
καλή απόδοση σε όλη την εικόνα. Προτιµάται από την διάταξη µε τα εννέα παράθυρα 
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εξαιτίας του µικρότερου χρόνου εκτέλεσης της και από την διάταξη µε τα τέσσερα 
παράθυρα, γιατί ενώ η τελευταία παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση στις ασυνέχειες 
βάθους, παρουσιάζει ασταθή συµπεριφορά στις υπόλοιπες περιοχές.   
 Σε σχέση µε το κριτήριο οµοιότητας γίνεται χρήση της αποκοµµένης εκδοχής 
του αθροίσµατος των απολύτων διαφορών (truncated SAD). Το κριτήριο αυτό 
παρουσιάζει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση και επιπλέον είναι πολύ απλό στην 
υλοποίηση και δεν επιβαρύνει σηµαντικά τον χρόνο εκτέλεσης. 
 
∆ιάταξη Παραθύρου Αντιστοίχισης: 5 παράθυρα 
Κριτήριο Οµοιότητας: Truncated SAD 
  

Το αποτέλεσµα αυτού του σταδίου είναι ένας πυκνός χάρτης αντιστοιχίσεων,    
που παρουσιάζει πολύ καλή απόδοση στις περιοχές χωρίς σηµαντικές χρωµατικές 
διαφοροποιήσεις, και αρκετά καλή απόδοση κοντά στις ασυνέχειες βάθους. 

4.2.3 Φιλτράρισµα 

Αυτό το τελευταίο, προαιρετικό στάδιο του δεύτερου αλγορίθµου είναι αντίστοιχο µε 
το τελευταίο στάδιο του πρώτου αλγορίθµου. Η µόνη διαφορά είναι πως στον πρώτο 
αλγόριθµο η εφαρµογή του κριτηρίου σχετικής διαφοράς είναι σηµαντική γιατί 
αποτελεί τον µόνο τρόπο για την αντιµετώπιση των οµοιόµορφων περιοχών. Αντίθετα 
ο δεύτερος αλγόριθµος αντιµετωπίζει ξεχωριστά τέτοιες περιοχές, οπότε η εφαρµογή 
του συγκεκριµένου κριτηρίου σε αυτό το στάδιο κρίνεται µάλλον περιττή. 
 Η αυστηρότητα των παραµέτρων καθώς επίσης και η χρήση ή µη παρεµβολής 
(interpolation), εξαρτώνται και πάλι, από την εφαρµογή για την οποία προορίζεται το 
τελικό αποτέλεσµα, και από τις προτεραιότητες που θέτει ο χρήστης.  
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5 Αξιολόγηση 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 
εργασία, για την αξιολόγηση των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων αλλά και άλλων 
µεθόδων αντιστοίχισης.  Αρχικά παραθέτονται οι ακολουθίες εικόνων που 
χρησιµοποιήθηκαν και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν ενώ στη 
συνέχεια περιγράφονται τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για την ποσοτική 
αξιολόγηση των µεθόδων καθώς επίσης και οι επιµέρους περιοχές των εικόνων για 
τις οποίες αυτά υπολογίσθηκαν.  

5.1 ∆εδοµένα 

Για την αξιολόγηση των προτεινόµενων αλγορίθµων αντιστοίχισης, απαιτούνται 
ακολουθίες εικόνων που να συνοδεύονται από εικόνες επαλήθευσης (groundtruth). 
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τρεις ακολουθίες 
επανορθωµένων (rectified) εικόνων.  
 Η ακολουθία “head and lamp” του πανεπιστηµίου της Tsukuba περιλαµβάνει 
5 στιγµιότυπα  και µια εικόνα επαλήθευσης µε ακέραιες µετατοπίσεις. Τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά αυτής της ακολουθίας, που είναι οι πολλές ασυνέχειες βάθους και η 
έντονη οπτική υφή, την καθιστούν κατάλληλη για την αξιολόγηση µεθόδων 
αντιστοίχισης (σχήµα 5.1(α), (β)).      
 Η ακολουθία “Map” αποτελείται από 3 ασπρόµαυρες (grayscale) εικόνες και 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους  Szeliski και Zabih [37]. Η ακολουθία 
αυτή αναπαριστά µια πολύ απλή σκηνή που αποτελείται από ένα αντικείµενο και ένα 
φόντο. Βασικό χαρακτηριστικό της, που δεν εµφανίζεται καθόλου στην ακολουθία 
Tsukuba, είναι η ύπαρξη επιφάνειας που δεν είναι κάθετη στον οπτικό άξονα (slanted 
surface). Ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό της σκηνής είναι η έντονη υφή και η 
παρουσία µιας πολύ έντονης ασυνέχεια βάθους- επικαλυπτόµενης περιοχής (σχήµα 
(γ), (δ)). 
 Τέλος η ακολουθία “Sawtooth” αποτελείται από 9 συνθετικές εικόνες και 
είναι µια από τις πολλές ακολουθίες που κατασκεύασαν και χρησιµοποίησαν οι 
Scharstein και Szeliski [35]. Η ακολουθία αυτή απεικονίζει τρεις επιφάνειες µε 
αρκετά έντονη υφή (σχήµα 5.1 (ε), (στ)). 

Η εικόνα επαλήθευσης της ακολουθίας “Tsukuba” δεν έχει πληροφορία για 
ένα πλαίσιο 18 εικονοστοιχείων γύρω από την εικόνα. ενώ για τις άλλες δύο 
ακολουθίες το πλαίσιο που χρησιµοποιείται έχει πλάτος 10 εικονοστοιχεία.  Για τα 
σηµεία που ανήκουν στα παραπάνω πλαίσια δεν υπολογίζονται τα κριτήρια 
αξιολόγησης. Αυτό γίνεται επειδή, εξαιτίας ελλιπών δεδοµένων, οι αλγόριθµοι 
αντιστοίχισης δεν παράγουν , για τις περιοχές αυτές, αξιόπιστα αποτελέσµατα.  

Οι συγκεκριµένες ακολουθίες επιλέχτηκαν γιατί αποτελούν αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα ακολουθιών και γιατί χαρακτηρίζονται από ιδιότητες (π.χ. κεκλιµένες 
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επιφάνειες, έντονες ασυνέχειες βάθους) που µπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση 
αλγορίθµων αντιστοίχισης. Επιπλέον οι παρούσες ακολουθίες έχουν χρησιµοποιηθεί 
για τις δοκιµές πολλών µεθόδων και εποµένως αποτελούν ένα γενικώς αποδεκτό µέσο 
αξιολόγησης. Τέλος σε πολλές εργασίες παρουσιάζονται αποτελέσµατα για τις 
ακολουθίες αυτές και έτσι είναι εύκολο να γίνουν διάφορες χρήσιµες συγκρίσεις.   

Εκτός από τις παραπάνω τρεις ακολουθίες, που χρησιµοποιήθηκαν για  
ποσοτική αξιολόγηση, ο αλγόριθµος  εφαρµόστηκε και σε έναν µεγάλο ακόµα αριθµό 
ακολουθιών από πραγµατικές και συνθετικές εικόνες, τόσο επανορθωµένες όσο και 
όχι.  
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(στ) 

Σχήµα 5.1  Ακολουθίες που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των προτεινόµενων αλγορίθµων. 
(α),(β) Η εικόνα αναφοράς και το groundtruth για την ακολουθία Tsukuba. (γ),(δ) για την ακολουθία 
Map, (ε),(στ) και για την ακολουθία Sawtooth. 

5.2 Κριτήρια Αξιολόγησης 

Σε αυτό το τµήµα περιγράφονται τα ποσοτικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγηση της επίδοσης των διαφόρων αλγορίθµων αντιστοίχισης σηµείων. Τα 
κριτήρια αυτά αρχικά χρησιµοποιήθηκαν από τους Scharstein και Szeliski [35].  Με 
την χρήση των παρακάτω κριτηρίων έγιναν όλες οι συγκρίσεις και εκτιµήσεις που 
παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. 
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 Για να αξιολογήσουµε την απόδοση ενός στέρεο αλγορίθµου ή την επίδραση 
που έχουν στο αποτέλεσµα του, πιθανές διαφοροποιήσεις στις παραµέτρους του, 
απαιτείται ένα ποσοτικό κριτήριο. Ακόµα είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός χάρτη 
επαλήθευσης (groundtruth). Ο χάρτης επαλήθευσης είναι ένας χάρτης µετατοπίσεων 
(disparity map)  στον οποίον εµφανίζονται οι αληθινές µετατοπίσεις και εποµένως οι 
πραγµατικές αντιστοιχίσεις των σηµείων µεταξύ των δύο εικόνων. Προκειµένου να 
γίνει η αξιολόγηση ενός αλγορίθµου συγκρίνεται ο χάρτης µετατοπίσεων που 
επιστρέφει ο αλγόριθµος αυτός µε τον χάρτη επαλήθευσης. Η σύγκριση γίνεται µε 
βάση το προεπιλεγµένο ποσοτικό κριτήριο.  
 Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά κριτήρια: 
 

1. Η τετραγωνική ρίζα του µέσου σφάλµατος (root-mean-squared ή RMS) 
µεταξύ του υπολογισµένου χάρτη µετατοπίσεων dC(x,y) και του χάρτη 
επαλήθευσης dT(x,y). 
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 όπου Ν είναι το συνολικό πλήθος των εικονοστοιχείων της εικόνας. 
 

2. Το ποσοστό των εικονοστοιχείων της εικόνας που αντιστοιχίσθηκαν 
λανθασµένα, 
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όπου δd είναι η ανεκτικότητα στα λάθη των µετατοπίσεων. Στην παρούσα 
εργασία χρησιµοποιήθηκε η τιµή δd = 1.0, γιατί η ίδια τιµή έχει 
χρησιµοποιηθεί και σε πολλές άλλες µελέτες. 

 
 Το καθένα από τα παραπάνω δύο κριτήρια, από µόνο του, δίνει µόνο ένα 
γενικό πλαίσιο για την απόδοση ενός αλγορίθµου, αλλά αδυνατεί να δώσει µια πλήρη 
και ολοκληρωµένη εικόνα. Αν χρησιµοποιηθεί ένα µόνο από τα δύο κριτήρια υπάρχει 
πιθανότητα τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν να είναι λανθασµένα. Για παράδειγµα 
αν χρησιµοποιηθεί µόνο η τετραγωνική ρίζα του µέσου σφάλµατος,  είναι δυνατόν το 
αποτέλεσµα να επηρεαστεί σηµαντικά από ένα µικρό πλήθος έντονα λανθασµένων 
αντιστοιχίσεων, και να επιστραφεί µεγάλο σφάλµα. Αυτό θα δηµιουργήσει στον 
χρήστη την ψευδαίσθηση ότι ο αλγόριθµος έχει άσχηµη απόδοση. Αν αντιθέτως 
χρησιµοποιηθεί µόνο το δεύτερο κριτήριο, είναι δυνατόν ένας αλγόριθµος που έχει 
κάνει λάθος σε όλες τις µετατοπίσεις κατά ένα εικονοστοιχείο, να επιστρέψει 
ποσοστό επιτυχίας 100%. Έτσι θα δοθεί στον χρήστη, η λάθος εντύπωση ότι ο 
αλγόριθµος έχει τέλεια απόκριση. Είναι εποµένως µόνο ο συνδυασµός των δύο 
κριτηρίων, που θα προσφέρει µια ολοκληρωµένη και αξιόπιστη εικόνα για την 
απόδοση του υπό εξέταση αλγορίθµου. 
 Τα παραπάνω δύο κριτήρια υπολογίζονται για όλη την εικόνα αλλά και για 
κάποιες επιµέρους περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι περιοχές 
αυτές είναι: 
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• περιοχές περιορισµένης υφής T (textureless regions): περιοχές για τις οποίες η 
τετραγωνική ρίζα του µέσου όρου της οριζόντιας παραγώγου σε µια γειτονιά, 
είναι µικρότερη από κάποιο όριο. 

 
• επικαλυπτόµενες περιοχές Ο (occluded regions): περιοχές της αριστερής 

εικόνας που είναι κρυµµένες – καλυµµένες στην δεξιά εικόνα. Αυτές µπορούν 
να βρεθούν µε την βοήθεια του χάρτη επαλήθευσης (groundtruth). 
Αντιστοιχούν σε εκείνα τα εικονοστοιχεία, για τα οποία το αντίστοιχό τους 
στην δεξιά εικόνα, συµπίπτει µε το αντίστοιχο κάποιου άλλου εικονοστοιχείου 
µε µεγαλύτερη µετατόπιση (κοντινότερο).  

 
• περιοχές µε ασυνέχειες βάθους D (depth discontinuity regions): 

εικονοστοιχεία στην γειτονία των οποίων παρατηρούνται διαφοροποιήσεις 
στις µετατοπίσεις, µεγαλύτερες από κάποιο όριο. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 
ουσιαστικά ισοδυναµούν µε ασυνέχειες στο βάθος. Αν βρεθεί ότι κάποιο 
εικονοστοιχείο ανήκει σε αυτή την περιοχή, τότε και όλα τα άλλα της 
γειτονιάς του αποδίδονται σε αυτήν. 

 
Στο σχήµα 5.2 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του διαχωρισµού των τριών 

υπό εξέταση ακολουθιών, στις παραπάνω περιοχές και στις συµπληρωµατικές τους 
ενώ στον πίνακα 5.1 παραθέτεται µια σύντοµη περιγραφή των διαφόρων σφαλµάτων 
για τις περιοχές για τις οποίες υπολογίζονται. 
 
 
Πίνακας 5.1 Σύντοµη περιγραφή των δύο κατηγοριών σφαλµάτων για όλες τις περιοχές για τις οποίες 
υπολογίζονται. 
 

Σύµβολο Περιγραφή 
R  RMS σε όλη την εικόνα 

O
R  RMS στις µη επικαλυπτόµενες περιοχές  

OR  RMS στις επικαλυπτόµενες περιοχές 

TR  RMS στις περιοχές µε υφή 

T
R  RMS στις περιοχές χωρίς υφή 

DR  RMS στις περιοχές µε ασυνέχειες βάθους 

DR  RMS στις περιοχές συνεχούς βάθους 

B  Ποσοστό σφαλµάτων σε όλη την εικόνα 

O
B  Ποσοστό σφαλµάτων στις µη επικαλυπτόµενες περιοχές 

OB  Ποσοστό σφαλµάτων στις επικαλυπτόµενες περιοχές 

TB  Ποσοστό σφαλµάτων στις περιοχές µε υφή 

T
B  Ποσοστό σφαλµάτων στις περιοχές χωρίς υφή 

DB  Ποσοστό σφαλµάτων στις περιοχές µε ασυνέχειες βάθους 

D
B  Ποσοστό σφαλµάτων στις περιοχές συνεχούς βάθους 
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(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
(στ) 

Σχήµα 5.2  ∆ιαχωρισµός των εικόνων εισόδου σε περιοχές µε κριτήριο την υφή και την συνέχεια 
βάθους. (α),(γ),(ε) ∆ιαχωρισµός των εικόνων αναφοράς των ακολουθιών Tsukuba, Map και Sawtooth 
αντίστοιχα µε κριτήριο την υφή. Με λευκό χρώµα εµφανίζονται οι περιοχές χωρίς σηµαντική υφή, και 
µε γκρι εµφανίζονται οι περιοχές µε έντονη υφή .(β),(δ),(στ) ∆ιαχωρισµός των εικόνων Tsukuba, Map 
και Sawtooth αντίστοιχα µε κριτήριο την συνέχεια βάθους. Με λευκό χρώµα εµφανίζονται οι περιοχές 
κοντά σε ασυνέχεια βάθους και µε γκρι οι περιοχές συνεχούς βάθους.    Με µαύρο σηµειώνονται οι 
επικαλυπτόµενες περιοχές. 
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6 Αποτελέσµατα  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αρχικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα 
των δύο αλγορίθµων και στη συνέχεια γίνεται σύγκριση της απόδοσης τους µε άλλες 
γνωστές µεθόδους αντιστοίχισης. 

6.1 Αποτελέσµατα των δύο Αλγορίθµων 

Για την αξιολόγηση των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων, υπολογίστηκαν τόσο η 
τετραγωνική ρίζα του µέσου σφάλµατος, όσο και το ποσοστό των λανθασµένων 
αντιστοιχίσεων, για όλη την εικόνα αλλά και για τις επιµέρους περιοχές υψηλού 
ενδιαφέροντος (ασυνέχειες βάθους, περιοχές χωρίς υφή, επικαλυπτόµενες περιοχές 
και οι συµπληρωµατικές τους). Πιο συγκεκριµένα έγινε ένα µεγάλο πλήθος δοκιµών 
για διάφορες τιµές των παραµέτρων εισόδου. Τα αποτελέσµατα που προέκυπταν κάθε 
φορά, αποτελούσαν την πληροφορία βάσει της οποίας έπαιρναν τις νέες τιµές τους οι 
παράµετροι για τις καινούριες δοκιµές που ακολουθούσαν. Με τον τρόπο αυτό 
υπολογίσθηκαν οι τιµές των παραµέτρων που φέρουν τα καλύτερα αποτελέσµατα για 
την καθεµία από τις τρεις ακολουθίες (Tsukuba, Map και  Sawtooth). Επειδή, για 
λόγους χρόνου, δεν δοκιµάστηκαν όλοι οι δυνατοί, και µε νόηµα, συνδυασµοί των 
παραµέτρων, οι τιµές αυτές δεν είναι πιθανότατα οι βέλτιστες τιµές για τους δύο 
αλγορίθµους. Ωστόσο ο µεγάλος αριθµών των δοκιµών σε συνδυασµό µε τον τρόπο 
που έγιναν αυτές µπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα παρακάτω αποτελέσµατα είναι 
αρκετά κοντά στα βέλτιστα. 
 Εκτός όµως από τα βέλτιστα αποτελέσµατα που µπορεί να φέρει ο αλγόριθµος 
σε κάθε ακολουθία ξεχωριστά, µεγαλύτερο ίσως πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν  
τα βέλτιστα αποτελέσµατα που µπορούν να προκύψουν αν οι παράµετροι 
διατηρηθούν σταθερές για όλες τις ακολουθίες. Αυτές οι τιµές έχουν µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον γιατί δείχνουν πόσο πολύ εξαρτάται η απόδοση του αλγορίθµου από την 
επιλογή των παραµέτρων.  Ένας αλγόριθµος που µπορεί να έχει καλά αποτελέσµατα 
µόνο µε πολύ συγκεκριµένες τιµές παραµέτρων, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιµος. Για τον 
λόγο αυτό µελετήθηκε και η συµπεριφορά των αλγορίθµων για σταθερό σετ 
παραµέτρων για όλες τις ακολουθίες. Επιπλέον, επειδή και στους δύο προτεινόµενους 
αλγορίθµους το στάδιο του φιλτραρίσµατος είναι προαιρετικό, παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα πριν την εφαρµογή του, µετά την εφαρµογή του και µετά και από την 
εφαρµογή και της παρεµβολής (interpolation).  Οι προτεραιότητες του χρήστη και η 
εφαρµογή για την οποία προορίζονται οι αντιστοιχίσεις είναι αυτές που θα 
καθορίσουν το σηµείο στο οποίο θα  ολοκληρωθούν οι δύο αλγόριθµοι.    
 Τα καλύτερα αποτελέσµατα των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων, για τις τρεις 
υπό εξέταση ακολουθίες, τόσο για τις καλύτερες παραµέτρους για την κάθε 
ακολουθία ξεχωριστά, όσο και για σταθερό σετ παραµέτρων, συνοψίζονται στους 
πίνακες 6.1 έως 6.6.  Οι σηµαντικότερες πληροφορίες στους παρακάτω πίνακες 
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βρίσκονται στις στήλες Β και R που αντιστοιχούν στα σφάλµατα για όλη τα σηµεία 
της εικόνας και στην στήλη Invalid που δείχνει το % ποσοστό των µη ακυρωµένων 
αντιστοιχίσεων.  
 
Πίνακας 6.1 Αποτελέσµατα του πρώτου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Tsukuba, τόσο 
για το καλύτερο σετ παραµέτρων όσο και για σταθερές παραµέτρους για όλες τις ακολουθίες. 

Tsukuba 1st Algorithm 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 5.63 4.05 69.06 4.17 3.92 18.08 1.41 
Filtering 1.78 4.50 3.52 64.20 3.36 3.68 15.83 1.32 

Filtering and Interpolation 0 4.99 3.90 48.57 3.98 3.81 17.40 1.35 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 1.49 1.25 5.38 1.25 1.25 2.48 0.84 

Filtering 1.78 1.35 1.19 5.16 1.15 1.22 2.34 0.82 V
ar

yi
ng

 P
ar

am
et

er
s 

Filtering and Interpolation 0 1.39 1.23 4.37 1.22 1.24 2.44 0.83 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 6.04 4.38 72.67 4.57 4.19 21.42 1.19 
Filtering 4.21 4.37 3.48 75.39 3.27 3.70 18.04 1.03 

Filtering and Interpolation 0 5.28 4.16 50.16 4.35 3.97 20.51 1.09 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 1.46 1.23 5.23 1.26 1.20 2.61 0.72 

Filtering 4.21 1.28 1.13 5.46 1.09 1.16 2.43 0.70 Fi
xe

d 
Pa

ra
m

et
er

s 

Filtering and Interpolation 0 1.36 1.20 4.32 1.21 1.18 2.52 0.72 
 

Πίνακας 6.2 Αποτελέσµατα του δεύτερου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Tsukuba, τόσο 
για το καλύτερο σετ παραµέτρων όσο και για σταθερές παραµέτρους για όλες τις ακολουθίες. 

Tsukuba 2nd Algorithm 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 6.73 5.10 72.06 4.89 5.32 21.00 2.13 
Filtering 3.52 5.32 4.43 73.51 3.94 4.94 18.60 1.96 

Filtering and Interpolation 0 6.23 4.92 58.60 4.72 5.14 20.31 2.04 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 1.59 1.39 5.21 1.45 1.32 2.78 0.93 

Filtering 3.52 1.45 1.31 5.63 1.33 1.29 2.67 0.89 V
ar

yi
ng

 P
ar

am
et

er
s 

Filtering and Interpolation 0 1.54 1.36 4.78 1.42 1.30 2.73 0.91 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 6.83 5.18 72.90 4.89 5.48 21.86 2.07 
Filtering 3.67 5.33 4.43 75.25 3.86 5.02 19.03 1.90 

Filtering and Interpolation 0 6.28 4.95 59.59 4.65 5.27 20.87 1.98 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 1.58 1.37 5.20 1.42 1.32 2.80 0.88 

Filtering 3.67 1.43 1.29 5.60 1.30 1.29 2.68 0.85 Fi
xe

d 
Pa

ra
m

et
er

s 

Filtering and Interpolation 0 1.52 1.34 4.75 1.38 1.30 2.73 0.87 
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Πίνακας 6.3 Αποτελέσµατα του πρώτου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Map, τόσο για 
το καλύτερο σετ παραµέτρων όσο και για σταθερές παραµέτρους για όλες τις ακολουθίες. 

Map 1st Algorithm 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 5.94 0.62 92.12 0.63 0.28 8.48 0.08 
Filtering 8.49 0.27 0.14 36.63 0.15 0.00 2.99 0.00 

Filtering and Interpolation 0 0.94 0.84 2.46 0.87 0.06 12.61 0.03 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 4.27 1.53 16.64 1.54 0.96 5.79 0.46 

Filtering 8.49 1.14 0.86 12.81 0.87 0.39 3.52 0.38 V
ar

yi
ng

 P
ar

am
et

er
s 

Filtering and Interpolation 0 1.94 1.82 3.33 1.85 0.66 6.89 0.50 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 5.28 1.06 73.82 1.10 0.00 16.04 0.02 
Filtering 4.73 0.78 0.00 0.85 0.89 0.00 16.22 0.00 

Filtering and Interpolation 0 1.92 2.04 0.00 2.12 0.06 30.60 0.05 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 4.14 1.96 15.25 2.00 0.39 7.53 0.47 

Filtering 4.73 1.68 1.75 0.31 1.78 0.39 7.46 0.39 Fi
xe

d 
Pa

ra
m

et
er

s 

Filtering and Interpolation 0 2.71 2.79 0.30 2.84 0.62 10.70 0.59 
 

 
Πίνακας 6.4 Αποτελέσµατα του δεύτερου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Map, τόσο για 
το καλύτερο σετ παραµέτρων όσο και για σταθερές παραµέτρους για όλες τις ακολουθίες. 

Map 2nd Algorithm 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 6.08 0.71 93.08 0.73 0.34 8.45 0.18 
Filtering 8.41 0.29 0.18 36.16 0.19 0.00 3.72 0.00 

Filtering and Interpolation 0 0.84 0.62 4.46 0.64 0.00 9.58 0.00 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 4.29 1.55 16.68 1.57 0.96 5.79 0.53 

Filtering 8.41 1.17 0.94 12.76 0.96 0.39 3.91 0.38 V
ar

yi
ng

 P
ar

am
et

er
s 

Filtering and Interpolation 0 1.86 1.57 4.45 1.60 0.39 6.01 0.38 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 5.56 1.29 74.85 1.34 0.00 19.57 0.02 
Filtering 6.57 1.03 1.11 0.17 1.15 0.00 20.79 0.00 

Filtering and Interpolation 0 1.82 1.93 0.07 2.00 0.00 29.28 0.03 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 4.29 2.22 15.37 2.26 0.40 8.55 0.48 

Filtering 6.57 1.96 2.04 0.31 2.08 0.39 8.67 0.41 Fi
xe

d 
Pa

ra
m

et
er

s 

Filtering and Interpolation 0 2.63 2.71 0.30 2.76 0.40 10.45 0.50 
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Πίνακας 6.5 Αποτελέσµατα του πρώτου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Sawtooth, τόσο 
για το καλύτερο σετ παραµέτρων όσο και για σταθερές παραµέτρους για όλες τις ακολουθίες. 

Sawtooth 1st Algorithm 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 3.26 2.21 61.01 2.30 1.82 14.66 0.97
Filtering 1.91 2.00 1.54 50.88 1.77 0.45 13.80 0.53

Filtering and Interpolation 0 2.30 1.80 30.30 2.03 0.68 15.61 0.59
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 1.21 0.93 5.85 0.94 0.90 2.53 0.55

Filtering 1.91 0.96 0.79 5.53 0.83 0.56 2.49 0.41V
ar

yi
ng

 P
ar

am
et

er
s 

Filtering and Interpolation 0 1.02 0.87 4.15 0.90 0.71 2.59 0.46
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 4.24 2.83 82.41 2.66 3.61 14.93 1.60
Filtering 2.81 2.18 1.51 88.59 1.62 0.97 12.23 0.69

Filtering and Interpolation 0 2.74 1.98 45.05 2.12 1.34 14.93 0.86
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 1.34 1.05 6.40 1.03 1.14 2.61 0.73

Filtering 2.81 1.04 0.82 7.24 0.85 0.66 2.58 0.47Fi
xe

d 
Pa

ra
m

et
er

s 

Filtering and Interpolation 0 1.12 0.91 5.02 0.94 0.72 2.63 0.55
 

 
Πίνακας 6.6 Αποτελέσµατα του δεύτερου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Sawtooth, 
τόσο για το καλύτερο σετ παραµέτρων όσο και για σταθερές παραµέτρους για όλες τις ακολουθίες. 

Sawtooth 2nd Algorithm 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 3.48 2.41 63.12 2.47 2.10 14.56 1.18 
Filtering 2.11 2.11 1.67 53.71 1.91 0.53 13.97 0.65 

Filtering and Interpolation 0 2.59 1.96 37.14 2.18 0.96 15.03 0.82 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 1.28 0.99 6.10 0.99 1.02 2.62 0.62 

Filtering 2.11 0.96 0.80 5.65 0.85 0.52 2.59 0.38 V
ar

yi
ng

 P
ar

am
et

er
s 

Filtering and Interpolation 0 1.04 0.86 4.48 0.90 0.66 2.63 0.45 
Description Invalid B  

O
B  OB  TB  T

B  DB  D
B  

No Filtering 0 4.06 2.75 76.70 2.69 3.01 15.15 1.48 
Filtering 3.08 2.23 1.73 80.00 1.93 0.75 14.42 0.69 

Filtering and Interpolation 0 2.70 1.95 44.29 2.15 0.97 14.89 0.81 
Description Invalid R  

O
R  OR  TR  T

R  DR  DR  
No Filtering 0 1.33 1.04 6.25 1.03 1.12 2.68 0.68 

Filtering 3.08 0.99 0.82 6.93 0.86 0.55 2.66 0.39 Fi
xe

d 
Pa

ra
m

et
er

s 

Filtering and Interpolation 0 1.06 0.85 4.88 0.90 0.56 2.67 0.41 
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Για την καλύτερη αξιολόγηση των παραπάνω αποτελεσµάτων, στον πίνακα 
6.7 καταγράφονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του απλού αλγορίθµου SAD για όλη 
την εικόνα,  τόσο για το καλύτερο σετ παραµέτρων όσο για σταθερές παραµέτρους 
για όλες τις ακολουθίες. Επιπλέον στα γραφήµατα του σχήµατος 6.1 συγκρίνεται το 
ελάχιστο ποσοστιαίο σφάλµα που παρουσιάζουν οι δύο αλγόριθµοι και ο SAD για τις 
τρεις υπό εξέταση ακολουθίες. 
 
Πίνακας 6.7 Αποτελέσµατα του αλγορίθµου αντιστοίχισης SAD για τις ακολουθίες Tsukuba, Map και 
Sawtooth, τόσο για το καλύτερο σετ παραµέτρων όσο και για σταθερές παραµέτρους και για τις τρεις. 

Tsukuba Map Sawtooth Parameters B R B R B R 
Varying  10.20 1.74 7.33 4.54 7.58 1.68 
Fixed  10.41 1.78 7.69 4.79 7.58 1.68 

 
 

Σχήµα 6.1 Γραφήµατα που συγκρίνουν την απόδοση των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων και του 
αλγόριθµου SAD µε κριτήριο το ποσοστιαίο σφάλµα. 

 Η πρώτη βασική παρατήρηση που προκύπτει από την µελέτη των 
αποτελεσµάτων είναι ότι οι δύο προτεινόµενοι αλγόριθµοι παρουσιάζουν πολύ 
καλύτερη απόδοση από τον απλό αλγόριθµο αντιστοίχισης SAD. Συγκεκριµένα 
επιτυγχάνουν µείωση του ποσοστιαίου σφάλµατος από 50% (Tsukuba) έως και 85% 
(Map) τόσο για σταθερό όσο και για µεταβλητό σετ παραµέτρων. 
 Ακόµα πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι δύο αλγόριθµοι παρουσιάζουν 
παραπλήσια µεταξύ τους απόδοση. Ωστόσο ελαφρώς καλύτερος εµφανίζεται ο 
πρώτος αλγόριθµος εξαιτίας της σηµαντικής του υπεροχής στις ασυνέχειες βάθους. 
Συγκεκριµένα ο πρώτος αλγόριθµος παρουσιάζει µεγάλη και σταθερή βελτίωση 
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ασυνεχειών µε εξαίρεση τις πολύ έντονες ασυνέχειες 
που συνεπάγονται µεγάλες επικαλύψεις. Από την άλλη ο δεύτερος αλγόριθµος 
υπερτερεί µόνο στις περιοχές χωρίς σηµαντική υφή, όταν όµως αυτές είναι µικρές και 
βρίσκονται κοντά σε περιοχές µε έντονες ακµές.  Συνεπώς για πολύπλοκες σκηνές µε 
πολλές ασυνέχειες (π.χ. Tsukuba) η υπεροχή του πρώτου αλγορίθµου είναι αρκετά 
έντονη. Αντίθετα για απλές σκηνές χωρίς πολλές ασυνέχειες (π.χ. Map) και µε µικρές 
µόνο περιοχές χωρίς έντονη υφή, υπερτερεί ελαφρά ο δεύτερος αλγόριθµος.       

Ένα ακόµα ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι ότι η απόδοση των δύο 
αλγορίθµων, όταν οι παράµετροι διατηρούνται σταθερές, είναι µόνο ελαφρώς 
χειρότερη από όταν χρησιµοποιούνται ξεχωριστές παράµετροι για κάθε ακολουθία. 
Αυτό είναι πολύ θετικό γιατί δείχνει ότι οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι µπορούν να 
έχουν µια γενικά αξιόπιστη απόδοση Πιο συγκεκριµένα, σχεδόν όλες οι παράµετροι 
παρουσιάζουν καλή συµπεριφορά για όλες τις υπό εξέταση ακολουθίες, για 
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παραπλήσιες τιµές. Η µοναδική παράµετρος που διαφοροποιείται σηµαντικά, είναι το 
κατώφλι της αποκοπής (truncation). Οι “καλές” τιµές αυτής της παραµέτρου 
εξαρτώνται άµεσα από την αναλογία σήµατος προς θόρυβο της εικόνας. Σε κάθε 
περίπτωση για το κατώφλι µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάποια σχετικά µεγάλη τιµή, 
για να είναι βέβαιο πως θα παρουσιάζεται βελτίωση στην απόδοση, έστω και αν αυτή 
δεν είναι η µεγαλύτερη δυνατή. 
 Μια τελευταία σηµαντική παρατήρηση είναι πως το φιλτράρισµα γενικά 
ενισχύει την απόδοση του αλγορίθµου. Πιο συγκεκριµένα µε την χρήση του 
περιορισµού αριστερής-δεξιάς συνοχής και την εφαρµογή του κριτηρίου της σχετικής 
διαφοράς, ανιχνεύεται και ακυρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των σφαλµάτων. Με 
τον τρόπο τα σφάλµατα ελαττώνονται σε πολύ µικρά ποσοστά, αλλά ταυτόχρονα 
ακυρώνονται και ορισµένες σωστές αντιστοιχίσεις. Αν είναι απαραίτητος ο 
υπολογισµός αντιστοιχίσεων για όλα τα σηµεία της εικόνας, στη συνέχεια µπορεί να 
γίνει χρήση παρεµβολής (interpolation) για να βρεθούν νέες αντιστοιχίσεις για τα 
ακυρωµένα σηµεία. Με την εφαρµογή της παρεµβολής παρατηρείται, όπως είναι 
φυσικό αύξηση των σφαλµάτων (σχήµα 6.2). Το αν τελικά το νέο ποσοστό των 
σφαλµάτων θα είναι χαµηλότερο ή όχι από αυτό πριν από την χρήση του 
φιλτραρίσµατος εξαρτάται από τις εικόνες, και από τις παραµέτρους που 
χρησιµοποιούνται για τα κριτήρια. Πρέπει να τονισθεί ότι για τα περισσότερα από τα 
αποτελέσµατα στους παραπάνω πίνακες έγινε µόνο χρήση του περιορισµού 
αριστερής δεξιάς συνοχής και όχι του κριτηρίου σχετικής διαφοράς. Ο λόγος που 
έγινε αυτό είναι πως µε το κριτήριο της σχετικής διαφοράς, ναι µεν ανιχνεύεται 
µεγαλύτερο ποσοστό σφαλµάτων αλλά ακυρώνεται και σηµαντικό ποσοστό σωστών 
αντιστοιχίσεων. Επιπλέον µε την χρήση της παρεµβολής, τις περισσότερες φορές 
οδηγούµαστε σε σφάλµατα υψηλότερα από τα αντίστοιχα πριν από το φιλτράρισµα. 
  

 
Σχήµα 6.2  Πορεία του ποσοστιαίου σφάλµατος, και των ακυρωµένων αντιστοιχίσεων, πριν το 
φιλτράρισµα, µετά το φιλτράρισµα και µετά την χρήση παρεµβολής. 

 
 Τα αποτελέσµατα των δύο αλγορίθµων για τις τρεις υπό εξέταση ακολουθίες 
φαίνονται στα σχήµατα 6.3 έως 6.8. Για την καλύτερη αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων παραθέτονται και οι εικόνες σφαλµάτων ενώ για την άµεση σύγκριση  
της απόδοσης των προτεινόµενων αλγορίθµων µε πιο απλούς αλγορίθµους 
αντιστοίχισης , παραθέτονται και τα καλύτερα αποτελέσµατα του αλγορίθµου SAD 
για την κάθε ακολουθία. Στα σχήµατα 6.9 και 6.10 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα 
των δύο αλγορίθµων για δύο άλλες ακολουθίες. 
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Σχήµα 6.3  Αποτελέσµατα του πρώτου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Tsukuba. (α),(β) 
Εικόνα µετατοπίσεων και εικόνα σφαλµάτων για τον απλό αλγόριθµο SAD, (γ),(δ) για τον πρώτο 
αλγόριθµο αντιστοίχισης χωρίς την εφαρµογή του κριτηρίου αριστερής δεξιάς συνοχής, (ε),(στ) µετά 
την εφαρµογή του κριτηρίου,  (ζ),(η) µετά την εφαρµογή παρεµβολής. 
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Σχήµα 6.4  Αποτελέσµατα του δεύτερου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Tsukuba. 
(α),(β) Εικόνα µετατοπίσεων και εικόνα σφαλµάτων για τον απλό αλγόριθµο SAD, (γ),(δ) για τον 
πρώτο αλγόριθµο αντιστοίχισης χωρίς την εφαρµογή του κριτηρίου αριστερής δεξιάς συνοχής, (ε),(στ) 
µετά την εφαρµογή του κριτηρίου,  (ζ),(η) µετά την εφαρµογή παρεµβολής. 
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Σχήµα 6.5  Αποτελέσµατα του πρώτου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Map. (α),(β) 
Εικόνα µετατοπίσεων και εικόνα σφαλµάτων για τον απλό αλγόριθµο SAD, (γ),(δ) για τον πρώτο 
αλγόριθµο αντιστοίχισης χωρίς την εφαρµογή του κριτηρίου αριστερής δεξιάς συνοχής, (ε),(στ) µετά 
την εφαρµογή του κριτηρίου,  (ζ),(η) µετά την εφαρµογή παρεµβολής. 
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Σχήµα 6.6  Αποτελέσµατα του δεύτερου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Map. (α),(β) 
Εικόνα µετατοπίσεων και εικόνα σφαλµάτων για τον απλό αλγόριθµο SAD, (γ),(δ) για τον πρώτο 
αλγόριθµο αντιστοίχισης χωρίς την εφαρµογή του κριτηρίου αριστερής δεξιάς συνοχής, (ε),(στ) µετά 
την εφαρµογή του κριτηρίου,  (ζ),(η) µετά την εφαρµογή παρεµβολής. 
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(η) 

Σχήµα 6.7  Αποτελέσµατα του πρώτου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Sawtooth. (α),(β) 
Εικόνα µετατοπίσεων και εικόνα σφαλµάτων για τον απλό αλγόριθµο SAD, (γ),(δ) για τον πρώτο 
αλγόριθµο αντιστοίχισης χωρίς την εφαρµογή του κριτηρίου αριστερής δεξιάς συνοχής, (ε),(στ) µετά 
την εφαρµογή του κριτηρίου,  (ζ),(η) µετά την εφαρµογή παρεµβολής. 
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(η) 

Σχήµα 6.8  Αποτελέσµατα του δεύτερου αλγορίθµου αντιστοίχισης για την ακολουθία Sawtooth. 
(α),(β) Εικόνα µετατοπίσεων και εικόνα σφαλµάτων για τον απλό αλγόριθµο SAD, (γ),(δ) για τον 
πρώτο αλγόριθµο αντιστοίχισης χωρίς την εφαρµογή του κριτηρίου αριστερής δεξιάς συνοχής, (ε),(στ) 
µετά την εφαρµογή του κριτηρίου,  (ζ),(η) µετά την εφαρµογή παρεµβολής. 
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Σχήµα 6.9  Αποτελέσµατα των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων αντιστοίχισης για την ακολουθία 
cones. (α) Η εικόνα αναφοράς της ακολουθίας, (β) η εικόνα επαλήθευσης (groundtruth), (γ) η εικόνα 
µετατοπίσεων που προκύπτει από την εφαρµογή του πρώτου αλγορίθµου, (δ) η εικόνα µετατοπίσεων 
που προκύπτει από την εφαρµογή του δεύτερου αλγορίθµου. 
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(γ) 

 
(δ) 

Σχήµα 6.10  Αποτελέσµατα των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων αντιστοίχισης για την ακολουθία 
teddy. (α) Η εικόνα αναφοράς της ακολουθίας, (β) η εικόνα επαλήθευσης (groundtruth), (γ) η εικόνα 
µετατοπίσεων που προκύπτει από την εφαρµογή του πρώτου αλγορίθµου, (δ) η εικόνα µετατοπίσεων 
που προκύπτει από την εφαρµογή του δεύτερου αλγορίθµου. 

6.2 Σύγκριση µε άλλους Αλγορίθµους 

Στην παρούσα ενότητα συγκρίνεται η απόδοση των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων 
µε διάφορες άλλες γνωστές µεθόδους αντιστοίχισης. Η σύγκριση γίνεται για την 
ακολουθία Tsukuba και για εκείνες τις τιµές των παραµέτρων που εξασφαλίζουν σε 
κάθε µέθοδο ξεχωριστά την καλύτερη απόδοση (δηλαδή το χαµηλότερο ποσοστιαίο 
σφάλµα). Όλες οι µέθοδοι συνδυάζονται µε το κριτήριο αριστερής – δεξιάς συνοχής, 
για την ακύρωση των επικαλυπτόµενων περιοχών. 

Οι µέθοδοι που συγκρίνονται µπορούν να χωρισθούν σε τρεις βασικές 
κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν ορισµένες απλές µέθοδοι αντιστοίχισης (πρώτο 
τµήµα του πίνακα 6.8), στην δεύτερη ανήκουν ορισµένοι πιο σύνθετοι αλγόριθµοι 
(δεύτερο τµήµα) ενώ στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι διατάξεις µε τα πολλαπλά 
παράθυρα. (τρίτο τµήµα του πίνακα). Πιο συγκεκριµένα οι µέθοδοι που συγκρίνονται 
είναι:  

(1) Ο αλγόριθµος αντιστοίχισης που χρησιµοποιεί ως κριτήριο οµοιότητας το 
κανονικοποιηµένο γινόµενο αντιστοιχίσεων (NCC) 
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(2) Ο αλγόριθµος αντιστοίχισης που χρησιµοποιεί ως κριτήριο το άθροισµα των 
απολύτων διαφορών (SAD)  

(3) Ο αλγόριθµος αντιστοίχισης µε κριτήριο οµοιότητας το άθροισµα των 
τετραγωνισµένων διαφορών (SSD) 

(4) Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιεί ως προεπεξεργασία τον µη παραµετρικό 
µετασχηµατισµό Rank [40][41] και στη συνέχεια το κριτήριο οµοιότητας 
SAD 

(5) Ο αλγόριθµος που βασίζεται στον µη παραµετρικό µετασχηµατισµό 
Census[40][41]. 

(6) Ο αλγόριθµος πολλαπλών παράθυρων (multi-window) [14]. Η συγκεκριµένη 
µέθοδος, εκτελεί την διαδικασία της αντιστοίχισης σε κάθε µετατόπιση, µε 
εννέα µετατοπισµένα παράθυρα και κρατάει εκείνη την τιµή που προσφέρει 
τα καλύτερα αποτελέσµατα. Είναι µια µέθοδος που παρουσιάζει βελτιωµένη 
συµπεριφορά στα όρια των αντικειµένων και αποτελεί την βάση για πολλές 
άλλες µεθόδους. 

(7) Ο αλγόριθµος πραγµατικού χρόνου του Hirscmuller [17]. Στην µέθοδο αυτή 
γίνεται συνδυασµός των διατάξεων µε τα πολλαπλά παράθυρα, µε ένα φίλτρο 
ανίχνευσης των σφαλµάτων κοντά στα όρια των αντικειµένων. Η σύγκριση 
γίνεται τόσο µε την χρήση του παραπάνω φίλτρου όσο και χωρίς αυτήν.  

Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης συνοψίζονται στον πίνακα 6.8. 
 
Πίνακας 6.8 Σύγκριση των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων µε άλλες γνωστές µεθόδους αντιστοίχισης. 

Method Correct 
[%] 

All 
Errors 

[%] 

Border 
Errors  

[%] 

Invalid
[%] 

(1)  Normalized Cross Correlation (NCC) 82.37 8.15 7.05 9.49 
(2)  Sum of Absolute Differences (SAD) 82.97 6.00 4.39 11.03 
(3)  Sum of Squared Differences (SSD) 81.42 6.55 4.88 12.03 
(4)  Non-parametric Rank 85.68 4.58 3.96 9.74 
(5)  Non-parametric Census  84.86 4.65 3.87 10.49 
(6)  SAD with multiple Windows (MW-SAD) 80.88 4.91 2.92 14.21 
(7a) Real time Algorithm  80.70 3.02 2.59 16.28 
(7b) Real time Algorithm with Border Correct 82.24 3.26 2.45 14.50 
SAD with 5 windows configuration 85.12 4.56 3.36 10.32 
SAD with 9 windows configuration 83.65 4.39 2.89 11.96 
SAD with 25 windows configuration 83.36 4.89 3.36 14.67 
1st Proposed Algorithm 81.65 2.83 1.64 15.52 
2nd Proposed Algorithm 81.52 3.22 1.87 15.26 

 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι δύο προτεινόµενοι αλγόριθµοι παρουσιάζουν 

πολύ ικανοποιητική απόδοση. Πιο συγκεκριµένα ο πρώτος αλγόριθµος παρουσιάζει 
το µικρότερο ποσοστιαίο σφάλµα, ενώ σε απόδοση ακολουθεί ο δεύτερος αλγόριθµος 
µαζί µε τον αλγόριθµο πραγµατικού χρόνου του Hirschmuller. Αρκετά καλή απόδοση 
έχει και η µέθοδος µε τα πολλαπλά παράθυρα (MW-SAD). Οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιούν τους µη παραµετρικούς µετασχηµατισµούς, παρουσιάζουν ελαφρώς 
βελτιωµένα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους απλούς αλγορίθµους αντιστοίχισης, γιατί 
είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην παρουσία τιµών µεγάλης διασποράς. Οι απλοί 
αλγόριθµοι αντιστοίχισης τέλος, όπως ήταν αναµενόµενο, παρουσιάζουν τα 
χειρότερα αποτελέσµατα. Από αυτούς το χαµηλότερο σφάλµα έχει ο αλγόριθµος 
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SAD. Σε σχέση µε τα πολλαπλά παράθυρα, υπερτερεί η διάταξη µε τα 5 και τα 9 
παράθυρα, ενώ η διάταξη µε τα 25 έπεται σε απόδοση γιατί παρουσιάζει µεγαλύτερα 
σφάλµατα και υψηλότερη πολυπλοκότητα. 

Η µείωση του ποσοστιαίου σφάλµατος που πετυχαίνουν οι δύο προτεινόµενοι 
αλγόριθµοι σε σχέση µε τον αλγόριθµο αντιστοίχισης SAD ξεπερνάει το 50% ενώ το 
ποσοστό των σωστών αντιστοιχίσεων παραµένει στο ίδιο επίπεδο. Η απόδοση αυτή 
οφείλεται κυρίως στην σηµαντική µείωση των σφαλµάτων κοντά στα όρια των 
αντικειµένων. Πιο συγκεκριµένα οι δύο προτεινόµενοι αλγόριθµοι παρουσιάζουν τα 
µικρότερα σφάλµατα, από όλους τους αλγορίθµους, στις ασυνέχειες βάθους µε τιµές 
1.64 και 1.87 αντίστοιχα. Οι τιµές αυτές είναι αρκετά µικρότερες από τις αντίστοιχες 
του αλγορίθµου πραγµατικού χρόνου και του MW-SAD, και πολύ µικρότερες από τα 
ποσοστά όλων των άλλων µεθόδων. Αυτό αποκτάει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία αν 
ληφθεί υπόψη ότι οι δύο αυτοί αλγόριθµοι ( MW-SAD και πραγµατικού χρόνου) 
είναι προσανατολισµένοι κυρίως προς την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
εµφανίζονται κοντά στις ασυνέχειες. 
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7 Τρισδιάστατη Ανακατασκευή 

Το δεύτερο βασικό πρόβληµα µε το οποίο ασχολείται η στερεοσκοπία είναι η 
τρισδιάστατη ανακατασκευή της δοµής µιας σκηνής. Ο τρόπος µε τον οποίο επιλύεται 
το πρόβληµα της 3∆ ανακατασκευής, εξαρτάται άµεσα από τις πληροφορίες που είναι 
διαθέσιµες. ∆ιακρίνονται τρεις περιπτώσεις.  
 Στην περίπτωση που εκτός από τις αντιστοιχίσεις, είναι γνωστές τόσο οι 
εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές παράµετροι των καµερών, το πρόβληµα της 
ανακατασκευής µπορεί να επιλυθεί µε την βοήθεια της τριγωνοποίησης. Η περίπτωση 
αυτή είναι η πιο απλή γιατί προϋποθέτει την γνώση σηµαντικής πληροφορίας. Το 
αποτέλεσµα είναι ένα τρισδιάστατο µοντέλο µε απόλυτες συντεταγµένες.  
 Στην περίπτωση που είναι γνωστές µόνο οι αντιστοιχίσεις και οι εσωτερικές 
παράµετροι των καµερών, είναι δυνατόν να επιλυθεί το πρόβληµα της 
ανακατασκευής, καθώς επίσης και να υπολογιστούν και οι εξωτερικές παράµετροι. Σε 
αυτήν όµως την περίπτωση το αποτέλεσµα είναι ένα τρισδιάστατο µοντέλο µε 
σχετικές συντεταγµένες, δεν είναι δηλαδή γνωστός ο παράγοντας κλιµάκωσης.  
 Στην τελευταία περίπτωση που είναι γνωστές µόνο οι αντιστοιχίσεις, είναι 
δυνατόν και πάλι να επιλυθεί το πρόβληµα της ανακατασκευής. Αυτή όµως η 
περίπτωση είναι η πιο δύσκολη και το αποτέλεσµα της είναι ένα τρισδιάστατο 
µοντέλο που προκύπτει από άγνωστο προοπτικό µετασχηµατισµό της σκηνής. 
 Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις συνοψίζονται στον πίνακα 7.1. Περισσότερες 
λεπτοµέρειες για τις µαθηµατικές εξισώσεις που απαιτούνται για την τρισδιάστατη 
ανακατασκευή µιας σκηνής, περιέχονται στο παράρτηµα Α. 
 
Πίνακας 7.1 Οι τρεις δυνατές περιπτώσεις της επίλυσης του προβλήµατος της τρισδιάστατης 
ανακατασκευής. 
 

Πληροφορίες 3∆ Ανακατασκευή από δύο εικόνες 
  

Εσωτερικές και εξωτερικές παράµετροι Απόλυτο µοντέλο (απόλυτες συντεταγµένες) 

Μόνο εσωτερικές παράµετροι Άγνωστος παράγοντας κλιµάκωσης 

Καθόλου πληροφορία για τις παραµέτρους Άγνωστος προβολικός µετασχηµατισµός της σκηνής  

 
 Στην περίπτωση που οι εικόνες εισόδου είναι επανορθωµένες (rectified), είναι 
δυνατόν να προκύψει τρισδιάστατη ανακατασκευή της σκηνής µε άγνωστο όµως 
παράγοντα κλιµάκωσης. Η περίπτωση αυτή είναι πολύ απλή γιατί ουσιαστικά το 
βάθος του κάθε σηµείου της εικόνας, προκύπτει ως το αντίστροφο της µετατόπισης 
του. Βέβαια µε τον τρόπο αυτό υπολογίζεται µόνο το σχετικό βάθος. Για τον 
υπολογισµό του απόλυτου µοντέλου είναι απαραίτητη η γνώση και άλλων 
παραµέτρων. 
 Στα σχήµατα 7.1 έως 7.5 εµφανίζονται παραδείγµατα τρισδιάστατων 
ανακατασκευών, που προκύπτουν από επανορθωµένα (rectified) ζεύγη εικόνων. 
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Σχήµα 7.1  Τρισδιάστατη ανακατασκευή που προκύπτει από την ακολουθία Tsukuba (α) Η εικόνα 
µετατοπίσεων που χρησιµοποιήθηκε για την ανακατασκευή. (β) Το τρισδιάστατο µοντέλο χωρίς 
χρωµατική πληροφορία (γ),(δ),(ε),(στ) ∆ιάφορες όψεις του τρισδιάστατου µοντέλου µε  χρήση 
χρωµατικής πληροφορίας. 
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(στ) 

Σχήµα 7.2  Τρισδιάστατη ανακατασκευή που προκύπτει από την ακολουθία Map (α) Η εικόνα 
µετατοπίσεων που χρησιµοποιήθηκε για την ανακατασκευή. (β) Το τρισδιάστατο µοντέλο χωρίς 
χρωµατική πληροφορία (γ),(δ),(ε),(στ) ∆ιάφορες όψεις του τρισδιάστατου µοντέλου µε χρήση 
χρωµατικής πληροφορίας. 
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Σχήµα 7.3  Τρισδιάστατη ανακατασκευή της ακολουθίας Shrub. (α) Η εικόνα αναφοράς, (β) ο χάρτης 
µετατοπίσεων που υπολογίζεται, (γ),(δ) το τρισδιάστατο µοντέλο που προκύπτει. 
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Σχήµα 7.4  Τρισδιάστατη ανακατασκευή της ακολουθίας Castle. (α) Η εικόνα αναφοράς, (β) ο χάρτης 
µετατοπίσεων που υπολογίζεται, (γ),(δ)το τρισδιάστατο µοντέλο που προκύπτει. 
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Σχήµα 7.5  Τρισδιάστατη ανακατασκευή µιας απλής ακολουθίας. (α),(β) Στερεοσκοπικό ζεύγος, (γ) η 
εικόνα µετατοπίσεων που υπολογίζεται, (δ) τρισδιάστατο µοντέλο που προκύπτει. 

 
Με την χρήση των αντιστοιχίσεων είναι δυνατόν να γίνει περαιτέρω επεξεργασία του 
τρισδιάστατου µοντέλου. Η επεξεργασία αυτή για παράδειγµα µπορεί να 
περιλαµβάνει την αφαίρεση ή τη προσθήκη κάποιου αντικειµένου. 
 Για την αφαίρεση ενός αντικειµένου από το τρισδιάστατο µοντέλο 
προκύπτουν δύο βασικά ζητήµατα. Το πρώτο σχετίζεται µε τον υπολογισµό του 
βάθους που υπάρχει πίσω από το αντικείµενο που αφαιρείται και το δεύτερο 
σχετίζεται µε την χρωµατική πληροφορία της ίδιας περιοχής. 
 Για τον υπολογισµό του βάθους της περιοχής που βρίσκεται πίσω από το 
αντικείµενο που θα αφαιρεθεί, είναι απαραίτητος ο υπολογισµός των αντιστοιχίσεων 
για τις επικαλυπτόµενες περιοχές. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε την χρήση του 
κριτηρίου αριστερής δεξιάς συνοχής είτε, πολύ πιο αποτελεσµατικά, µε την χρήση 
περισσότερων των δύο εικόνων εισόδου. 
 Αφού υπολογιστεί το βάθος, η απαραίτητη χρωµατική πληροφορία προκύπτει 
εύκολα από την δεύτερη εικόνα του στερεοσκοπικού ζεύγους. Για να υπάρχει όλη η 
πληροφορία και να είναι δυνατή η αφαίρεση του αντικειµένου, είναι απαραίτητο η 
σχετική µετακίνηση του αντικειµένου ως προς την περιοχή που βρίσκεται πίσω του, 
να είναι µεγαλύτερη από το  πλάτος του αντικειµένου (σχήµα 7.6α). Αυτή η συνθήκη 
περιγράφεται από την σχέση 7.1. 
 

 widthdd ≥− 21  (7.1)
   
Στην ακόλουθη εικόνα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα από διάφορα στάδια της 
διαδικασίας αφαίρεσης ενός αντικειµένου από την σκηνή. 
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(α) (β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

d1 width

d2 

Σχήµα 7.6  Αφαίρεση αντικειµένου από το µοντέλο. (α) Η εικόνα αναφοράς της ακολουθίας. Με width 
συµβολίζεται το πλάτος του αντικειµένου, µε d1 η µετατόπιση του αντικειµένου και µε d2 η 
µετατόπιση του φόντου. (β) Η δεξιά εικόνα του ζεύγους. Η περιοχή που σηµαδεύεται αντιστοιχεί στην 
περιοχή της οποίας η χρωµατική πληροφορία θα χρησιµοποιηθεί. (γ)(δ) Οι εικόνες φωτεινοτήτων και 
µετατοπίσεων που προκύπτουν από την αφαίρεση του αντικειµένου. (ε) Τρισδιάστατη ανακατασκευή 
της σκηνής, µετά την αφαίρεση του αντικειµένου. 
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8 Παρατηρήσεις 

8.1 Πολυπλοκότητα Αλγορίθµου 

Η πολυπλοκότητα του αλγορίθµου αντιστοίχισης σηµείων, µε τον τρόπο που έχει 
περιγραφεί µέχρι το σηµείο αυτό, είναι πολύ υψηλή. Πιο συγκεκριµένα στην 
περίπτωση που οι εικόνες είναι πανορθωµένες , η πολυπλοκότητα είναι της τάξης ε

( )yxx wwDcolumnslinesO ×××× ενώ στην πιο γενική περίπτωση (non rectified) η 
πολυπλοκότητα είναι ( )yxyx wwDDcolumnslinesO ××××× , όπου lines, columns οι 
γραµµές και οι στήλες της εικόνας, Dx, Dy οι µέγιστες δυνατές µετατοπίσεις στον 
άξονα των x και y αντίστοιχα και wx, wy οι διαστάσεις του παραθύρου αντιστοίχισης. 
Ακόµα και στην περίπτωση που οι εικόνες εισόδου είναι επανορθωµένες, η 
παραπάνω πολυπλοκότητα είναι απαγορευτική για πολλές σύγχρονες εφαρµογές.  
 Έστω ότι ο αλγόριθµος αντιστοίχισης χρησιµοποιεί το κριτήριο SAD και ότι 
οι διαστάσεις του παραθύρου αντιστοίχισης είναι (2n+1, 2m+1).  
 

 ( ) ( ) ( )( )∑ +++−++=
ji

jydixIjyixIdyxSAD
,

21 ,,,,  (8.1)

   
Εύκολα µπορεί να παρατηρηθεί ότι για κάθε σηµείο (x,y) πραγµατοποιούνται 
(2n+1)(2m+1) αφαιρέσεις. Χρησιµοποιώντας κατάλληλες επαναλήψεις στους δείκτες 
i και j είναι δυνατόν όταν υπολογιστεί το κριτήριο για κάποιο γειτονικό σηµείο (x’,y’) 
να αποφευχθεί η επανάληψη των πράξεων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. Στα 
πλαίσια του παραπάνω στόχου ο υπολογισµός του κριτηρίου SAD µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τον εξής τρόπο: 
 

 ( ) ( ) ( )ydxIyxIdyxP ,,,, 21 +−= (8.2)
 

 ( ) ( )∑=
j

djxPdxQ ,,,0,  (8.3)

 
 ( ) ( ) ( ) ( )dyxPdmyxPdyxQdyxQ ,,,12,,,,1, −+++=+  (8.4)

 

 ( ) ( )∑=
i

dyQdyN ,,0,,0  (8.5)

 
 ( ) ( ) ( ) ( )dyxQdynxQdyxNdyxN ,,,,12,,,,1 −+++=+  (8.6)

 
Οι παραπάνω σχέσεις αποτελούν ουσιαστικά δύο αναδροµές. Η πρώτη υπολογίζει το 
κριτήριο SAD για µια στήλη (Q) συναρτήσει προηγούµενου υπολογισµού της ίδιας 
στήλης για την προηγούµενη γραµµή της εικόνας, ενώ η δεύτερη υπολογίζει το 
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κριτήριο SAD για το παράθυρο αντιστοίχισης (N), συναρτήσει του υπολογισµού του 
προηγούµενου παραθύρου και κατάλληλης προσθαφαίρεσης στηλών.     

Με την χρήση των παραπάνω σχέσεων ο χρόνος ολοκλήρωσης του 
αλγορίθµου γίνεται ανεξάρτητος από το µέγεθος του παραθύρου αντιστοίχισης. 
Συνεπώς είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται µεγάλα παράθυρα (1ος αλγόριθµος) 
χωρίς να υπάρχει το πρόβληµα της αύξησης του χρόνου εκτέλεσης.  
 Οι παραπάνω υπολογιστικές απλοποιήσεις είναι δυνατόν, αφού 
προσαρµοστούν κατάλληλα, να εφαρµοστούν σε όλες τις προτεινόµενες διατάξεις  
πολλαπλών παράθυρων (5, 9, 4).    

8.2 Υλοποίηση 

Η υλοποίηση των δύο προτεινόµενων αλγορίθµων, καθώς επίσης και όλων των 
άλλων µεθόδων που δοκιµάστηκαν, έγινε µε την γλώσσα προγραµµατισµού C.  Η 
συγκεκριµένη γλώσσα επιλέχθηκε εξαιτίας των αυξηµένων υπολογιστικών 
απαιτήσεων του αλγορίθµου της αντιστοίχισης. Για ορισµένες συγκριτικές 
δοκιµές, για τις γραφικές παραστάσεις που εµφανίζονται στην παρούσα αναφορά,  για 
τις διάφορες στατιστικές αναλύσεις καθώς επίσης και για τις τρισδιάστατες 
ανακατασκευές  έγινε χρήση του υπολογιστικού εργαλείου Matlab. 
 Οι δύο εικόνες εισόδου που χρησιµοποιούν οι δύο προτεινόµενοι αλγόριθµοι 
πρέπει να είναι τύπου ppm (Portable PixMap), ενώ η εικόνα επαλήθευσης, όταν αυτή 
υπάρχει, πρέπει να είναι τύπου pgm (Portable GreyMap). Επιπλέον οι αλγόριθµοι 
απαιτούν την ύπαρξη κάποιου αρχείου που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες τιµές 
των παραµέτρων. 

Οι αλγόριθµοι δοκιµάστηκαν στα λειτουργικά συστήµατα Solaris και Linux. 
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9 Επίλογος 

9.1 Συµπεράσµατα 

Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την παρούσα εργασία, είναι ότι η 
διαδικασία της αντιστοίχισης µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά, αν πρώτα βρεθούν και 
µελετηθούν οι πηγές της αδυναµίας της.  
 Μελετώντας την συµπεριφορά ενός απλού αλγορίθµου αντιστοίχισης, 
προέκυψε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες περιοχών, στις οποίες οι αντιστοιχίσεις 
παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό σφαλµάτων. Οι ασυνέχειες βάθους, γιατί παραβιάζουν 
την υπόθεση ότι το βάθος στο παράθυρο αντιστοίχισης είναι σταθερό, οι περιοχές 
χωρίς σηµαντική υφή, γιατί δεν περιέχουν την απαραίτητη ποσότητα πληροφορίας 
για την ικανοποιητική λειτουργία του αλγορίθµου, και οι επικαλυπτόµενες περιοχές 
γιατί για τις περιοχές αυτές δεν υπάρχει ορατό αντίστοιχο.   
 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτάθηκαν διάφορες µέθοδοι που 
παρουσιάζουν πιο αξιόπιστη συµπεριφορά στις περιοχές αυτές. Οι διατάξεις µε τα 
πολλαπλά παράθυρα, παρουσιάζουν σηµαντικά µικρότερο ποσοστό σφαλµάτων 
κοντά στις ασυνέχειες βάθους, γιατί έχουν την ικανότητα να προσαρµόζονται ως έναν 
βαθµό και να τις αποφεύγουν. Η χρήση του αποκοµµένου κριτηρίου των απόλυτων 
διαφορών, βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του αλγορίθµου  κυρίως κοντά στις 
ασυνέχειες γιατί επηρεάζεται λιγότερο από την παρουσία τιµών µεγάλης διασποράς. 
Η χρήση παραθύρων των οποίων το σχήµα και το µέγεθος εξαρτάται από την υφή, 
ενισχύει την αποτελεσµατικότητα στις περιοχές µε περιορισµένες χρωµατικές 
διαφοροποιήσεις, γιατί επιτρέπει την επέκταση του παραθύρου ώστε να περιέχει και 
περιοχές µε έντονη υφή. Το κριτήριο της σχετικής διαφοράς βοηθάει στην ανίχνευση 
των περιοχών χωρίς ή µε επαναλαµβανόµενη υφή ενώ τέλος, ο περιορισµός 
αριστερής δεξιάς συνοχής ανιχνεύει µε µεγάλο ποσοστό επιτυχίας, τις 
επικαλυπτόµενες περιοχές. 
 Όλες οι παραπάνω µέθοδοι ενισχύουν σηµαντικά την αξιοπιστία της 
αντιστοίχισης αλλά ταυτόχρονα έχουν και ορισµένα µειονεκτήµατα. Πιο 
συγκεκριµένα οι διατάξεις µε τα πολλαπλά παράθυρα αυξάνουν την υπολογιστική 
πολυπλοκότητα, η χρήση παραθύρων µεταβλητού σχήµατος και µεγέθους µπορεί να 
οδηγήσει σε µικρή αύξηση των σφαλµάτων κοντά στις ασυνέχειες βάθους, ενώ για 
την διαδικασία της αποκοπής και για το κριτήριο της σχετικής διαφοράς η επιλογή 
των κατωφλιών είναι δύσκολη στην πράξη. 
 Ορισµένα από τα παραπάνω µειονεκτήµατα όπως για παράδειγµα η υψηλή 
πολυπλοκότητα, ή σε µικρότερο βαθµό το πρόβληµα της χρήσης παράθυρων 
µεταβλητού µεγέθους, αντιµετωπίζονται ήδη αποτελεσµατικά στα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας. Για άλλα, όπως η επιλογή κατάλληλων κατωφλιών, µπορούν να 
γίνουν ακόµα σηµαντικές βελτιώσεις. 

 Όλες οι προτεινόµενες λύσεις συνδυάστηκαν για τη δηµιουργία δύο 
αλγορίθµων. Ο πρώτος αλγόριθµος είναι χτισµένος µε πρωταρχικό στόχο την 
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αντιµετώπιση των ασυνεχειών βάθους ενώ ο δεύτερος, την αντιµετώπιση των 
περιοχών περιορισµένης υφής. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µείωση του  σφάλµατος 
µεγαλύτερη από 50% σε σχέση µε τον απλό αλγόριθµο αντιστοίχισης SAD και άλλες 
µικρότερες βελτιώσεις σε σχέση µε πολλούς άλλους τοπικούς αλγορίθµους.  
Επιπλέον η χρήση “έξυπνων” αλγοριθµικών λύσεων δεν αυξάνει σηµαντικά τον  
συνολικό χρόνο εκτέλεσης. Περαιτέρω µελέτη και έρευνα µπορούν να φέρουν ακόµα 
καλύτερα αποτελέσµατα και να ελαττώσουν ακόµα περισσότερο την υπολογιστική 
πολυπλοκότητα.  

9.2  Μελλοντικές Βελτιώσεις 

Στο τµήµα αυτό αναφέρονται διάφορες πιθανές κατευθύνσεις για την βελτίωση ή την 
επέκταση της παρούσας εργασίας.  
 Αρχικά όσον αφορά την υπολογιστική πολυπλοκότητα της µεθόδου, µπορούν 
να γίνουν σηµαντικές βελτιώσεις. Ξεκινώντας την εργασία, επειδή ήταν γνωστή η 
γενικά υψηλή πολυπλοκότητα της αντιστοίχισης και η µεγάλη σηµασία του µικρού 
χρόνου εκτέλεσης για πολλές σύγχρονες εφαρµογές, έγιναν προσπάθειες να 
χρησιµοποιηθούν πιο “έξυπνες” αλγοριθµικές λύσεις για διάφορα προβλήµατα. Με 
τον τρόπο αυτό, η µέθοδος αντιµετωπίζει, ως ένα βαθµό, το γεγονός ότι εκτός από τα 
καλύτερα αποτελέσµατα οδηγεί και σε αύξηση του υπολογιστικού κόστους. 
Αντίστοιχες προσπάθειες µπορούν να γίνουν και για περαιτέρω µείωση της 
υπολογιστικής πολυπλοκότητας.  Επιπλέον ακόµα πιο θετικά αποτελέσµατα µπορούν 
να προκύψουν από την βελτιστοποίηση του ίδιου του κώδικα. Στόχος αυτών των 
πιθανών βελτιστοποιήσεων είναι να µπορεί να γίνει ο υπολογισµός της αντιστοίχισης 
σε πραγµατικό χρόνο. Μέθοδοι παραπλήσιας πολυπλοκότητας το έχουν καταφέρει 
αυτό, οπότε αποτελεί έναν εφικτό στόχο. Σε κάθε περίπτωση οι µέθοδοι µπορούν να 
βελτιωθούν σηµαντικά από υπολογιστικής άποψης τουλάχιστον για ένα µεγάλο 
υποσύνολο των διάφορων παραµέτρων εισόδου.         
 Μια ακόµα σηµαντική βελτίωση είναι η ενοποίηση των δύο προτεινόµενων 
αλγορίθµων σε έναν. Στον αλγόριθµο που θα προκύψει το µέγεθος του παραθύρου 
αντιστοίχισης θα εξαρτάται τόσο από την ύπαρξη των  ασυνεχειών βάθους, όσο και 
από την ποσότητα των χρωµατικών διαφοροποιήσεων.     Με την χρήση κατάλληλου 
συστήµατος ψηφοφορίας, θα πρέπει οι δύο αυτοί παράγοντες να συνδυαστούν µε 
τρόπο που να εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση και την µεγαλύτερη αξιοπιστία της 
αντιστοίχισης.  
 Μια άλλη πιθανή βελτίωση για την µέθοδο είναι η αυτόµατη ή η ηµιαυτόµατη 
επιλογή των παραµέτρων βάσει των διαφόρων χαρακτηριστικών των εικόνων 
εισόδου. Για παράδειγµα οι “καλές” τιµές της παραµέτρου αποκοπής (truncation), 
µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά από εικόνα σε εικόνα. Έχει όµως βρεθεί ότι οι 
τιµές αυτές εξαρτώνται άµεσα από την αναλογία σήµατος προς θόρυβο (signal to 
noise ratio). Οπότε αν ως πρώτο βήµα υπολογιστεί ένα µέτρο της ποσότητας αυτής, 
θα µπορεί να επιλεγεί κατάλληλη τιµή της παραµέτρου, χωρίς να είναι απαραίτητη η 
συµµετοχή του ανθρώπου. Αντίστοιχες βελτιώσεις µπορούν να γίνουν και για τις 
άλλες παραµέτρου της µεθόδου.  
 Τέλος µια επιπλέον σηµαντική βελτίωση θα µπορούσε να προκύψει από την 
χρήση καινούριων ιδεών και αλγορίθµων για την ενίσχυση της συµπεριφοράς των 
προτεινόµενων µεθόδων κοντά στις περιοχές πηγών σφαλµάτων. Αυτές οι καινούριες 
ρουτίνες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν συνεργατικά µε τις ήδη υπάρχουσες ή και 
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να αντικαταστήσουν κάποιες από αυτές, εφόσον έχουν καλύτερα αποτελέσµατα ή 
µικρότερο υπολογιστικό κόστος. Επιπλέον θα µπορούσαν να γίνουν βήµατα, για την 
καταπολέµηση της τοπικότητας της µεθόδου. Πιο συγκεκριµένα θα µπορούσε η 
τελική µετατόπιση για κάθε σηµείο, να προκύπτει ως συνδυασµός τόσο των τοπικών 
µετρήσεων όσο και των µετατοπίσεων των γειτονικών σηµείων. Επιπρόσθετα θα 
βελτιωνόταν σηµαντικά η ακρίβεια των αντιστοιχίσεων αν γινόταν χρήση τεχνικών 
που να επιτρέπουν στις µετατοπίσεις να παίρνουν και µη ακέραιες τιµές (sub-pixel 
accuracy). 
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Παράρτηµα Α 

Εξισώσεις Τρισδιάστατης Ανακατασκευής 
Η γεωµετρία της στερεοσκοπίας, γνωστή και ως επιπολική γεωµετρία, περιγράφεται 
συνοπτικά στο σχήµα Α.1. Η εικόνα δείχνει δύο κάµερες (pinhole), τα κέντρα 
προβολών τους, Οl και Οr και τα επίπεδα των εικόνων πl και πr. Κάθε κάµερα ορίζει 
ένα τρισδιάστατο σύστηµα αναφοράς, του οποίου η αρχή συµπίπτει µε το κέντρο 
προβολής και ο άξονας Z µε τον οπτικό άξονα. Τα διανύσµατα Pl = [Xl, Yl, Zl]T και 
Pr = [Xr, Yr, Zr]T, αναφέρονται στο ίδιο 3∆ σηµείο P, στο σύστηµα αναφοράς της 
αριστερής και της δεξιάς κάµερας αντίστοιχα.  Τα διανύσµατα pl = [xl, yl, zl]T και     
pr = [xr, yr, zr]T αναφέρονται στις προβολές του P στο αριστερό και στο δεξιό επίπεδο 
εικόνων αντίστοιχα.  
 
 P
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PrPl 

Επιπολική 
ευθεία

Επιπολική 
ευθεία

Επιπολικό 
επίπεδο

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Σχήµα Α. 1  Η επιπολική γεωµετρία. 

 Στις δύο επόµενες ενότητες παραθέτονται οι µαθηµατικές εξισώσεις που 
απαιτούνται για την επίλυση του προβλήµατος της τρισδιάστατης ανακατασκευής, 
όταν είναι γνωστές όλες οι παράµετροι των καµερών, και όταν είναι γνωστές µόνο οι 
εσωτερικές παράµετροι.  

Ανακατασκευή µέσω Τριγωνοποίησης 

Αν είναι γνωστές τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές παράµετροι των 
καµερών, το πρόβληµα της τρισδιάστατης ανακατασκευής επιλύεται εύκολα.  
 Όπως φαίνεται στην εικόνα Α.1 το σηµείο P, το οποίο προβάλλεται στα δύο 
σηµεία pl και pr, βρίσκεται στην τοµή των δύο ευθειών που περνάνε από τα σηµεία 
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Οl, pl  και Οr, pr αντίστοιχα. Εφόσον οι δύο ευθείες είναι γνωστές, το σηµείο τοµής 
τους µπορεί να υπολογισθεί εύκολα. Το πρόβληµα είναι πως πολλές φορές επειδή οι 
παράµετροι των δύο καµερών, είναι γνωστές µόνο ως ένα βαθµό ακρίβειας, οι δύο 
ευθείες είναι πολύ πιθανό να µην τέµνονται στο χώρο. Σε αυτήν την περίπτωση το 
σηµείο τοµής µπορεί να προσεγγιστεί ως το σηµείο της µικρότερης ευκλείδειας 
απόστασης. 
 Η ευθεία l που περνάει από τα σηµεία Οl και pl  µπορεί να περιγραφεί από την 
σχέση α pl όπου α είναι ένας πραγµατικός αριθµός, ενώ η ευθεία r που περνάει από τα 
σηµεία  Οr και pr ,στο σύστηµα συντεταγµένων της αριστερής κάµερας µπορεί να 
περιγραφεί από την σχέση Τ+bRTpr , όπου T το διάνυσµα µετατόπισης και b ένας 
πραγµατικός αριθµός. Θεωρούµε ένα διάνυσµα w κάθετο στις ευθείες l και r. Στόχος 
είναι ο καθορισµός του µέσου P’ του ευθυγράµµου τµήµατος που είναι παράλληλο 
στο w και που ενώνει τις δύο ευθείες   
 Αυτό είναι πολύ απλό γιατί τα άκρα του ευθυγράµµου τµήµατος, α0pl και      
T + b0RTpr, µπορούν να υπολογισθούν από την σχέση (Α.1)  
 

 ( ) TpRpcpbRap r
T

lr
T

l =×+− (Α.1)

Ανακατασκευή µε Άγνωστο Παράγοντα Κλιµάκωσης 

Σε αντίθεση µε την προηγούµενη λύση, στην οποία η γεωµετρία του στερεοσκοπικού 
συστήµατος ήταν πλήρως γνωστή, σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει όλη η 
απαραίτητη πληροφορία για τον υπολογισµό των τρισδιάστατων σηµείων. Για τον 
λόγο αυτό η ανακατασκευή οδηγεί σε ένα τρισδιάστατο µοντέλο µε άγνωστο 
παράγοντα κλιµάκωσης. Ο παράγοντας αυτός µπορεί να υπολογισθεί αν είναι γνωστή 
η πραγµατική απόσταση µεταξύ δύο σηµείων της σκηνής.  
 Από τον ορισµό του θεµελιώδη πίνακα (essential matrix) προκύπτει η σχέση:     
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Αν κάθε στοιχείο του πίνακα διαιρεθεί µε την ποσότητα Ν της σχέσης (Α.3), τότε 
προκύπτει µια κανονικοποιηµένη µορφή του διανύσµατος µετατόπισης. 
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Εφαρµόζοντας αυτήν την κανονικοποίηση, η σχέση (Α.2) µπορεί να πάρει την µορφή 
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όπου Ê  είναι ο κανονικοποιηµένος θεµελιώδης πίνακας  και TTT =ˆ  είναι η 
κανονικοποιηµένη µορφή του διανύσµατος µετατόπισης. Από την σχέση (Α.4) 
υπολογίζεται το διανύσµα T̂  . 
 Στη συνέχεια ορίζεται η σχέση:      
 

 TEw ii
ˆˆ ×=  (Α.5)

 
όπου i = 1, 2, 3 και  οι τρεις γραµµές του κανονικοποιηµένου θεµελιώδη πίνακα  iÊ

Ê . Αν Ri είναι οι γραµµές του πίνακα περιστροφής R, τότε εύκολα προκύπτει ότι  
 

 kjii wwwR ×+=  (Α.6)
  
Από την σχέση (Α.6) υπολογίζεται ο πίνακας περιστροφής.  

Τέλος χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (Α.7), (Α.8) και(Α.9) είναι δυνατόν να 
υπολογισθούν οι συντεταγµένες Zl και Zr κάθε σηµείου. 

 

 
( )
( ) l

T
rr

T
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−

−
=  (Α.7)

 
 ( )TPRP lr

ˆ−=  (Α.8)
 

 l
l

l
l P

Z
f

p =  (Α.9)

Όπου fl και fr η εστιακή απόσταση της αριστερής και της δεξιάς κάµερας αντίστοιχα. 
Τα πρόσηµα των Zl και Zr πρέπει να είναι και τα δύο θετικά. Στην περίπτωση 

που είναι και τα δύο αρνητικά θα πρέπει να αλλαξεί το πρόσηµο του T̂  και να 
ξαναγίνει υπολογισµός των συντεταγµένων Zl και Zr, ενώ στην περίπτωση που είναι 
το ένα θετικό και το άλλο αρνητικό πρέπει να αλλάξει το πρόσηµο κάθε στοιχείου 
του Ê  και να ξαναγίνει υπολογισµός του πίνακα περιστροφής. 
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