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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών και των επικοινωνιών έχει ως επακόλουθο τη 
συνεχή αύξηση του όγκου των δεδοµένων. Είναι επίσης γεγονός ότι η ψηφιακή 
εικόνα αποτελεί µία µορφή δεδοµένων µε πλούσιο περιεχόµενο και πληθώρα 
πληροφοριών. ∆εδοµένου επιπλέον ότι ο άνθρωπος έχει µια έµφυτη ικανότητα 
αντίληψης των εικόνων ενώ ο τρόπος υπολογιστικής τους επεξεργασίας απέχει πολύ 
από τον αντίστοιχο βιολογικό, δηµιουργείται η ανάγκη για ευφυείς τεχνικές 
ανάκτησης εικόνων. Η παρούσα εργασία µελετά το θέµα της ανάκτησης εικόνων 
βάσει περιεχοµένου και εξετάζει την υλοποίηση ενός περιβάλλοντος που λειτουργεί 
µε µία βιολογικά εµπνευσµένη αρχιτεκτονική. Τα πεδία εφαρµογών ποικίλουν, από 
τις µηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο και τη βιοµηχανία του θεάµατος, µέχρι τη 
ροµποτική και την ιατρική διάγνωση. 

Το σύστηµα που υλοποιήθηκε χρησιµοποιεί έναν αριθµό από αυτόνοµους 
πράκτορες λογισµικού, κάθε ένας εκ των οποίων αναλαµβάνει να διαχειριστεί ένα 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό του µηχανισµού της όρασης. Τα χαρακτηριστικά που 
εξετάσθηκαν είναι διάφοροι συνδυασµοί χρώµατος, υφής και σχήµατος. Οι εικόνες 
καθώς και οι αναπαραστάσεις που δηµιουργούνται για κάθε ένα από τα 
χαρακτηριστικά, αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων µε σκοπό την εξερεύνηση, 
ανάκτηση και πειραµατισµό. Οι πληροφορίες και οι αποφάσεις των πρακτόρων 
συνδυάζονται µεταξύ τους µέσω ενός συστήµατος ψηφοφοριών που υποστηρίζει έναν 
αριθµό εκλογικών διαδικασιών. Το σύστηµα προσαρµόζεται εύκολα στις απαιτήσεις 
των πειραµάτων, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από πλατφόρµες. Επιπλέον, είναι άµεσα 
επεκτάσιµο και δίνει τη δυνατότητα δυναµικής προσθαφαίρεσης πρακτόρων καθώς 
και εκλογικών συστηµάτων. 

Επόπτης: Στέλιος Ορφανουδάκης 
  Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών 
  Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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ABSTRACT 

The rapid evolution of computers and telecommunications leads to the continuous 
increase of the volume of data. It is also a fact that the digital image constitutes a form 
of data with a rich content and an abundance of information. Given that humans have 
a natural competence of image perception while the computational approach is still 
falling short to the respective biological, we realize the need for efficient and 
intelligent techniques of image retrieval. In this research we study the issue of 
content-based image retrieval and we develop a corresponding platform with a 
biologically inspired architecture. The prospective applications extend from Internet 
search engines and the media to robotics and the medical diagnosis. 

The CBIR system we developed uses a number of autonomous software agents, 
each one undertaking a different primitive visual feature independently and in 
parallel. Most of the agents deal with features such as color, texture, shape and 
various combinations among them. The images along with the representations of all 
their features are stored in a database for a later retrieval, exploration and 
experimentation. The partial results that each agent extracts are fed into a voting 
system that supports several voting methodologies in order to obtain an overall 
similarity decision. The system is platform independent and can be easily customized 
to the requirements of the experiments. Furthermore, it provides many capabilities of 
extension and embedment for both new agents and voting methods. 
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1. Εισαγωγή 
Ο κυρίαρχος στόχος της πληροφορικής και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών από την εµφάνισή τους, ήταν η εύκολη και αποτελεσµατική 
επεξεργασία των πληροφοριών. Τα τελευταία χρόνια όµως, µε τη ραγδαία αύξηση της 
επεξεργαστικής ισχύος και την εξάπλωση του διαδικτύου, ανέτειλαν και νέες 
προοπτικές. Οι πληροφορίες πια, δεν περιέχονται µονάχα σε δεδοµένα όπως το 
κείµενο αλλά σε κάθε µορφής οπτικοακουστικό µέσο. Οι υπολογιστές σήµερα είναι 
αρκετά ισχυροί ώστε να επεξεργαστούν δεδοµένα όπως η εικόνα, το video και ο ήχος. 
Η εξέλιξη αυτή καθιστά τη νέα τεχνολογία πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο σύνολο 
ανθρώπων αλλά και πεδίων εφαρµογής. Ταυτόχρονα, έρχονται εγγύτερα οι δύο 
πλευρές της επικοινωνίας, άνθρωπος και υπολογιστής, και αυτό διότι το κείµενο και η 
χρήση του είναι δηµιούργηµα του ίδιου του ανθρώπου ενώ η αντίληψη µέσω εικόνων 
και ήχων είναι κοµµάτι του εξοπλισµού τον οποίο η ίδια η φύση µας παρέχει. 
Εξάλλου είναι γνωστό ότι µια εικόνα µπορεί να εκφράσει τις περισσότερες φορές 
πολλά περισσότερα από όσο κείµενο κι αν χρησιµοποιήσουµε για να την 
περιγράψουµε. Έχουµε οδηγηθεί λοιπόν σε µία εποχή όπου τα δεδοµένα είναι 
πολυµορφικά, ενώ µεγάλο µερίδιο στη διαδικασία εξαγωγής πληροφοριών ανήκει πια 
στην εικόνα και το video. Τι συνεπάγεται όµως αυτό για την πληροφορική και κυρίως 
ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται; 

Σήµερα πια που δεν αρκούµαστε στην απλή επεξεργασία των πληροφοριών, 
αντιµετωπίζουµε µια νέα πρόκληση. Κατακλυζόµαστε καθηµερινά από πληθώρα 
δεδοµένων τα οποία καλούµαστε να αναζητήσουµε, να αξιολογήσουµε και να 
εξάγουµε από αυτά τις χρήσιµες κατά περίπτωση πληροφορίες. Το πρόβληµα γίνεται 
ακόµη µεγαλύτερο µε την εισαγωγή των νέων µορφών δεδοµένων όπως η εικόνα. Οι 
πληροφορίες δεν αναπαριστώνται µόνο µε κείµενο αλλά τις περισσότερες φορές 
περιέχουν σχέδια και εικόνες. Τα κείµενα είναι κουραστικά στην ανάγνωση και 
χρονοβόρα στην αναζήτηση, ενώ οι εικόνες είναι πολύ πιο προσιτές και το 
περιεχόµενό τους άµεσα αντιληπτό από τον άνθρωπο. Επιπλέον οι πληροφορίες που 
αναζητούµε δεν είναι πια µόνο λέξεις οι φράσεις κλειδιά αλλά πολλές φορές οι ίδιες 
οι εικόνες. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, υπάρχει η ολοένα και αυξανόµενη ανάγκη 
για αναζήτηση και ανάκτηση εικόνων από βάσεις δεδοµένων µε ποικιλία θεµατικού 
περιεχοµένου. 

Ο τρόπος µε τον οποίο ακόµη και σήµερα αποθηκεύονται και ανακτούνται οι 
εικόνες σε βάσεις δεδοµένων αποτελεί µια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, η οποία 
τις περισσότερες φορές όχι µόνο κάνει αναγκαία την παρέµβαση του ανθρώπινου 
παράγοντα, αλλά βασίζει την αποτελεσµατικότητά της σε υποκειµενικές 
παραµέτρους. Η συνήθης τεχνική που ακολουθείται είναι η συσχέτιση των εικόνων 
µε λέξεις κλειδιά οι οποίες προσδιορίζουν σε ένα βαθµό το περιεχόµενό της. Πέρα 
από τους χρονικούς περιορισµούς που µια τέτοια διαδικασία θέτει, καθιστά αναγκαία 
την αποθήκευση των επιπλέον πληροφοριών (µεταδεδοµένα), ενώ τις περισσότερες 
φορές είναι αδύνατο να ορίσουµε λέξεις κλειδιά οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε 
κάθε πιθανό ερώτηµα ανάκτησης. Επιπλέον το πρόβληµα ανάγεται στην ικανότητα 
αντικειµενικής περιγραφής µιας εικόνας κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε εφικτό 
ιδιαίτερα σε µεγάλες συλλογές µε όµοιο θεµατικό περιεχόµενο (π.χ. εικόνες 
προσώπων ή δακτυλικών αποτυπωµάτων). Αυτή η µεθοδολογία εξάλλου δε συµφωνεί 
και µε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η αντίστοιχη βιολογική διαδικασία στον 
άνθρωπο. Η ιδανική προσέγγιση του θέµατος θα ήταν η ικανότητα ανάκτησης 
εικόνων βάσει του ίδιου του περιεχοµένου τους, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τον 
άνθρωπο [34], και όχι µέσω λέξεων ή φράσεων που το περιγράφουν. 

 1



 

Η παρούσα εργασία λοιπόν µελετά το θέµα της Ανάκτησης Εικόνων Βάσει 
Περιεχοµένου το οποίο συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία µε τον όρο Content 
Based Image Retrieval. Στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Εργασίας έχει υλοποιηθεί 
ένα περιβάλλον (σύστηµα) ανάκτησης εικόνων και µία βάση εικόνων που το 
συνοδεύει. Η µεθοδολογία της ανάκτησης εικόνων από τη βάση στηρίζεται σε ένα 
σύστηµα πολλαπλών πρακτόρων1. Η ιδέα της λειτουργίας του µιµείται τη δοµή του 
βιολογικού µοντέλου επεξεργασίας και ανάκτησης εικόνων. Σύµφωνα µε αυτό κάθε 
πράκτορας αναλαµβάνει τη διαχείριση ενός στοιχειώδους οπτικού ερεθίσµατος µε 
αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται όχι µόνο µεγάλη εξειδίκευση αλλά και παραλληλισµός 
της διαδικασίας. Το περιβάλλον είναι άµεσα προσαρµόσιµο και επεκτάσιµο, αφού οι 
πράκτορες µπορούν να δηµιουργούνται ή να αφαιρούνται δυναµικά. Για την 
ανάκτηση εικόνων σχετικών µε κάποια εικόνα-δείγµα, κάθε πράκτορας αξιολογεί την 
οµοιότητα της κάθε εικόνας στη βάση η οποία ουσιαστικά είναι υποψήφια στη 
διαδικασία ανάκτησης. Τα επιµέρους αποτελέσµατα διαβιβάζονται σε ένα σύστηµα 
ψηφοφορίας από το οποίο προκύπτει η τελική κατάταξη των υποψηφίων εικόνων. 

Όπως θα δούµε και στη συνέχεια, το θέµα έχει αντιµετωπισθεί από διάφορες 
οµάδες και έχουν προκύψει αρκετά ενδιαφέροντα συστήµατα ανάκτησης, κάθε ένα 
από τα οποία προσεγγίζει τη διαδικασία µε ένα διαφορετικό τρόπο. Στη συγκεκριµένη 
υλοποίηση ο χρήστης επιλέγει µία ήδη υπάρχουσα εικόνα καθώς επίσης και µία 
συλλογή µέσα από την οποία θα ανακτήσει το σύστηµα όµοιες σε περιεχόµενο 
εικόνες. Η συλλογή αυτή µπορεί να είναι ένα υποσύνολο της βάσης δεδοµένων, µία 
gallery, η οποία περιέχει εικόνες µε σχετικό περιεχόµενο, ενώ είναι δυνατό να 
περιέχει το σύνολο των εικόνων της βάσης. Στην πρώτη περίπτωση η ανάκτηση 
γίνεται πιο σαφής και εξειδικευµένη αφού περιορίζουµε το θεµατικό περιεχόµενο της 
συλλογής εικόνων, ενώ στη δεύτερη πιο γενική και απρόβλεπτη στο αποτέλεσµα. Με 
την εκτέλεση της εντολής ανάκτησης το σύστηµα ενεργοποιεί έναν αριθµό από 
αυτόνοµους και παράλληλους πράκτορες (agents) κάθε ένας από τους οποίους 
υπολογίζει το βαθµό οµοιότητας των εικόνων της συλλογής σε σχέση µε το 
χαρακτηριστικό στο οποίο είναι εξειδικευµένος (χρώµα, σχήµα, κ.α.). Τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης διαβιβάζονται σε ένα σύστηµα ψηφοφορίας που είναι 
ενσωµατωµένο στην εφαρµογή, το οποίο τελικά εξάγει και κατατάσσει τις όµοιες σε 
περιεχόµενο εικόνες δίνοντας επίσης και το αιτιολογικό, βάσει του οποίου οδηγήθηκε 
στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα. 

Το πλήθος και το είδος των πρακτόρων που ενεργοποιούνται καθώς και το 
σύστηµα ψηφοφορίας που θα χρησιµοποιηθεί ορίζονται από το χρήστη στις ρυθµίσεις 
της εφαρµογής. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η πειραµατική µελέτη της 
διαδικασίας ανάκτησης και των αποτελεσµάτων αυτής. Ο χρήστης έχει την ευκαιρία 
να πειραµατισθεί µε διαφορετικό αριθµό και είδος πρακτόρων, ενώ παρατηρεί τη 
µεταβολή που προκύπτει στα αποτελέσµατα και την αιτιολόγησή τους καθώς επιλέγει 
διαφορετικό σύστηµα ψηφοφορίας. Τη στιγµή αυτή έχουν υλοποιηθεί έξι 
διαφορετικοί πράκτορες (χρώµα RGB, χρώµα HSV, χρώµα Lab, συνδυασµός 
χρώµατος και texture, texture και σχήµα) και τρία συστήµατα ψηφοφορίας (borda, 
σταθµισµένη ψηφοφορία, ιεραρχική ψηφοφορία). Τέλος, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στο παράρτηµα, είναι δυνατή η επέκταση του συστήµατος µε την 
προσθήκη νέων πρακτόρων και συστηµάτων ψηφοφορίας. Η διαδικασία αυτή είναι 
                                                 
1 Με τον όρο πράκτορας νοείται µια αυτόνοµη και παράλληλη σε λειτουργία οντότητα λογισµικού. 
Στην αρχική αυτή υλοποίηση κάθε πράκτορας παρουσιάζει µερικές µόνο από τις απαραίτητες 
ιδιότητες. Απώτερος στόχος, ωστόσο, είναι να ενσωµατωθούν και οι υπόλοιπες, ώστε οι πράκτορες να 
αποκτήσουν τις µέγιστες δυνατότητες και προοπτικές. 
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αρκετά απλή και δε χρειάζεται την επέµβαση, επαναπρογραµµατισµό ή µετάφραση 
του προγράµµατος αφού τόσο οι πράκτορες όσο και το σύστηµα ψηφοφορίας 
φορτώνονται δυναµικά στο χρόνο εκτέλεσης της εφαρµογής και έχουν συγκεκριµένη 
δοµή και επικοινωνία µε το υπόλοιπο σύστηµα. 

Στα επόµενα κεφάλαια θα δούµε αρχικά κάποια στοιχεία από τη βιολογική βάση 
της όρασης, τα οποία αποτελούν τον εµπνευστή της αρχιτεκτονικής που υλοποιήθηκε. 
Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία τέτοιων πρακτόρων καθώς και τον τρόπο υλοποίησής τους σε λογισµικό. 
Έπειτα θα αναλύσουµε τη δοµή και τη λειτουργία του συστήµατος και θα 
περιγράψουµε διεξοδικά κάθε έναν από τους πράκτορες καθώς και κάθε ένα από τα 
συστήµατα ψηφοφορίας που έχουν ενσωµατωθεί. Τέλος θα παρουσιάσουµε τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα και θα συζητήσουµε κάποια συµπεράσµατα. 

Προτού προχωρήσουµε, λοιπόν, θα ολοκληρώσουµε τη σύντοµη αυτή εισαγωγή 
περιγράφοντας τις δυνατότητες και τα πεδία εφαρµογής της Ανάκτησης Εικόνων 
Βάσει Περιεχοµένου, θα αναφερθούµε σε αντίστοιχες εφαρµογές που έχουν 
δηµοσιευθεί µέχρι σήµερα και θα εντοπίσουµε κάποια από τα βασικά προβλήµατα 
που τα συστήµατα αυτά καλούνται να αντιµετωπίσουν. 

1.1. Πεδία εφαρµογής και σχετικές εργασίες 
Η ανάγκη για ανάκτηση εικόνων από µεγάλες βάσεις δεδοµένων είναι συνεχώς 

αυξανόµενη και συναντάται κυρίως σε τοµείς όπου τόσο ο όγκος πληροφοριών όσο 
και η διαδικασία αναζήτησης-ανάκτησης θέτουν υψηλές απαιτήσεις και απαιτούν 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικές τεχνικές. 

Ένας τοµέας για παράδειγµα όπου 
η ανάκτηση εικόνων αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα είναι η 
ροµποτική πλοήγηση µέσω διαφόρων 
µορφών αισθητήρων. Ειδικά στις 
περιπτώσεις των αυτόνοµων ροµπότ, 
όπου η παραδοσιακή κατασκευή και 
εµφύτευση γνώσης αποδείχτηκαν 
ανίκανες να αντιµετωπίσουν σοβαρές 
προκλήσεις, τα συστήµατα ανάκτησης 
εικόνων ορίζουν µια νέα ελπιδοφόρα 
κατεύθυνση µε προοπτικές. 
Λειτουργίες ό ως η αναγ ώριση θέσης 
του ροµπότ (localization) ή η 
επιστροφή στη βάση (homing), θα 
ήταν δυνατό να επιτευχθούν 
ανακτώντας εικόνες από µία βάση και αναγνωρίζοντας µε τον τρόπο αυτό το 
περιβάλλον πλοήγησης. 

π ν

Μεγάλη επίσης είναι η ανάγκη για αναζήτηση εικόνων σε συστήµατα σχεδίασης 
µε χρήση υπολογιστή, σε τεχνικές φωτορεαλισµού στην αρχιτεκτονική και τη 
µηχανική, στην πρόγνωση καιρού ή ακόµη στη δηµιουργία χαρτών και τα 
γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (GIS). Ένα παράδειγµα εφαρµογής είναι η 
αναζήτηση σε µεγάλες βάσεις αεροφωτογραφιών, περιοχών µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά όπως καλλιέργειες, πολεοδοµικά πρότυπα ή κατανοµή ελεύθερων 
χώρων στάθµευσης. 
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Ένας τοµέας που ανθίζει πολύ τα τελευταία χρόνια και στηρίζεται πολύ στις 
εικόνες και στην αποδοτική ανάκτησή τους είναι η βιοµηχανία της ψυχαγωγίας µε 
κύριους αντιπροσώπους τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τις κινηµατογραφικές ταινίες. 
Αρκετές ταινίες κατασκευάζονται σε ένα µεγάλο ποσοστό στον υπολογιστή και για 
να αποδώσουν το ρεαλισµό απαιτείται η χρησιµοποίηση µεγάλου όγκου 
επεξεργασµένων εικόνων από διάφορες βάσεις. 

Η ιατρική διάγνωση είναι ένας 
τοµέας όπου τα τελευταία χρόνια 
χρησιµοποιεί πολλών ειδών 
διαφορετικές εικόνες (ακτινογραφίες, 
αξονικές και γνητικές τοµογραφίες, 
υπερηχογραφή τα, κ.α.) µε σκοπό 
την πολύπλευρη αναζήτηση και 
σύγκριση στοιχείων. Συστήµατα 
ανάκτησης εικόνων στην περίπτωση 
αυτή θα ήταν δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν για αναζήτηση 
οµοίων περιστατικών, σύγκριση 

ιστορικών ασθενών, διάγνωση και επιβεβαίωση συµπερασµάτων µε τη βοήθεια 
υπολογιστή, καθώς επίσης εκπαίδευση ιατρών και πρόληψη περιστατικών. 

 µα
µα

Αφού οι εικόνες δεν παύουν να είναι πηγή πληροφορίας, η αναζήτησή τους είναι 
απαραίτητη στη βιοµηχανία της διαφήµισης, στη δηµοσιογραφία και φυσικά στο 
διαδίκτυο. Πολλές από τις σύγχρονες µηχανές αναζήτησης, όπως για παράδειγµα το 
Google, έχουν ειδικό τµήµα για αυτό το σκοπό. Μπορεί βέβαια αυτές οι µηχανές να 
µη χρησιµοποιούν τεχνικές ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου, αλλά κλασικές 
βάσεις δεδοµένων µε χρήση λέξεων κλειδιών, πάντως η εµφάνισή τους στο διαδίκτυο 
αφενός σηµατοδοτεί την ανάγκη που έχει δηµιουργηθεί και αφετέρου προδιαγράφει 
το µέλλον. 

Τέλος, οι σύγχρονες τεχνικές διαλεύκανσης εγκληµάτων απαιτούν προηγµένα 
συστήµατα αρχειοθέτησης και αναζήτησης στοιχείων. Σε τέτοια συστήµατα είναι 
απαραίτητη η ενσωµάτωση µεθόδων αναγνώρισης (προσώπων, δαχτυλικών 
αποτυπωµάτων) και γενικότερα ανάκτησης και σύγκρισης εικόνων. 

Η ανάγκη που έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για αποδοτική ανάκτηση 
εικόνων και η σηµασία προς αυτή την κατεύθυνση που έχει αποκτήσει ο τοµέας της 
ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου, δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από τις 
διάφορες ερευνητικές οµάδες ανά τον κόσµο [21]. Αρκετά είναι τα συστήµατα που 
έχουν αναπτυχθεί και ιδιαίτερα ποικιλόµορφα ως προς τον τρόπο και τις τεχνικές µε 
τις οποίες λειτουργούν. Ωστόσο τα περισσότερα από αυτά βασίζονται σε ένα 
συγκεκριµένο σύνολο από κυρίαρχα χαρακτηριστικά εικόνων, όπως το χρώµα µε 
διάφορες παραλλαγές, η υφή (texture), το σχήµα ως ακµές ή περιγράµµατα και σε 
µικρότερο βαθµό σε πιο εξειδικευµένα χαρακτηριστικά όπως µετασχηµατισµοί 
εικόνων και οµοιόµορφες περιοχές (blobs) [33]. 

Το πιο γνωστό ίσως σύστηµα είναι το QBIC (Query By Image Content) της IBM 
[30]. Υποστηρίζει διάφορα χρωµατικά συστήµατα, texture καθώς και περιγραφείς 
σχηµάτων όπως εκκεντρικότητα, κατεύθυνση κύριου άξονα, κυκλικότητα κ.α. Ο 
χρήστης εκτελεί ανάκτηση ορίζοντας µια εικόνα δείγµα, ενώ έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει το επιθυµητό χρώµα ή texture από µία παλέτα. Επίσης δίνει τη δυνατότητα 
να σχεδιάσει ο ίδιος ο χρήστης ένα σχήµα βάσει του οποίου θα γίνει η ανάκτηση. 
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Το σύστηµα Blobworld του University of California, Berkeley [5], υποστηρίζει τα 
ίδια περίπου χαρακτηριστικά αλλά µε διαφορετικό τρόπο. Αρχικά επιλέγεται µια 
κατηγορία, περιορίζοντας την αναζήτηση σε ένα θεµατικό περιεχόµενο, και ο 
χρήστης καλείται να ορίσει µια περιοχή της εικόνας και το βαθµό σηµασίας της 
(‘πολύ’, ‘µέτρια’, κλπ.). Στη συνέχεια πρέπει, για την περιοχή που επέλεξε, να ορίσει 
τη σηµασία για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά χρώµα, υφή, θέση και σχήµα. Το 
ίδιο µπορεί να γίνει για περισσότερες από µία περιοχές ή ένα αντικείµενο και το 
αντίστοιχο υπόβαθρο (background). 

Μια διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί το σύστηµα ImageRover του Boston 
University [14]. Τα χαρακτηριστικά που υπολογίζει είναι η κατεύθυνση και η 
κατανοµή χρώµατος και texture. Στη συνέχεια µειώνει τη διάσταση του εξαγόµενου 
αποτελέσµατος µε principal component analysis (PCA) και καταλήγει σε ένα 
διάνυσµα µικρής διάστασης το οποίο συγκρίνει µε τα αντίστοιχα της βάσης. Η 
διαδικασία της ανάκτησης επαναλαµβάνεται συνεχώς δίνοντας στο χρήστη τη 
δυνατότητα να βελτιώνει σε κάθε επανάληψη τα αποτελέσµατα που του προτείνονται 
και παρέχοντας έτσι µία µορφή ανάδρασης προς το σύστηµα. 

Το σύστηµα Surfimage του INRIA [6] συνδυάζει χαρακτηριστικά χαµηλού 
επιπέδου όπως χρωµατικά ιστογράµµατα, ιστόγραµµα κατεύθυνσης ακµών, 
υπογραφή texture καθώς και υψηλού επιπέδου όπως µετασχηµατισµούς Fourier και 
Wavelet, eigenimages, deformable intensity surfaces, κ.α. Ο χρήστης επιλέγει τα 
χαρακτηριστικά που επιθυµεί και ορίζει το βάρος του κάθ’ ενός στην ανάκτηση όπως 
επίσης και τις µετρικές που θα χρησιµοποιηθούν. 

Υπάρχουν βέβαια και συστήµατα ανάκτησης εξειδικευµένα σε εικόνες µε 
συγκεκριµένο περιεχόµενο ή δοµή όπως το LPCD (Leiden 19th Century Portrait 
Database) του Leiden University [17] το οποίο αναζητά πορτραίτα του 19ου αιώνα. 
Ένα άλλο είναι το MIR (Multimodal Information Retrieval System) του University of 
Buffalo [24] το οποίο χρησιµοποιεί επεξεργασία φυσικής γλώσσας για να εξάγει 
σηµασιολογικά συµπεράσµατα από το κείµενο που πιθανώς περιέχεται στις λεζάντες 
των εικόνων. Αν για παράδειγµα υπάρχουν άνθρωποι στην εικόνα, ποια είναι τα 
ονόµατά τους, η θέση τους, η χρονική στιγµή λήψης καθώς και άλλα χαρακτηριστικά 
όπως το φύλο, το χρώµα και τα µαλλιά, τα οποία πιθανώς µπορούν να βοηθήσουν 
στην αναγνώριση προσώπων. Σε περίπτωση που υπάρχει ισχυρή υπόθεση τότε 
εφαρµόζει έναν αλγόριθµο ανίχνευσης προσώπου για να επιβεβαιώσει το ενδεχόµενο. 

Για µια εκτενή περιγραφή περισσοτέρων συστηµάτων και συγκριτική παρουσίασή 
τους ο αναγνώστης παραπέµπεται στο [22]. 

1.2. Οι βασικές συνιστώσες του προβλήµατος 
Πριν επιχειρήσουµε να δώσουµε µια προσέγγιση στο πρόβληµα της ανάκτησης 

εικόνων βάσει περιεχοµένου, υπάρχουν πολλά προβλήµατα και δυσκολίες τις οποίες 
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Το περιεχόµενο µιας εικόνας είναι πολλές φορές 
υποκειµενικό µε αποτέλεσµα ένα αντικείµενο ή περιοχή της εικόνας να είναι το 
ζητούµενο σε µία ανάκτηση και το ίδιο ακριβώς τµήµα να είναι άσχετο σε µία άλλη 
αναζήτηση. Ο βαθµός οµοιότητας ή ανοµοιότητας δύο εικόνων εξαρτάται από τους 
σκοπούς της εφαρµογής. Το ίδιο ισχύει και για τις εικόνες της βάσης δεδοµένων οι 
οποίες δεδοµένου ότι είναι πολύ δύσκολο να καλύψουν κάθε πιθανή ανάκτηση, 
συνήθως αποτελούν ένα σύνολο προσανατολισµένο στο πεδίο εφαρµογής, το οποίο 
και θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τη µεθοδολογία ανάκτησης. Γενικά η οµοιότητα 
δύο εικόνων εξαρτάται άµεσα από το πλαίσιο και τη συνάφεια (context) της 
ανάκτησης και δεν βασίζεται αποκλειστικά στο περιεχόµενό τους. 
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Ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα είναι η επιλογή των χαρακτηριστικών που 
θα ορίσουν την οµοιότητα των εικόνων. Πόσα και ποιά θα πρέπει να είναι; Θα είναι 
υψηλού ή χαµηλού επιπέδου, αφηρηµένα ή εξειδικευµένα; Θα δίνουν καθολική 
πληροφορία για την εικόνα ή τµηµατική; Θα είναι όσο πιο ακριβή γίνεται και 
συνεπώς πολύπλοκα ή θα είναι απλά και προσεγγιστικά; Ποιά χρησιµοποιεί ο 
άνθρωπος, µε ποιο τρόπο και πως µπορούµε να ενσωµατώσουµε διαδικασίες που θα 
µιµούνται τις βιολογικές; Ακόµη πρέπει να επιλέξουµε έναν τρόπο ορισµού των 
χαρακτηριστικών µε τα οποία επιθυµούµε να γίνει η ανάκτηση. Πως δηλαδή θα 
επιλέγει ο χρήστης τη µορφή των εικόνων που αναζητεί; Θα χρησιµοποιούµε παλέτες 
για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά και ο χρήστης θα ορίζει τις επιθυµητές τιµές 
πάνω τους; Μήπως θα σχεδιάζει ο ίδιος κάποια µορφή της εικόνας ή θα ορίζει µία 
εικόνα δείγµα; Θα χρησιµοποιεί λέξεις που πιθανώς να βρεθούν σε λεζάντες των 
εικόνων, κάποιο συνδυασµό των παραπάνω ή κάτι εντελώς διαφορετικό; 

Πολλές φορές επίσης το ουσιαστικό περιεχόµενο µιας εικόνας είναι πολύ 
διαφορετικό από τη σηµασιολογία ή την ερµηνεία που θα δίναµε, µε αποτέλεσµα 
οποιαδήποτε ανάκτηση να είναι αναποτελεσµατική. Στην Εικόνα 1, για παράδειγµα, 
το περιεχόµενο δεν είναι οι κότες ούτε ο φούρνος που πιθανώς να είχαν κάποια 
οµοιότητα µε αντίστοιχα αντικείµενα άλλων εικόνων. Το ιδιο ισχύει και για τη 
λεζάντα (ταινία τρόµου) η οποία απέχει πολύ από το σηµασιολογικό περιεχόµενο της 
εικόνας. 

 
Εικόνα 1: Μια Ταινία Τρόµου 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν οτι η διαδικασία της ανάκτησης εικόνων βάσει 
περιεχοµένου µε την αντιληπτική ικανότητα και ερµηνεία που δίνει ο άνθρωπος είναι 
µια εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη λειτουργία. Εποµένως, για να 
προσοµοιώσουµε σε ένα βαθµό κάποιες από τις ικανότητες της βιολογικής όρασης, 
πρέπει πρώτα να µελετήσουµε τους αντίστοιχους µηχανισµούς και διαδικασίες. 
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2. Η Βιολογική Βάση της Όρασης 
Η όραση αποτελεί ένα από τα πιο µελετηµένα τµήµατα του εγκεφάλου, όχι µόνο 

του ανθρώπου αλλά και ζώων όπως ο πίθηκος, του οποίου η εγκεφαλική ανατοµία 
παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία [26]. Αν και η έρευνα στο πεδίο αυτό ξεκίνησε το 
19ο αιώνα, µε κλινικά κυρίως πειράµατα, για αρκετά χρόνια οδηγήθηκε σε λάθος 
κατεύθυνση µε αποτέλεσµα τις τελευταίες µόλις δεκαετίες να έχει γίνει η 
σηµαντικότερη πρόοδος. Ωστόσο γνωρίζουµε πολύ λίγα ακόµη τόσο για τον 
εγκέφαλο όσο και για το µηχανισµό της όρασης ειδικότερα. Στη συνέχεια θα 
περιγράψουµε κάποια από τα χαρακτηριστικά της βιολογικής όρασης τα οποία έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία και δυνατότητα εκµετάλλευσης σε συστήµατα µηχανικής-
υπολογιστικής όρασης. Στόχος µας είναι η γενική και όχι εξειδικευµένη περιγραφή 
των σηµείων εκείνων που χαρακτηρίζουν το µηχανισµό της όρασης και τα οποία 
εφαρµόσθηκαν σε κάποιο βαθµό στο σύστηµα ανάκτησης εικόνων που υλοποιήσαµε. 

2.1. Λειτουργικός διαχωρισµός και εξειδίκευση 
Ο διαχωρισµός του εγκεφαλικού φλοιού σε περιοχές εξειδικευµένες σε λειτουργίες 

όπως η ακοή και η όραση ήταν γνωστός από τους προηγούµενους αιώνες. Το 1861 
για πρώτη φορά ο Broca [4], παρουσίασε σε ένα συνέδριο ανθρωπολογίας ένα 
κλινικό περιστατικό µε το οποίο αποδείκνυε κατά ένα µέρος τη λειτουργική 
εξειδίκευση του εγκεφάλου. Αν και µέχρι σήµερα δεν έχει εξακριβωθεί πόσες και 
ποιές είναι αυτές οι περιοχές στο σύνολό τους, ωστόσο η όραση θεωρούνταν εξαρχής 
µία από αυτές και µάλιστα είχε προσδιορισθεί µε αρκετή ακρίβεια και η θέση του 
οπτικού φλοιού στον εγκέφαλο. Στην Εικόνα 2 (αριστερά) φαίνεται µια πλάγια όψη 
του εγκεφάλου καθώς και η περιοχή (µε έντονο χρωµατισµό) που δραστηριοποιείται 
κατά την αντίληψη οπτικής κίνησης. Η απεικόνιση έχει γίνει µε τη µέθοδο PET 
(Positron Emission Tomography) και προσδιορίζει τον οπτικό φλοιό στο πίσω µέρος 
του εγκεφάλου και συγκεκριµένα στην περιοχή που ονοµάζεται occipital lobe όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 2 (δεξιά). 

 
Εικόνα 2: Απεικόνιση PET και σχεδιάγραµµα κύριων εγκεφαλικών τµηµάτων 

Ωστόσο υπάρχουν και άλλες περιοχές οι οποίες επιδρούν µε κάποιο τρόπο στην 
όραση. Η περιοχή frontal lobe για παράδειγµα φιλοξενεί τις κοιλότητες των µατιών 
και ελέγχει σε ένα βαθµό την κίνησή τους. Βέβαια όπως θα δούµε παρακάτω το 
µεγαλύτερο έργο της όρασης επιτελείται στην περιοχή occipital lobe. 

Αντίθετα µε τη διαπίστωση της γενικής εξειδίκευσης των λειτουργιών στον 
εγκέφαλο, η ιδέα της περαιτέρω εξειδίκευσης των λειτουργιών σε κάθε επιµέρους 
τµήµα όχι µόνο δεν έβρισκε σύµφωνους όλους τους επιστήµονες, αλλά επικρατούσε η 
άποψη ότι η εξειδίκευση σταµατούσε σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης όπως αυτό 
της όρασης όσον αφορά την περίπτωσή µας. Χρειάστηκαν πολλές πειραµατικές 
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µελέτες για να αποδειχθεί τις τελευταίες µόλις δεκαετίες ότι η εξειδίκευση των 
λειτουργιών συνεχίζεται και στον ίδιο το µηχανισµό της όρασης. Σήµερα µάλιστα 
είναι γνωστές οι κύριες υποπεριοχές του οπτικού φλοιού καθώς και οι λειτουργίες 
που αυτές αναλαµβάνουν1. 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται µια τοµή του οπτικού φλοιού και η χωρική 
κατανοµή των βασικών περιοχών που τον αποτελούν. Παραδοσιακά οι περιοχές 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αποτελείται από το τµήµα V1 που 
ονοµάζεται striate cortex και διαφέρει πολύ από τα υπόλοιπα στη βιολογική του δοµή 
και αρχιτεκτονική. Η άλλη κατηγορία αποτελείται από τα τµήµατα V2 ως V5 και, 
επειδή βρίσκεται µπροστά (ως προς την κατεύθυνση του εγκεφάλου) από το V1, 
ονοµάζεται prestriate cortex. Η βασική τους διαφορά είναι ότι ο striate cortex περιέχει 
µία µόνο οπτική περιοχή ενώ ο prestriate πολλές.  

 
Εικόνα 3: Ο οπτικός φλοιός και οι υποπεριοχές του 

Τα κύτταρα στην περιοχή V5 είναι ευαίσθητα στην κίνηση και ένα ποσοστό 
µεγαλύτερο του 90% αντιδρούν σε συγκεκριµένη µόνο κατεύθυνση κίνησης. Ωστόσο 
το χρώµα του ερεθίσµατος που προκαλεί την κίνηση είναι αδιάφορο για αυτά. Τα 
κύτταρα στις περιοχές V3 και V3Α επίσης δεν αντιδρούν στο χρώµα αλλά 
ενεργοποιούνται από γραµµές µε συγκεκριµένο προσανατολισµό. Αντίθετα τα 
κύτταρα της περιοχής V4 αντιδρούν σε συγκεκριµένα µήκη κύµατος φωτός και 
εποµένως ασχολούνται κυρίως µε το χρώµα των ερεθισµάτων. Η εξειδίκευση όµως 
συνεχίζεται και παραπέρα αφού σε κάθε περιοχή τα κύτταρα µε κοινές ιδιότητες 
οµαδοποιούνται. Στη V5 για παράδειγµα παρατηρείται µια σταδιακή µετατόπιση στην 
κατεύθυνση που ενεργοποιεί τα κύτταρα καθώς προχωρούµε εφαπτοµενικά στον 
αντίστοιχο φλοιό. Αντίθετα τα κύτταρα της περιοχής που βρίσκονται στην ίδια 
κάθετη συντεταγµένη ενεργοποιούνται όλα από την ίδια κατεύθυνση κίνησης. Το ίδιο 
συµβαίνει και µε τα κύτταρα που εξειδικεύονται στο σχήµα, τα οποία οµαδοποιούνται 
ανάλογα µε τον προσανατολισµό των γραµµών που τα ενεργοποιεί. Παρόµοια αλλά 
σε µεγαλύτερο βαθµό πολυπλοκότητας συµβαίνει και η οµαδοποίηση των κυττάρων 
της V4. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής V1, εκτός της δοµής της, είναι ότι 
απεικονίζει µε εξαιρετική ακρίβεια την εικόνα που λαµβάνει το µάτι. Πρόκειται για 
ένα χάρτη από τον οποίο θα γίνει η αρχική επεξεργασία και εξαγωγή των κυρίαρχων 
                                                 
1 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα περισσότερα πειράµατα που οδήγησαν σε αυτές τις ανακαλύψεις 
διεξήχθησαν στον πίθηκο macaque, ενώ κάποια από αυτά επιβεβαιώθηκαν αργότερα και για τον 
ανθρώπινο οπτικό φλοιό. 
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χαρακτηριστικών της σκηνής. Ένας παρόµοιος χάρτης, µικρότερης όµως ακρίβειας 
(χαµηλότερη ανάλυση) υπάρχει και στην περιοχή V2. Το φαινόµενο αυτό 
επαναλαµβάνεται και στις υπόλοιπες περιοχές όπου κάθε µία από αυτές περιέχει και 
ένα είδος χάρτη. Οι χάρτες των περιοχών εκτός της V1 και V2 δεν αναπαριστούν 
στιγµιότυπα που λαµβάνει το µάτι, αλλά απεικονίζουν µε το δικό τους τρόπο µια 
συγκεκριµένη οπτική δραστηριότητα, όπως κίνηση, χρώµα και σχήµα. 

Οι απαιτήσεις επεξεργασίας των διαφόρων χαρακτηριστικών της οπτικής σκηνής 
(χρώµα, σχήµα, κ.α.) είναι αρκετά διαφορετικές για να αντιµετωπισθούν ενιαία από 
τον εγκέφαλο. Αυτός είναι και ο λόγος που η επεξεργασία λαµβάνει χώρα σε 
εξειδικευµένες περιοχές οι οποίες διαφέρουν τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στους 
αλγορίθµους µε τους οποίους λειτουργούν. Κάθε περιοχή εξειδικεύεται σε µία 
λειτουργία και αναλαµβάνει την επεξεργασία ενός κυρίαρχου οπτικού 
χαρακτηριστικού. Η διαδικασία του κάθε τµήµατος µπορούµε να πούµε ότι εκτελείται 
πάνω σε εξειδικευµένες αναπαραστάσεις-χάρτες οι οποίοι έχουν συλλάβει και 
απεικονίζουν µε ιδιαίτερο τρόπο τη δραστηριότητα της σκηνής, ως προς το 
αντίστοιχο χαρακτηριστικό. Αυτή η παράγραφος συνοψίζει τις βασικές αρχές και την 
ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος που υλοποιούµε. 

2.2. Ανατοµία της εξειδίκευσης και παραλληλισµός 
Η εξειδίκευση των λειτουργιών συνδέεται άµεσα µε την ανατοµία των συνδέσεων 

µεταξύ των διαφόρων περιοχών του φλοιού. Η ταχύτητα επεξεργασίας των 
ερεθισµάτων και η πολυπλοκότητα της βιολογικής δοµής των τµηµάτων 
υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός παραλληλισµού. Πολλά από τα τµήµατα του 
µηχανισµού της όρασης επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη από τον τρόπο και µόνο που 
συνδέονται µεταξύ τους ενώ στην ίδια διαπίστωση έχουν οδηγήσει πολλά πειράµατα. 

 
Εικόνα 4: Εγκεφαλική τοµή σε κάτοψη 
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Στην Εικόνα 4 φαίνεται σχηµατικά µια τοµή του εγκεφάλου σε µορφή κάτοψης. Ο 
παραλληλισµός επικρατεί από το αρχικό σηµείο της λήψης µιας εικόνας µέχρι το 
τελευταίο στάδιο επεξεργασίας. Η ύπαρξη του ζεύγους των µατιών δεν αποσκοπεί 
µονάχα στην καλύτερη κάλυψη του εύρους της σκηνής αλλά έχει και λειτουργικές 
προεκτάσεις. Πρώτον µοιράζεται όπως θα δούµε η επεξεργασία της σκηνής και 
δεύτερον επαυξάνει την ικανότητα αντίληψης του βάθους. Ο αµφιβληστροειδής 
χιτώνας του κάθε µατιού έχει δύο ειδών φωτοϋποδοχείς, τα κονία που αριθµούν 
περίπου τα 5 εκατοµµύρια και είναι ευαίσθητα στο χρώµα και τα ραβδία, 100 
εκατοµµύρια που δεν ξεχωρίζουν το χρώµα και αντιδρούν σε περιπτώσεις χαµηλού 
φωτισµού. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4 από κάθε µάτι ξεκινούν δύο σύνολα ινών 
κάθε ένα από τα οποία κατευθύνεται σε διαφορετικό ηµισφαίριο του εγκεφάλου. Η 
οπτική πληροφορία αρχικά µοιράζεται και στη συνέχεια συνδυάζεται στο οπτικό 
χίασµα για να καταλήξει τελικά στα δύο ηµισφαίρια όπου θα γίνει παράλληλα η 
επεξεργασία της. 

Η διαδικασία που ακολουθείται από τη σύλληψη του οπτικού σήµατος µέχρι αυτό 
να καταλήξει στον οπτικό φλοιό είναι χαρακτηριστική της αλληλεξάρτησης µεταξύ 
λειτουργικής εξειδίκευσης και παραλληλισµού. Το επίπεδο του αµφιβληστροειδή που 
τροφοδοτεί τις ίνες έχει δύο ειδών κύτταρα, τα Μ που είναι ευαίσθητα σε χαµηλές 
αντιθέσεις και τα P που είναι ευαίσθητα σε υψηλές αντιθέσεις. Οι οπτικές ίνες που 
καταλήγουν µετά το οπτικό χίασµα στη θέση LGN χωρίζονται και αυτές σε διάφορα 
επίπεδα όπως φαίνεται στην εικόνα. Η διαπίστωση αυτή έγινε για πρώτη φορά από το 
Henshen to 1930 [12]. Οι ίνες από τα κύτταρα Μ καταλήγουν σε επίπεδα του LGN 
που δραστηριοποιούνται από την κίνηση και το σχήµα, ενώ οι P στα επίπεδα που 
δραστηριοποιούνται από το χρώµα και το σχήµα. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν 
τέσσερα κύρια παράλληλα µονοπάτια που καταλήγουν στον οπτικό φλοιό και 
αφορούν τα εξής ερεθίσµατα: 

i. Κίνηση 
ii. ∆υναµικό σχήµα 
iii. Σχήµα σε συνδυασµό µε χρώµα 
iv. Χρώµα 

Ο παραλληλισµός όµως κυριαρχεί και µέσα στις ίδιες τις περιοχές του οπτικού 
φλοιού. Κάθε χιλιοστό της V1 στέλνει ξεχωριστές ίνες στις διάφορες περιοχές του 
prestriate φλοιού. Οι ίνες αυτές διαφέρουν στο µέγεθος της διαµέτρου τους και 
εποµένως και στην ταχύτητα µε την οποία διαβιβάζουν τις πληροφορίες. Αυτό 
συνεπάγεται ασύγχρονο παραλληλισµό, αφού τα σήµατα φθάνουν µε διαφορετική 
ταχύτητα στα επιµέρους τµήµατα και κυρίως αποδεικνύει την ποικιλοµορφία ως προς 
τη φύση της ίδιας της πληροφορίας που µεταφέρεται. Κάθε τµήµα της V1, που 
αναπαριστά έναν ακριβή χάρτη του αµφιβληστροειδή, διαχωρίζει το σήµα ως προς τα 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά της όρασης, χρώµα, σχήµα, κίνηση, και ανακατανέµει την 
πληροφορία στα επιµέρους τµήµατα για περαιτέρω ανεξάρτητη και παράλληλη 
επεξεργασία. Όλες οι περιοχές στέλνουν εξόδους σε περισσότερες από µία περιοχές 
και, δεδοµένου ότι τα σήµατα αυτά διαφέρουν, συνεπάγεται ότι αφενός κάθε µία από 
αυτές λειτουργεί ως κατηγοριοποιητής και αφετέρου ότι αναλαµβάνουν παράλληλα 
πολλαπλές λειτουργίες. 

Το µεγαλύτερο ρόλο βέβαια σε αυτή τη διαδικασία έχει η περιοχή V1 και κατά 
δεύτερο λόγο η V2 οι οποίες χαρακτηρίζονται ως οι πιο κρίσιµες περιοχές του 
οπτικού φλοιού. Η V1 δεν αναπαριστά µονάχα κάθε περιοχή της οπτικής σκηνής του 
κάθε µατιού αλλά και για κάθε πιθανό προσανατολισµό, κάθε µήκος κύµατος φωτός 
και κάθε οπτική κίνηση εξίσου. Ίσως επίσης και την αντίληψη του βάθους ή και 
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άλλες λειτουργίες οι οποίες δεν έχουν µελετηθεί αρκετά ακόµη. Πιστεύεται ότι στη 
V1 συνυπάρχουν παράλληλα πολλαπλοί χάρτες κάθε ένας από τους οποίους 
καταγράφει ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό για να το διανείµει στη συνέχεια στην 
αντίστοιχη εξειδικευµένη περιοχή. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται και στη V2, 
όπου έχουν εντοπισθεί τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητοι χάρτες. 

Ο παραλληλισµός βέβαια είναι προφανής από τον κυρίαρχο διαχωρισµό του 
εγκεφάλου σε δύο ηµισφαίρια. Η λειτουργική ανατοµία που περιγράψαµε µέχρι 
στιγµής εµφανίζεται όµοια και στις δύο πλευρές χωρίς η µία να κυριαρχεί έναντι της 
άλλης. Ο δύο πλευρές επικοινωνούν µέσω του corpus callosum. Αυτό που έχει 
ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι µόνο ένα ορισµένο τµήµα κάθε περιοχής του οπτικού 
φλοιού επικοινωνεί µε το αντίστοιχο απέναντι και είναι αυτό που αναπαριστά το 
κεντρικό τµήµα της σκηνής, του οποίου η επεξεργασία είναι λογικό να ανήκει σε 
αµφότερα τα ηµισφαίρια. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι µέχρι στιγµής δεν 
έχει βρεθεί περιοχή που να µη συνδέεται σε κάποιο βαθµό µε την αντίστοιχη 
απέναντι, αποδεικνύει ότι οι περιοχές λειτουργούν µε µεγάλη αυτονοµία και 
ανεξαρτησία χωρίς να υπόκεινται σε κεντρικό έλεγχο. Στο ίδιο συµπέρασµα 
καταλήγουν και τα διάφορα περιστατικά εγκεφαλικών τραυµάτων του οπτικού 
φλοιού τα οποία δεν οδηγούν σε ολική απώλεια της όρασης αλλά σε διάφορες µορφές 
παθήσεων όπως η αχρωµατοψία, η ακινητοψία (ανικανότητα αντίληψης της κίνησης) 
και η αγνωσία (ανικανότητα κατανόησης της ορατής σκηνής). 

Συνοψίζοντας µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τις διάφορες περιοχές του οπτικού 
φλοιού ως ανεξάρτητους και αυτόνοµους σε ένα βαθµό, παράλληλους στη λειτουργία 
βιολογικούς πράκτορες που εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 
όρασης. Αν προσθέσουµε και το γεγονός ότι επικοινωνούν µεταξύ τους και 
συνεργάζονται για τη διαχείριση της οπτικής πληροφορίας, µπορούµε να τους 
ταυτίσουµε κατά µία έννοια µε τους πράκτορες λογισµικού των οποίων τα 
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες ενσωµατώσαµε στην υλοποίηση του συστήµατός 
µας και θα περιγράψουµε σε επόµενο κεφάλαιο. 

2.3. Συνεργασία και σύντηξη των λειτουργιών 
Το δυσκολότερο ερώτηµα που καλούµαστε να απαντήσουµε, δεδοµένου του 

παραλληλισµού και της εξειδίκευσης των λειτουργιών, είναι ο τρόπος µε τον οποίο 
συνδυάζονται οι επιµέρους ενέργειες για την εξαγωγή αποτελέσµατος ή καλύτερα για 
την επίτευξη µιας υψηλού επιπέδου νοητικής απόφασης (π.χ. οι δύο εικόνες 
µοιάζουν). Αποτελεί ένα από τα άλυτα προβλήµατα της όρασης για το οποίο δεν 
έχουν αναπτυχθεί παρά µόνο θεωρίες και εικασίες. 

Σύµφωνα µε µία απλή θεωρία τα επιµέρους αποτελέσµατα της κάθε περιοχής 
επεξεργασίας αποστέλλονται σε µία περιοχή κεντρικού ελέγχου όπου και εξάγεται το 
τελικό αποτέλεσµα. Κάτι τέτοιο όµως έρχεται σε αντίθεση µε την παράλληλη, 
ανεξάρτητη και αυτόνοµη φύση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Αν πράγµατι υπήρχε 
µια κεντρική µονάδα στην οποία καταλήγουν όλα τα επιµέρους αποτελέσµατα τότε 
κάποιος θα έπρεπε να ελέγχει αυτή τη µονάδα όπως και τις αντίστοιχες για τις 
υπόλοιπες νοητικές λειτουργίες (ακοή, αφή, κλπ.). Για να το θέσουµε πιο απλά, ποιος 
κοιτάζει την εικόνα που εξάγει η κεντρική αυτή περιοχή, ή ποιος ακούει τον ήχο που 
εξάγεται από την αντίστοιχη περιοχή; 

Η εικόνα που συλλαµβάνει το µάτι όπως περιγράψαµε µπορεί να αποσυντίθεται 
για να γίνει ανεξάρτητα η επεξεργασία της από τα διάφορα τµήµατα, αλλά το τελικό 
αποτέλεσµα της επεξεργασίας δεν πρέπει να χάσει κανένα από τα συστατικά του. Σε 
διαφορετική περίπτωση το εξαγόµενο αποτέλεσµα θα έχει χάσει µέρος της 
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πληροφορίας και δε θα είναι πλήρως εκµεταλλεύσιµο. Αυτός είναι επίσης ένας λόγος 
ο οποίος κάνει αδύνατη την ύπαρξη µιας περιοχής κεντρικού ελέγχου. Συνεπάγεται, 
λοιπόν, ότι δεν υπάρχει περιοχή του φλοιού στην οποία δίνουν αναφορά οι υπόλοιπες, 
τόσο στον οπτικό όσο και στους υπόλοιπους. Ο εγκέφαλος πρέπει να χρησιµοποιεί 
µια άλλη στρατηγική παρόµοια σε δοµή και πολυπλοκότητα µε αυτές που υιοθετεί για 
τα επιµέρους τµήµατα. 

Η ανατοµία του παραλληλισµού και της εξειδίκευσης των λειτουργιών καθιστά 
ιδιαίτερα δύσκολη τη µελέτη της σύντηξης των επιµέρους διεργασιών αλλά 
ταυτόχρονα προδιαθέτει για τη γενική µεθοδολογία που χρησιµοποιείται. Το πιο 
πιθανό είναι ότι η σύντηξη δεν αποτελεί µια διαδικασία ενός βήµατος που εκτελείται 
µετά την ολοκλήρωση της επιµέρους επεξεργασίας στις διάφορες περιοχές. Αντίθετα 
περιλαµβάνει πολλά ενδιάµεσα στάδια τα οποία εκτελούνται σε κάθε βήµα της 
παράλληλης επεξεργασίας των κυρίαρχων χαρακτηριστικών [25]. Πειράµατα έχουν 
δείξει ότι όλες οι περιοχές του οπτικού φλοιού, πέρα από τις εξόδους που στέλνουν 
στις υπόλοιπες περιοχές, λαµβάνουν αντίστοιχα από αυτές συνδέσεις ανάδρασης µε 
τις οποίες επιβεβαιώνουν κατά κάποιο τρόπο την επικοινωνία-συνεργασία. Αν 
προσπαθήσουµε να συνδυάσουµε όλα τα επιµέρους στοιχεία προκύπτει ένα ιδιαίτερα 
πολύπλοκο και δυναµικό σύστηµα. Η εικόνα συλλαµβάνεται, δηµιουργούνται 
πολλαπλοί χάρτες χαρακτηριστικών, µοιράζεται σε ανεξάρτητα και παράλληλα 
τµήµατα, κάθε ένα από αυτά εργάζεται ανεξάρτητα και εξάγει παράλληλα το 
αποτέλεσµα στις υπόλοιπες περιοχές ενώ ταυτόχρονα δέχεται ανάδραση από αυτές. Η 
σύντηξη λοιπόν είναι διάχυτη και όχι µία χωρικά προσδιορίσιµη διαδικασία. 

Το ερώτηµα εποµένως παραµένει. Ακόµη και στην περίπτωση όµως που 
γνωρίζαµε µε περισσότερη ακρίβεια και φορµαλισµό τη διαδικασία µε την οποία 
επιτυγχάνεται η σύντηξη, πάλι θα ήταν άγνωστος ο µηχανισµός σύγκρισης και 
ανάκτησης εικόνων. Στην περιγραφή µας αναφερθήκαµε στη βιολογική διαδικασία µε 
την οποία οι εικόνες διαχωρίζονται και επεξεργάζονται βάσει των κυρίαρχων 
χαρακτηριστικών τους. Για να επιτευχθεί όµως µια ανάκτηση, απαιτείται και ένα 
δεύτερο στάδιο στο οποίο µε κάποιο τρόπο επιτελείται η σύγκριση των εικόνων. Μια 
διαδικασία στην οποία εµπλέκεται η µνήµη και η µάθηση, καθιστώντας ακόµη 
δυσκολότερο το συνολικό εγχείρηµα. Επιπλέον η βιολογική ανάκτηση εικόνων 
αποτελεί µια φυσική διαδραστική διαδικασία σε αντίθεση µε το αντίστοιχο 
υπολογιστικό σύστηµα όπου τόσο οι εικόνες οι οποίες αποθηκεύονται σε στατική 
µορφή, απαλείφοντας κάθε πληροφορία κίνησης, όσο και τα ερωτήµατα ανάκτησης, 
είναι εντελώς τεχνητά. 

Κατανοούµε λοιπόν ότι η προσπάθεια µίµησης και εκµετάλλευσης των βιολογικών 
µηχανισµών της όρασης στο σύνολό τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο στόχος µας 
εποµένως θα είναι να εστιάσουµε σε κάποιες από τις βασικές συνιστώσες που 
περιγράψαµε όπως η εξειδίκευση, ο παραλληλισµός, η ανεξαρτησία και η αυτονοµία 
των λειτουργιών. Βασισµένοι σε αυτές τις αρχές της βιολογικής όρασης θα χτίσουµε 
ένα µεγάλο τµήµα του συστήµατος που υλοποιούµε. 
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3. Συστήµατα Πρακτόρων 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε ότι ο µηχανισµός της βιολογικής όρασης 

µπορεί να αναλυθεί σε διάφορα τµήµατα, εξειδικευµένα στη λειτουργία, αυτόνοµα µε 
χαλαρή εξάρτηση, παράλληλα και συνεργαζόµενα. Για να ενσωµατώσει κανείς τα 
βασικά αυτά χαρακτηριστικά σε ένα υπολογιστικό σύστηµα, όπως αυτό της 
ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου, πρέπει να µελετήσει τους υπολογιστικούς 
µηχανισµούς και µεθοδολογίες που προσφέρονται για τη µοντελοποίηση των 
αντίστοιχων βιολογικών. Τεχνικές οι οποίες θα µπορούν να µιµηθούν τουλάχιστον τη 
βασική δοµή και τον τρόπο λειτουργίας αυτών. ∆εδοµένου ότι η ταύτιση των δύο 
µορφών, βιολογικής και υπολογιστικής, είναι µια εξαιρετικά µεγαλόπνοη ιδέα, το 
ελάχιστο που απαιτείται για µια σωστή προσέγγιση είναι η ύπαρξη κατάλληλων 
αρχών και βάσεων πάνω στις οποίες θα στηθεί µε προοπτικές εξέλιξης το αρχικό 
εγχείρηµα. 

Από το 1985 έχει ξεκινήσει µια νέα κατεύθυνση στη µελέτη της τεχνητής 
νοηµοσύνης και ενώ οι προσδοκίες από την παραδοσιακή µορφή της είχαν αρχίσει να 
σβήνουν [19]. Η περιοχή ονοµάσθηκε αρχικά αυτόνοµοι πράκτορες (autonomous 
agents), ενώ στην πορεία προτάθηκαν και άλλες ονοµασίες ή παραλλαγές, για να 
επικρατήσει τελικά ο γενικός όρος ευφυείς πράκτορες. Ένας ευφυής πράκτορας είναι 
ένα σύστηµα το οποίο προσπαθεί να εκπληρώσει ένα σύνολο στόχων σε ένα 
πολύπλοκο και δυναµικά µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Στην περίπτωση που 
αναφερόµαστε σε µια οµάδα από πράκτορες, όπως στην παρούσα εργασία, τότε 
επικρατεί ο όρος σύστηµα πολλαπλών πρακτόρων (multiagent system). Όπως θα 
δούµε στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πρακτόρων που τους 
διαφοροποιούν τόσο στη µορφή και τη λειτουργία τους όσο και στα χαρακτηριστικά 
και τις δυνατότητές τους. Αρχικά λοιπόν θα περιγράψουµε µια σειρά από 
χαρακτηριστικά που καθορίζουν έναν πράκτορα και έπειτα, βάσει αυτών, θα γίνει η 
κατηγοριοποίησή τους. 

3.1. Χαρακτηριστικά πρακτόρων 
Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα πράκτορα έχουν προκύψει από τη µελέτη των 

ικανοτήτων που παρουσιάζουν οι φυσικοί οργανισµοί στους οποίους και προσδίδουν 
κατά µια έννοια έναν βαθµό ευφυίας. Ο πράκτορας που κατέχει όλα τα 
χαρακτηριστικά που θα περιγράψουµε στη συνέχεια, για κάθε πιθανό περιβάλλον 
λειτουργίας (καθολικότητα), καλείται πλήρης [20] και θεωρητικά αποτελεί τον 
υπέρτατο σχεδιαστικό στόχο υλοποίησης ενός υπολογιστικού πράκτορα. Ωστόσο 
στην πράξη κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό οπότε µας ενδιαφέρει και η περίπτωση που 
ένας πράκτορας κατέχει το σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών για ένα 
συγκεκριµένο περιβάλλον λειτουργίας (οικολογικός θώκος). Ένας πράκτορας λοιπόν 
µπορεί να θεωρηθεί πλήρης ακόµη και ως προς ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, 
απουσία δηλαδή του περιορισµού της καθολικότητας. Επειδή η αξία του κάθε 
χαρακτηριστικού δεν είναι αντικειµενικά προσδιορίσιµη, η παρουσίαση τους θα γίνει 
µε µία αύξουσα σειρά ενός υποκειµενικού βαθµού δυσκολίας υλοποίησής τους. 

Αυτάρκεια 
Αυτάρκεια είναι η ικανότητα ενός πράκτορα να διατηρείται στη ζωή, αν πρόκειται 

για βιολογικό, ή σε λειτουργία, αν πρόκειται για υπολογιστικό, για µεγάλη χρονική 
περίοδο. Αυτό συνεπάγεται µια σειρά απαιτήσεων και ενεργειών. Ο άνθρωπος για 
παράδειγµα πρέπει να φάει και να πιει για να ζήσει. Κάτι τέτοιο όµως προϋποθέτει ότι 
πρέπει να βρει το συνδυασµό των τροφών που θα του δώσουν την απαραίτητη 

 13



 

ενέργεια οπότε να κινηθεί προς το κατάλληλο εστιατόριο ή να κυνηγήσει κάποιο 
θήραµα στη φύση. Επιπλέον, για να διατηρηθεί στη ζωή, πρέπει να αποφεύγει τα 
ατυχήµατα, να διατηρείται υγιής και να κοιµάται το απαραίτητο χρονικό διάστηµα. 
Τέλος, ακόµα κι αν πληροί όλα τα παραπάνω, πρέπει να φροντίζει για την 
αναπαραγωγή και τη συνέχεια του είδους του. 

Αντίστοιχα, ένας υπολογιστικός πράκτορας, όπως για παράδειγµα ένα ροµπότ, 
πρέπει να διατηρεί και να ανανεώνει την ενέργεια των συσσωρευτών ή των καυσίµων 
του. Για να θεωρηθεί αυτάρκης πρέπει να το επιτυγχάνει χωρίς την ανθρώπινη 
παρέµβαση. Επιπλέον, πρέπει να διατηρεί τη θερµοκρασία του σε συγκεκριµένα 
επίπεδα για να µην καταστραφεί και να αποφεύγει τα εµπόδια στην κίνησή του. 
Τέλος, αφού πιθανότατα κατασκευάστηκε για κάποιο σκοπό πρέπει να έχει την 
ικανότητα να τον εκτελεί για να συνεχίζει να λειτουργεί και να υφίσταται. 

Τόσο οι φυσικοί όσο και οι υπολογιστικοί πράκτορες παρουσιάζουν κάποια 
συµπεριφορά την οποία ο εξωτερικός παρατηρητής αντιλαµβάνεται ως εκτέλεση ενός 
συνόλου εργασιών. Οι πράκτορες καλούνται πολλές φορές να αντισταθµίσουν τα 
οφέλη των εργασιών που πρέπει να εκτελέσουν. Για παράδειγµα, αν ένα ροµπότ έχει 
ως εργασία το καθάρισµα πατωµάτων, τότε πρέπει να αφιερώνει το κατάλληλο χρόνο 
στην επαναφόρτιση των συσσωρευτών, τέτοιον ώστε στο µεσοδιάστηµα αυτό να µη 
συσσωρευτεί εργασία περισσότερη από αυτή που θα είναι ικανό να εκτελέσει µε την 
ενέργεια που απέκτησε. Εποµένως, σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό, ένας πράκτορας 
είναι αυτάρκης εάν µπορεί να αποφεύγει ανεπανόρθωτες καταστάσεις. 

Αυτονοµία 
Η αυτονοµία είναι µία από τις κυρίαρχες έννοιες ενός πράκτορα ενώ πολλές φορές 

χαρακτηρίζει άτυπα και το βαθµό της ευφυίας του. Με τον όρο αυτό εννοούµε την 
ικανότητα ενός πράκτορα να λειτουργεί απουσία εξωτερικού ελέγχου. Ένα 
πρόγραµµα ή ροµπότ συνηθίζεται να θεωρείται ευφυές όταν επιτυγχάνει κάποιο στόχο 
χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση, τηλεχειρισµό ή παρέµβαση. Η αυτονοµία δεν είναι 
απόλυτο µέγεθος, αλλά έχει διαβαθµίσεις. Οι πράκτορες εξαρτώνται σε κάποιο βαθµό 
είτε από το περιβάλλον είτε από άλλους πράκτορες. Οι βιολογικοί οργανισµοί για 
παράδειγµα εξαρτώνται από το περιβάλλον όσον αφορά την τροφή τους, ενώ στη 
σηµερινή κοινωνική δοµή υπάρχουν ποικίλες αλληλεξαρτήσεις. Συνεπώς, αφού 
πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που έχει διαβαθµίσεις, µε τον όρο αυτόνοµος 
πράκτορας θα εννοούµε στο εξής ένα σύστηµα το οποίο παρουσιάζει ένα 
συγκεκριµένο βαθµό αυτονοµίας. Εξάλλου δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα πλήρως 
αυτόνοµο σύστηµα σήµερα. Είναι σαφές επίσης ότι η αυτάρκεια ενισχύει την 
αυτονοµία ενός πράκτορα αφού του δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί χωρίς 
προβλήµατα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και χωρίς εξωτερικές επεµβάσεις. 

Η εξάρτηση που αναφέραµε από το περιβάλλον ή από άλλον πράκτορα έχει µια 
σηµαντική διαφορά. Η πρώτη σαφώς και στερείται της πρόθεσης ενώ η δεύτερη όχι. 
Ένας πράκτορας είναι πολύ πιθανό ότι θα επιδιώξει τον έλεγχο και συνεπώς τον 
περιορισµό της αυτονοµίας ενός άλλου πράκτορα, ενώ η αντίστοιχη επιρροή από το 
περιβάλλον δεν είναι σίγουρα εσκεµµένη. Ουσιαστικά όσο περισσότερα γνωρίζει 
ένας πράκτορας για κάποιον άλλο, τόσο περισσότερο µπορεί να τον ελέγξει. 
Φανταστείτε για παράδειγµα τους γονείς και τα παιδιά. Όσο αυτά µεγαλώνουν, 
αποκτούν τις δικές τους εµπειρίες και ιστορία και ελέγχονται δυσκολότερα από τους 
γονείς τους. Η αυτονοµία δηλαδή σχετίζεται µε τη µνήµη και τις εµπειρίες και δεν 
αποτελεί απαραίτητα µια εσωτερική ικανότητα του πράκτορα, όσο µια ιδιότητα των 
σχέσεων µεταξύ πρακτόρων. Για να αποκτήσει όµως ένας πράκτορας τις δικές του 
εµπειρίες, γνώσεις και ιστορία, πρέπει αφενός να είναι εξοπλισµένος µε ένα 
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µηχανισµό µάθησης και αφετέρου να έχει άµεση επαφή µε το περιβάλλον απ’ όπου 
θα τις συλλέξει. 

Αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον 
Η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για να 

θεωρηθεί ένας πράκτορας αυτόνοµος. Το περιβάλλον επαναλαµβάνουµε ότι αποτελεί 
τον οικολογικό θώκο λειτουργίας του πράκτορα και όχι απαραίτητα το φυσικό µας 
περιβάλλον. Συνεπώς, αν ο πράκτορας είναι ένα πρόγραµµα αναζήτησης 
πληροφοριών στο διαδίκτυο τότε το περιβάλλον του είναι το internet. Αντίστοιχα, αν 
πρόκειται για ένα ροµπότ που χαρτογραφεί τον πυθµένα της θάλασσας, τότε το 
περιβάλλον του αποτελείται από τον υποβρύχιο κόσµο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο 
πράκτορας να είναι εξοπλισµένος µε τους κατάλληλους αισθητήρες και τους 
µηχανισµούς κίνησης και δράσης, που θα του παρέχουν τη δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον. Μέσω των αισθητήρων συλλέγει τις απαραίτητες 
πληροφορίες, τις τροφοδοτεί στο µηχανισµό µάθησης και ενηµερώνει τη µνήµη και 
την ιστορία του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται λιγότερο επιρρεπής στον εξωτερικό 
έλεγχο και συνεπώς περισσότερο αυτόνοµος. 

Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται µια ειδοποιός διαφορά από τα παραδοσιακά 
συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης. Το πρόγραµµα σκάκι για παράδειγµα δεν 
εκµεταλλεύεται καθόλου το περιβάλλον ούτε και αλληλεπιδρά µε αυτό. Αντιθέτως 
είναι πλήρως στατικό, χρησιµοποιεί γνώση που του έχει εµφυτευτεί και εποµένως όχι 
µόνο δεν είναι αυτόνοµο αλλά η κάθε του κίνηση είναι υπολογιστικά προσδιορίσιµη 
και προβλέψιµη. Εντούτοις έχει καθιερωθεί να θεωρείται µία ευφυής εφαρµογή. 

Αυθύπαρκτη οντότητα 
Με τον όρο αυθύπαρκτη οντότητα εννοούµε ότι ένας πράκτορας για να επιδεικνύει 

πραγµατικά τις ιδιότητες που περιγράφουµε, πρέπει να αποτελείται από κάποια 
φυσική οντότητα-σώµα. Παράδειγµα τέτοιου πράκτορα είναι ένα ζώο ή ένα ροµπότ. 
Αντίθετα ένα πρόγραµµα στερείται της φυσικής υπόστασης µε συνέπεια να 
περιορίζονται οι δυνατότητές του. Η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον είναι πολύ πιο 
ισχυρή και επηρεάζει µε µεγαλύτερη δυναµικότητα τη δοµή και τη συµπεριφορά ενός 
πράκτορα όταν πρόκειται για µία αυθύπαρκτη οντότητα. Στο γεγονός αυτό 
συµβάλλουν σηµαντικά και οι ίδιοι οι νόµοι της φύσης, οι οποίοι επηρεάζουν τον 
πράκτορα µε τρόπο φυσικό και όχι προγραµµατισµένο ή τεχνητό. Το βάρος για 
παράδειγµα που κουβαλάει ένας πράκτορας αποτελεί µία φυσική δύναµη που 
επηρεάζει άµεσα τις κινήσεις του, την επαφή µε το περιβάλλον και εποµένως την 
εσωτερική του κατάσταση και µνήµη. Η αντίστοιχη λειτουργία σε έναν πράκτορα που 
στερείται του σώµατος θα απαιτούσε αρκετές υποθέσεις, θα ήταν τεχνητή και θα 
προσέγγιζε µονάχα την πραγµατική. 

Βέβαια η υλοποίηση πρακτόρων ως αυθύπαρκτων οντοτήτων είναι µια αρκετά 
δύσκολη υπόθεση και απαιτεί τη µελέτη πολλών βιολογικών διαδικασιών, όπως η 
αντίληψη και η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, η απόκτηση εµπειριών και 
γνώσεων, ο συντονισµός αισθητήρων και κινήσεων, καθώς και άλλων. Γίνεται σαφές 
λοιπόν ότι οι πράκτορες που στερούνται αυτής της ιδιότητας µειονεκτούν σε 
δυνατότητες. Ωστόσο, όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο, υπάρχει µια µεγάλη 
κατηγορία τέτοιων πρακτόρων των οποίων η υλοποίηση οφείλεται είτε σε 
συγκεκριµένες ανάγκες και απαιτήσεις είτε σε αδυναµία ενσωµάτωσης του συνόλου 
των χαρακτηριστικών που περιγράφουµε. 
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Προσαρµοστικότητα 
Αν ένας πράκτορας θέλει να διατηρηθεί αυτάρκης σε ένα δυναµικό και διαρκώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, τότε πρέπει να έχει την ικανότητα να προσαρµόζεται σε 
αυτό. Η προσαρµοστικότητα είναι και αυτή ταυτόσηµη µε την έννοια της ευφυίας. Ο 
πράκτορας πρέπει να µεταβάλλει κατάλληλα τις παραµέτρους και τα χαρακτηριστικά 
του ώστε να παραµένει βιώσιµος. Σε περίπτωση που αδυνατεί να το πράξει για 
κάποια από αυτά, τότε κινδυνεύει να χάσει κάποιες από τις ιδιότητές του µε συνέπεια 
να πάψει να λειτουργεί. Η προσαρµοστικότητα σύµφωνα µε το McFarland [16], έχει 
διάφορες µορφές: 

• Εξελικτική προσαρµογή που αφορά τις γενετικές µεταβολές των βιολογικών 
πρακτόρων ως προς το περιβάλλον και διαρκεί µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 
Παράδειγµα τέτοιας προσαρµογής είναι η αλλαγή του χρώµατος διαφόρων 
ζώων και οργανισµών ως συνέπεια της µεταβολής της βλάστησης. 

• Φυσιολογική προσαρµογή που αφορά την προσωρινή µεταβολή της 
κατάστασης του πράκτορα προκειµένου να αντεπεξέλθει σε µια εξωτερική 
επίδραση. Η εφίδρωση στον άνθρωπο αποτελεί ένα παράδειγµα προσαρµογής 
στην αύξηση της εξωτερικής θερµοκρασίας. 

• Αισθητήρια προσαρµογή που συµβαίνει στην προσπάθεια του πράκτορα να 
ανταποκριθεί στη µεταβολή των ερεθισµάτων των αισθητήρων του. Η κόρη των 
µατιών τόσο του ανθρώπου όσο και πολλών ζώων διαστέλλεται και συστέλλεται 
ανάλογα µε τη φωτεινότητα των ερεθισµάτων. 

• Μαθησιακή προσαρµογή η οποία είναι το αποτέλεσµα της επενέργειας του 
µηχανισµού µάθησης στη δοµή, τη µνήµη και τη γνώση του πράκτορα. Τα ζώα 
για παράδειγµα µαθαίνουν να επιλέγουν την κατάλληλη τροφή ή το 
ασφαλέστερο κατάλυµα. 

Όπως διαπιστώνουµε, η κύρια συνιστώσα της προσαρµογής είναι ο χρόνος. Η 
αισθητήρια αποτελεί την πιο γρήγορη ενώ η εξελικτική διαρκεί ολόκληρες γενεές. 
Στους υπολογιστικούς πράκτορες υλοποιούνται τεχνικές που εκµεταλλεύονται όλες 
τις µορφές προσαρµογής εκτός βέβαια της φυσιολογικής. 

Συνεργασία 
Η ευφυία σχετίζεται επίσης µε την κοινωνική συµπεριφορά, την επικοινωνία και 

τη συνεργασία. Πολλές φορές είναι προτιµότερο και έχει καλύτερο αποτέλεσµα, 
χωρίς αυτό να ισχύει πάντα, αν µοιράσουµε ένα έργο σε πολλούς συνεργαζόµενους 
πράκτορες. Με τη συνεργασία επιτυγχάνεται αφενός η µείωση του φόρτου εργασίας 
του κάθε πράκτορα και αφετέρου, το οποίο είναι και σηµαντικότερο, η επίλυση 
προβληµάτων που σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν πρακτικά αδύνατη. Μπορεί για 
παράδειγµα η συνεργασία µερικών πρακτόρων να µειώσει απλώς το χρόνο εκτέλεσης 
και την πολυπλοκότητα µιας αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, ωστόσο σε ένα 
παιχνίδι ποδοσφαίρου η συνεργασία είναι πολλές φορές απαραίτητη. Φανταστείτε το 
ενδεχόµενο όπου η µπάλα βρίσκεται εκτός του οπτικού πεδίου του πλησιέστερου 
προς αυτήν παίκτη (π.χ. πίσω του) ενώ είναι ορατή από έναν συµπαίκτη του σε 
µεγαλύτερη απόσταση, και ταυτόχρονα κατευθύνεται προς αυτή ένας αντίπαλος. Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία αναζήτησης της µπάλας µπορεί να αποβεί χρονικά 
µοιραία για τον πλησιέστερο παίκτη, αφού πιθανώς θα την έχει προλάβει ο αντίπαλος, 
ενώ η συνεργασία των δύο συµπαικτών θα µπορούσε να επιταχύνει την επιθυµητή 
ενέργεια. 

Η συνεργασία ταυτίζεται µε την παρουσία πολλαπλών πρακτόρων αλλά και µε την 
ίδια τη δοµή των συστατικών ενός πράκτορα στην περίπτωση που αυτός είναι 
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περισσότερο πολύπλοκος. Σε κάθε περίπτωση, ο διαµοιρασµός των λειτουργιών σε 
ανεξάρτητα και συνεργαζόµενα τµήµατα προσδίδει µια σταθερότητα στο σύστηµα η 
οποία προκύπτει από την πλεονάζουσα πληροφορία που διακινείται (αρχή του 
πλεονασµού). Η συνεργασία ενισχύει τις σχέσεις στο σύστηµα και επιβεβαιώνει 
πολλαπλά την επιλογή ενεργειών και αποφάσεων. Βέβαια αποτελεί µια ικανότητα 
που αποκτάται µε µάθηση και εµπειρία, γι’ αυτό και είναι αρκετά δύσκολο να 
εµφυτευτεί ή προγραµµατισθεί σε έναν υπολογιστικό πράκτορα. Ακόµη και στις 
περιπτώσεις που κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται, προκύπτουν περιορισµένες δυνατότητες. 
Σκοπός είναι η ανάδυση µιας συνεργατικής συµπεριφοράς ώστε το σύστηµα των 
πρακτόρων να έχει προοπτικές βελτίωσης και εξέλιξης στο χρόνο. 

3.2. Κατηγορίες πρακτόρων 
Από την περιγραφή των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών των πρακτόρων έγινε 

µια πρώτη σκιαγράφηση των κατηγοριών στις οποίες αυτοί χωρίζονται. Οι 
κατηγορίες στις οποίες θα αναφερθούµε δεν αφορούν τη διάκριση µεταξύ 
µεµονωµένων ή πολλαπλών πρακτόρων, αλλά την ίδια τη δοµή και τη φύση τους. 
Επαναλαµβάνουµε επίσης ότι ο διαχωρισµός βασίζεται στα χαρακτηριστικά των 
πρακτόρων και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο προηγήθηκε η περιγραφή τους. 

Βιολογικοί πράκτορες 
Με τον όρο βιολογικοί πράκτορες νοούνται οι άνθρωποι και τα ζώα. Θεωρητικά 

είναι η µόνη κατηγορία η οποία ανταποκρίνεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών 
που αναλύσαµε. Οι ιδιότητες των πρακτόρων έχουν προκύψει ουσιαστικά από τη 
µελέτη της συµπεριφοράς και της λειτουργίας διαφόρων ειδών βιολογικών 
πρακτόρων. Εποµένως οι βιολογικοί πράκτορες είναι πλήρεις και µάλιστα για κάθε 
πιθανό οικολογικό θώκο. Επιπλέον το γεγονός και µόνο ότι κατάφεραν να επιβιώσουν 
στο πέρασµα του χρόνου επιβεβαιώνει αυτή την ιδιότητα. 

Η κατηγορία αυτή των πρακτόρων αποτελεί τη βάση µελέτης, πειραµατισµών και 
µοντελοποίησης για πολλές ανεξάρτητες επιστήµες όπως η ψυχολογία, η βιολογία, η 
γνωσιακή επιστήµη και η επιστήµη υπολογιστών. Είναι όµως πράγµατι ανεξάρτητες ή 
υπάρχουν πεδία της κάθε µίας που οδηγούν σε µια κοινή κατεύθυνση; Η αλήθεια 
είναι πως τα τελευταία χρόνια συντονίζεται µια προσπάθεια που επιχειρεί να 
µελετήσει το θέµα της γνώσης και της ευφυίας µε διεπιστηµονικό τρόπο και 
συνδυασµό πειραµάτων από διάφορα πεδία των παραπάνω επιστηµών. Οι βιολόγοι 
και οι ψυχολόγοι για παράδειγµα πραγµατοποιούν πειράµατα σε βιολογικούς 
πράκτορες, τα οποία χρησιµοποιεί στη συνέχεια η πληροφορική για να αναπτύξει 
ευφυή συστήµατα, αλλά και για να επιβεβαιώσει ή αποσαφηνίσει πτυχές των εν λόγω 
πειραµάτων. Υπάρχει δηλαδή µια διαδραστική συνεργασία που στόχο έχει την 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση και κατανόηση των φαινοµένων που διέπουν τη 
βιολογική φύση και συµπεριφορά. 

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η µελέτη των ίδιων των βιολογικών πρακτόρων θα 
αποτελούσε τον καταλληλότερο τρόπο εξερεύνησης της ευφυίας και γνώσης, αν δεν 
ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη. Ακόµη και σήµερα όµως κάτι τέτοιο δεν µπορεί να 
επιτευχθεί συνολικά για όλες τις λειτουργίες και διαστάσεις ενός βιολογικού 
οργανισµού-πράκτορα. Εποµένως είναι αναγκαίο να διασπάσουµε το πρόβληµα σε 
επιµέρους µικρότερα προβλήµατα τα οποία µελετούµε ευκολότερα, αλλά κυρίως 
είναι δυνατή και η µοντελοποίησή τους από αντίστοιχα υπολογιστικά συστήµατα. Στο 
σηµείο αυτό και βασισµένοι σε αυτή την ιδέα εµφανίζονται οι πράκτορες της 
επόµενης κατηγορίας. Βέβαια διασπώντας το πρόβληµα καθιστούµε ευκολότερη τη 
µελέτη του διατρέχοντας όµως τον κίνδυνο να παραβλέψουµε παραµέτρους των 

 17



 

υπολοίπων τµηµάτων που επηρεάζουν συνολικά έναν βιολογικό πράκτορα. Ωστόσο, 
για όλα υπάρχει ένα τίµηµα και στην προκειµένη περίπτωση είναι αυτό που θα 
διαφοροποιήσει σηµαντικά τους βιολογικούς από τους πράκτορες της επόµενης 
κατηγορίας, τους υπολογιστικούς. 

Υπολογιστικοί πράκτορες 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ροµποτικά συστήµατα κάθε µορφής τα οποία 

παρουσιάζουν κάποιες από τις παραπάνω ιδιότητες. Ένα ροµπότ δεν είναι απαραίτητο 
να έχει ανθρωποειδή µορφή όπως λανθασµένα έχει επικρατήσει. Έτσι για παράδειγµα 
υπάρχουν υπολογιστικοί πράκτορες-ροµπότ οι οποίοι έχουν µέγεθος φακίδας και 
ταξιδεύουν στο πεπτικό σύστηµα του ανθρώπου ή αντίστροφα, αυτόνοµα οχήµατα-
ροµπότ που µεταφέρουν τους ίδιους τους ανθρώπους. Ο χαρακτηρισµός µιας 
κατασκευής ως υπολογιστικός πράκτορας δεν εξαρτάται από τη µορφή της και κατά 
πόσο αυτή µοιάζει µε ένα συµβατικό ή µη ροµπότ. Αντίθετα η έννοια του πράκτορα 
ταυτίζεται µε τα χαρακτηριστικά που περιγράψαµε και το βαθµό στον οποίο αυτά 
ικανοποιούνται. Συνεπώς ένα βιοµηχανικό ροµπότ συγκολλήσεων σε µια 
αυτοκινητοβιοµηχανία µπορεί να φέρει τον τίτλο αλλά δε θεωρείται υπολογιστικός 
πράκτορας αφού η λειτουργία του είναι αυστηρά καθορισµένη και 
προγραµµατισµένη. Θα λέγαµε ότι ένας ιδανικός υπολογιστικός πράκτορας, χωρίς να 
είναι ο µοναδικός, θα ήταν µια µηχανή µε ικανότητες1 αντίστοιχες των 
κινηµατογραφικών ηρώων Robocop και Εξολοθρευτής. 

 
Εικόνα 5: Το ροµποτικό όχηµα Sojourner 

Οι υπολογιστικοί πράκτορες µε τη σηµερινή τους µορφή και ικανότητες, σίγουρα 
δεν είναι πλήρεις, ενώ είναι απίθανο αν υπάρχουν τέτοιοι ακόµη και µε την άρση του 
περιορισµού της καθολικότητας. Οι περισσότεροι κατασκευάζονται για συγκεκριµένο 
οικολογικό θώκο, για καθορισµένες απαιτήσεις και βασισµένοι σε ένα σύνολο 
υποθέσεων. Συνήθως παρουσιάζουν µερικές από τις αρχικές ιδιότητες που 
περιγράψαµε (αυθύπαρκτη οντότητα, αυτάρκεια, αυτονοµία, αλληλεπίδραση µε το 
περιβάλλον), ενώ σπανιότερα κάποιες από τις υπόλοιπες (προσαρµοστικότητα, 
                                                 
1 Εννοούµε την αντίληψη, την αίσθηση, την κίνηση και τη νόηση που παρουσιάζουν και όχι τις 
καταστροφικές τους ικανότητες! 
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συνεργασία). Ακόµη και µε αυτούς τους περιορισµούς όµως η χρήση τους είναι 
απαραίτητη για τη µελέτη και µοντελοποίηση κοµµατιών του τεράστιου πάζλ που 
λέγεται νόηση και συµπεριφορά. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της κατηγορίας αυτής 
έναντι της επόµενης είναι ότι οι υπολογιστικοί πράκτορες έχουν θεωρητικά όλες τις 
προδιαγραφές να ικανοποιήσουν το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνιστούν 
έναν πλήρη πράκτορα. Αφού αποτελούν αυθύπαρκτες οντότητες είναι δυνατό να 
κατέχουν πραγµατικούς αισθητήρες, να επικοινωνούν µε το περιβάλλον και συνεπώς 
να αναπτύξουν και όλες τις υπόλοιπες ικανότητες. 

Υπάρχουν αρκετά γνωστά παραδείγµατα υπολογιστικών πρακτόρων κάθε ένα από 
τα οποία πληροί σε ένα βαθµό κάποια από τα χαρακτηριστικά που αναλύσαµε. Ο 
sojourner [15] ήταν το ροµποτικό όχηµα που στάλθηκε στον Άρη µέσω του 
pathfinder για να µελετήσει τη δοµή του εδάφους και να στείλει στη γη αποτελέσµατα 
και εικόνες του πλανήτη. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5 είχε ένα µηχανικό σώµα 
οπότε αποτελούσε αυθύπαρκτη οντότητα. Επιπλέον είχε ένα σύνολο από διάφορους 
αισθητήρες για να συλλέγει δεδοµένα και να επικοινωνεί µε το περιβάλλον. Ο 
οικολογικός του θώκος ήταν το έδαφος του Άρη ενώ για να διατηρηθεί αυτάρκης 
κατά τη διάρκεια των πειραµάτων χρησιµοποιούσε ένα συνδυασµό κλασικών και 
ηλιακών συσσωρευτών. Όσον αφορά τη λειτουργία του ήταν ηµιαυτόνοµο, αφού η 
επιλογή των ενεργειών ανήκε στην οµάδα επίβλεψης στη γη και η εκτέλεσή τους 
γινόταν αυτόνοµα από το ίδιο. Η προσαρµοστικότητα απουσίαζε εντελώς αφού είχε 
κατασκευαστεί για συγκεκριµένο περιβάλλον λειτουργίας και τέλος δεν είχε παρέα 
για να επιδείξει κάποια ικανότητα συνεργασίας! 

 
Εικόνα 6: Ο ροµποτικός ξεναγός Tourbot 

Ένας άλλος γνωστός υπολογιστικός πράκτορας είναι ο ροµποτικός ξεναγός 
Tourbot [31]. Σκοπός αυτού του ροµπότ είναι η ξενάγηση ατόµων σε µουσεία και 
εποµένως ο οικολογικός του θώκος αποτελείται από τον εσωτερικό χώρο κάποιου 
µουσείου, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 6. Ο πράκτορας αυτός, όπως και ο 
προηγούµενος, έχει περιορισµένη αυτάρκεια που εξαρτάται από το ενεργειακό 
απόθεµα των συσσωρευτών του. Το ροµπότ και σε αυτή την περίπτωση αποτελεί µια 
αυθύπαρκτη οντότητα, ενώ είναι εφοδιασµένο µε διάφορους αισθητήρες για να 
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επικοινωνεί µε το περιβάλλον και να αντιλαµβάνεται το χώρο. Λειτουργεί εντελώς 
αυτόνοµα σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα χωρίς ωστόσο να διαθέτει, όπως και ο 
προηγούµενος πράκτορας, κάποια ικανότητα προσαρµογής ή συνεργασίας. 

Τα δύο αυτά παραδείγµατα τονίζουν για άλλη µία φορά ότι οι υπολογιστικοί 
πράκτορες δεν είναι αναγκαίο να µοιάζουν µε τους βιολογικούς για να εκτελέσουν 
παρόµοιο έργο. Αντιθέτως, τις περισσότερες φορές είναι προτιµότερο και συνήθως 
επιλέγουµε την απλούστερη σχεδιαστική υλοποίηση που είναι δυνατό να µας 
οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Τέλος έγινε σαφές ότι η πληρότητα των 
υπολογιστικών πρακτόρων είναι εξαιρετικά δύσκολη ακόµη και για συγκεκριµένα 
περιβάλλοντα εργασίας. 

Πράκτορες λογισµικού 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πράκτορες που έχουν υλοποιηθεί ως λογισµικό, 

δεν έχουν δηλαδή φυσική υπόσταση, και λειτουργούν συνήθως µέσα σε µεγαλύτερες 
εφαρµογές λογισµικού, στο διαδίκτυο ή ακόµη και σε προσοµοιωµένα φυσικά 
περιβάλλοντα. Ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής, τους έχουν αποδοθεί διάφορες 
ονοµασίες όπως εικονικοί πράκτορες, knowbots, πράκτορες διεπαφής, 
προσοµοιωµένοι πράκτορες, κ.α. Ωστόσο ο χαρακτηρισµός πράκτορες λογισµικού 
είναι αρκετά γενικός και καλύπτει συνολικά την κατηγορία. 

Όπως µπορεί να φανταστεί κανείς, οι πράκτορες αυτοί στερούνται το βασικό 
χαρακτηριστικό της αυθύπαρκτης οντότητας και εποµένως περιορίζονται αρκετά ως 
προς τις δυνατότητες αλλά και τις εργασίες που µπορούν να αναλάβουν. Συνέπεια 
αυτού είναι ότι λειτουργούν σε εξειδικευµένα περιβάλλοντα τα οποία αποτελούν 
τµήµα ενός υπολογιστικού συστήµατος. Το γεγονός αυτό εξειδικεύει και τη µορφή 
της επικοινωνίας τους µε το περιβάλλον. Χαρακτηριστικοί οικολογικοί θώκοι τέτοιων 
πρακτόρων είναι το διαδίκτυο για αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών καθώς 
και προσοµοιώσεις φυσικών διεργασιών, όπου επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτό 
µείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους µοντελοποίησης των πραγµατικών 
καταστάσεων. Η επικοινωνία σε αυτές τις περιπτώσεις δε γίνεται συνήθως µέσω 
αισθητήρων αλλά µε ανταλλαγή πληροφοριών µε τα υπόλοιπα τµήµατα του 
υπολογιστικού συστήµατος που αποτελούν και το περιβάλλον λειτουργίας. Όσον 
αφορά τις υπόλοιπες ιδιότητες των πρακτόρων, οι περισσότερες από αυτές 
υλοποιούνται σαφώς ευκολότερα σε πράκτορες λογισµικού. Η αυτάρκεια για 
παράδειγµα δεν υπόκειται σε φυσικούς περιορισµούς ή εξάντληση της ενέργειας των 
συσσωρευτών, ενώ η συνεργασία έχει συνήθως µειωµένες δυσκολίες ή απαιτήσεις, 
αφού δεν αφορά τη φυσική εµπλοκή των ίδιων των πρακτόρων. 

Θεωρητικά είναι δυνατό να προσοµοιώσουµε, µε κάποιους περιορισµούς, κάθε 
φυσική διεργασία, βιολογικό ή υπολογιστικό πράκτορα. Τις περισσότερες φορές 
µάλιστα οι πράκτορες λογισµικού υλοποιούνται ευκολότερα και γρηγορότερα, ενώ 
προσαρµόζονται και µεταβάλλονται πολύ πιο εύκολα στις απαιτήσεις των 
πειραµάτων απ’ ότι οι υπολογιστικοί. Αυτός είναι και ο λόγος που προτιµούνται στη 
µελέτη διαφόρων διαδικασιών. Ωστόσο στα προσοµοιωµένα περιβάλλοντα είναι 
απαραίτητη η αντιµετώπιση κάθε παραµικρής παραµέτρου, ακόµη και αυτών που στο 
φυσικό κόσµο θεωρούνται δεδοµένες, όπως για παράδειγµα η βαρύτητα και η τριβή. 
Το γεγονός αυτό καθιστά πρακτικά αδύνατη την απόλυτη και ακριβή µοντελοποίηση 
µιας φυσικής διαδικασίας, µε αποτέλεσµα οι πράκτορες λογισµικού που 
µοντελοποιούν φυσικές διεργασίες να επιτυγχάνουν µονάχα προσέγγιση αυτών. 

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει µια διαµάχη σε εξέλιξη όσον αφορά την 
καταλληλότερη µεθοδολογία µελέτης της νόησης και της συµπεριφοράς. Πολλοί 
θεωρούν ότι η σωστή προσέγγιση περιλαµβάνει τη δηµιουργία υπολογιστικών 
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πρακτόρων που θα µιµούνται τους αντίστοιχους βιολογικούς, ενώ άλλοι πιστεύουν 
ότι οι πράκτορες λογισµικού και οι προσοµοιώσεις, των αντίστοιχων βιολογικών 
µέσω αυτών, είναι καταλληλότεροι. Η απάντηση είναι ότι και οι δύο χρειάζονται, ενώ 
κάθε κατηγορία παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ο Πίνακας 1 
παρακάτω, παρουσιάζει συγκριτικά τις δύο κατηγορίες ως προς τις διάφορες 
παραµέτρους που διέπουν τη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία ενός πράκτορα. 

 
Κριτήριο Υπολογιστικοί Πράκτορες Πράκτορες Λογισµικού 

Πράκτορας Κάθε αντίγραφο πρέπει να 
κατασκευαστεί 
Μεγάλη πιθανότητα ζηµιών 
Απαραίτητη η παρουσία ανθρώπου 

Εύκολη δηµιουργία αντιγράφων 
Κατάλληλοι για συστήµατα 
πολλαπλών πρακτόρων 
Λειτουργεί και απουσία ανθρώπου 

Φυσικό 
περιβάλλον 

Είναι δεδοµένο Πρέπει να κατασκευαστεί 
εξολοκλήρου 
∆ύσκολο στην προσοµοίωση 
Υπολογιστικά ακριβό 

Αισθητήρες Είναι δεδοµένοι 
Υπόκεινται σε θόρυβο 

Είναι προσοµοιωµένοι 
Η ποιότητά τους είναι τεχνητή 

Σύστηµα 
κίνησης 

Τα πολύπλοκα συστήµατα ελέγχονται 
δύσκολα 
Υπάρχει ανακρίβεια 

Είναι προσοµοιωµένο 
Συνήθως µη ρεαλιστικό 

∆υναµική Είναι δεδοµένη Πρέπει να προσοµοιωθεί 
Συνήθως αγνοείται και δε γίνεται 
εκµετάλλευσή της 

Αναδυόµενη 
συµπεριφορά 

Μεγάλες δυνατότητες ανάλογα µε το 
φυσικό περιβάλλον 

Υπάρχει αλλά περιορίζεται από τις 
προδιαγραφές της προσοµοίωσης 

Χρονική 
διάρκεια 
υλοποίησης και 
πειραµάτων 

Ιδιαίτερα µεγάλη 
Απαραίτητη η παρουσία ανθρώπου 
∆ύσκολη αποσφαλµάτωση 

Υλοποίηση δύσκολη 
Πειραµατισµός εύκολος 
Μη απαραίτητη παρουσία ανθρώπου 
Εύκολες αλλαγές 

Αφαιρέσεις Σηµαντικές και προφανείς Σηµαντικές και λιγότερο προφανείς 
Κλιµάκωση της 
πολυπλοκότητας 

Για τους αισθητήρες σχετικά εύκολα 
Για τα υπόλοιπα δυσκολότερα 

Τα ιδιαίτερα πολύπλοκα δε 
προσοµοιώνονται αλλά σχεδιάζονται 
αφαιρετικά 

Εξελικτική 
συµπεριφορά 

∆υνατή µόνο για κάποιο τµήµα Πολλές δυνατότητες και εκπληκτικά 
αποτελέσµατα 

Πολλαπλοί 
πράκτορες 

Ιδιαίτερα δύσκολοι στην υλοποίηση Εύκολη η δηµιουργία αντιγράφων 
και κλώνων 

Πίνακας 1: Συγκριτική παρουσίαση πρακτόρων 

Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των δύο κατηγοριών οι πράκτορες λογισµικού 
είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί σε προσοµοιώσεις βιολογικών πρακτόρων που δεν 
αφορούν θέµατα κίνησης και δεν ενσωµατώνουν πολλών ειδών αισθητήρες. Επιπλέον 
πλεονεκτούν σε καθορισµένους οικολογικούς θώκους καθώς και στη διαδικασία 
υλοποίησης και πειραµατισµού. Όσον αφορά τη µοντελοποίηση πολλαπλών 
πρακτόρων, εκεί τα πλεονεκτήµατα είναι πολύ περισσότερα, αφού τόσο ο 
πειραµατισµός µε διαφορετικό πλήθος πρακτόρων όσο και η επικοινωνία µεταξύ 
τους, επιτυγχάνονται ευκολότερα. Τέλος, είναι µάλλον πολύ νωρίς ακόµη, ώστε να 
µοντελοποιήσουµε µε αµιγώς υπολογιστικές τεχνικές και εξοπλισµό, έναν τόσο 
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πολύπλοκο, και σε µεγάλο βαθµό άγνωστο, βιολογικό µηχανισµό. Αυτοί είναι οι 
κυριότεροι λόγοι για τους οποίους, όπως θα δούµε στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν 
στο σύστηµα ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου οι πράκτορες λογισµικού. Στο 
σύστηµα αυτό οι πράκτορες λογισµικού θα µιµηθούν σε ένα βαθµό τη λειτουργία των 
αντίστοιχων πρακτόρων που διέπουν το µηχανισµό της βιολογικής όρασης. Η 
προσοµοίωση αυτή δεν θα αφορά τόσο τις λεπτοµέρειες που διέπουν τη λειτουργία 
του κάθε βιολογικού πράκτορα, όσο κυρίως µια προσέγγιση της γενικής 
αρχιτεκτονικής που παρουσιάζει ο µηχανισµός της όρασης. 
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4. Η Αρχιτεκτονική του Συστήµατος 
Το περιβάλλον (σύστηµα) ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου στηρίζεται σε 

µια αρχιτεκτονική πολλαπλών πρακτόρων λογισµικού οι οποίοι προσοµοιώνουν 
προσεγγιστικά τη λειτουργία των αντίστοιχων βιολογικών πρακτόρων της όρασης, 
καθώς επίσης και σε ένα σύστηµα ψηφοφοριών µέσω του οποίου γίνεται η σύντηξη 
των επιµέρους αποτελεσµάτων και η εξαγωγή του τελικού συµπεράσµατος. Το 
σύστηµα συνεργάζεται µε µια βάση δεδοµένων όπου αποθηκεύονται οι εικόνες και τα 
χαρακτηριστικά που εξάγουν οι διάφοροι πράκτορες. Η εφαρµογή υποστηρίζει τρεις 
λειτουργίες: α) εισαγωγή εικόνων στη βάση δεδοµένων, β) ανάκτηση εικόνων βάσει 
περιεχοµένου από τη βάση δεδοµένων και γ) εξερεύνηση των εικόνων της βάσης 
κατά θεµατικό περιεχόµενο ή µεµονωµένα. 

Η εισαγωγή των εικόνων και των περιγραφών τους στη βάση, είναι λειτουργία µη 
πραγµατικού χρόνου και απαιτεί τόσο υπολογιστική ισχύ όσο και χρονική διάρκεια. 
Στη διαδικασία αυτή οι πράκτορες του συστήµατος αναλαµβάνουν, ο καθένας 
ανεξάρτητα και για το χαρακτηριστικό που είναι εξειδικευµένος, να εξάγουν από 
κάθε εισαγόµενη εικόνα την απαραίτητη οπτική πληροφορία και να την 
αποθηκεύσουν στη βάση. Θεωρητικά αποθηκεύουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά µιας 
εικόνας στη µνήµη για να τα χρησιµοποιήσουν αργότερα σε µια ανάκτηση όπως 
περίπου συµβαίνει και µε τη βιολογική αποµνηµόνευση εικόνων. Βέβαια τόσο ο 
τρόπος εξαγωγής κάθε χαρακτηριστικού µεµονωµένα όσο και η µορφή αποθήκευσής 
του διαφέρουν εντελώς στις δύο περιπτώσεις. 

Η ανάκτηση εικόνων αντίθετα δεν απαιτεί ιδιαίτερους υπολογιστικούς πόρους και 
είναι σαφώς γρηγορότερη. Στη φάση αυτή κάθε πράκτορας συγκρίνει την επιλεγµένη 
εικόνα ανάκτησης (query image) µε το επιλεγµένο σύνολο ανάκτησης (gallery) και 
κατατάσσει τις εικόνες του συνόλου βάσει της οµοιότητάς τους ως προς το 
χαρακτηριστικό στο οποίο είναι εξειδικευµένος. Στη διαδικασία αυτή χρησιµοποιεί 
αποκλειστικά την πληροφορία που είχε εξάγει κατά την εισαγωγή των αντίστοιχων 
εικόνων στη βάση και η λειτουργία εκτελείται σε πραγµατικό χρόνο. Τα 
αποτελέσµατα κάθε πράκτορα διαβιβάζονται σε ένα σύστηµα ψηφοφορίας το οποίο 
ανάλογα µε την επιλεγµένη µέθοδο προσδιορίζει την τελική κατάταξη των εικόνων 
και επιπλέον αιτιολογεί τις αποφάσεις. 

Η διαδικασία εξερεύνησης των εικόνων της βάσης δίνει τη δυνατότητα περιήγησης 
και επισκόπησης (browsing). Στη βάση είναι καταχωρηµένες οπτικοποιηµένες µορφές 
κάθε χαρακτηριστικού όπως για παράδειγµα εικόνες περιγραµµάτων.  Έτσι για κάθε 
εικόνα γίνεται παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών της ταυτόχρονα. Επίσης για 
κάθε εικόνα και κάθε οπτικοποιηµένο χαρακτηριστικό αυτής υπάρχει και το 
αντίστοιχο εικονίδιο (thumbnail) µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η επισκόπηση 
ολόκληρων συλλογών. Τέλος, το γεγονός ότι οι συλλογές είναι οµαδοποιηµένες κατά 
θεµατικό περιεχόµενο κάνει πολύ πιο εύκολη την εξερεύνηση και πολύ πιο 
αποτελεσµατική την ανάκτηση. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουµε αναλυτικά τη δοµή και τη λειτουργία του 
συστήµατος συνολικά. Έπειτα θα εξετάσουµε τη δοµή της βάσης και τη µορφή των 
δεδοµένων της. Τέλος, θα εξηγήσουµε λεπτοµερώς τις λειτουργίες εισαγωγής και 
ανάκτησης εικόνων. Η µορφή και η λειτουργία κάθε πράκτορα, όπως και το σύστηµα 
ψηφοφοριών, θα περιγραφούν αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. 
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4.1. ∆οµή και λειτουργία 
Το σύστηµα παρουσιάζει µια σαφώς καθορισµένη δοµή ενώ η λειτουργία του 

προσαρµόζεται δυναµικά στις επιλογές του χρήστη και κυρίως στον αριθµό και το 
είδος των πρακτόρων που ενεργοποιούνται. Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται το διάγραµµα 
ροής καταστάσεων και λειτουργιών. 

 
Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική Συστήµατος 

Το σύστηµα εγκαθίσταται τοπικά σε έναν υπολογιστή. Η βάση δεδοµένων ωστόσο 
είναι δυνατό να τοποθετηθεί αποµακρυσµένα στο δίκτυο. Κάθε πράκτορας είναι ένα 
ανεξάρτητο νήµα εκτέλεσης που δηµιουργείται και καταστρέφεται δυναµικά. Είναι 
επίσης δυνατό µε κατάλληλη προσαρµογή να επιτευχθεί πραγµατικός παραλληλισµός 
της εκτέλεσης των πρακτόρων µε χρήση της τεχνολογίας RMI (Remote Method 
Invocation). Σε αυτή την περίπτωση κάθε νήµα-πράκτορας εκτελείται 
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αποµακρυσµένα σε διαφορετικές µηχανές του δικτύου µε µεγάλο βαθµό 
ανεξαρτησίας από το υπόστρωµα TCP/IP. Το σύστηµα είναι προγραµµατισµένο µε τη 
γλώσσα JAVA™ [38] καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό δυνατή τόσο τη λειτουργία του 
όσο και τη συνεργασία των διαφόρων τµηµάτων του σε ετερογενή υπολογιστικά 
συστήµατα. 

Κεντρικό σηµείο του συστήµατος αποτελεί η εφαρµογή ελέγχου (κονσόλα). Όπως 
βλέπουµε στο Σχήµα 1, από αυτή ξεκινούν και σε αυτή καταλήγουν όλες οι δυνατές 
καταστάσεις. Οι λειτουργίες που υποστηρίζονται είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους ενώ 
ο αριθµός και το είδος των πρακτόρων που θα ενεργοποιηθούν καθορίζεται κατά την 
εκκίνηση της λειτουργίας του συστήµατος. Εποµένως είναι δυνατό για µια εικόνα να 
γίνει η εισαγωγή της σε περισσότερες της µία φάσεις, ενεργοποιώντας κάθε φορά και 
διαφορετικούς πράκτορες. Ωστόσο κατά τη διαδικασία ανάκτησης δεν πρέπει να 
ενεργοποιηθούν πράκτορες οι οποίοι δε χρησιµοποιήθηκαν έστω και για µία µόνο 
εικόνα από το σύνολο αναζήτησης. Σε διαφορετική περίπτωση ο αντίστοιχος 
πράκτορας θα είναι αδύνατο να εντοπίσει την απαραίτητη πληροφορία που 
αποθηκεύει κατά την εισαγωγή των εικόνων. 

Στην εισαγωγή των εικόνων κάθε πράκτορας δηµιουργεί ένα σύνολο από αρχεία 
τα οποία αποθηκεύει όπως θα δούµε στη βάση δεδοµένων. Τα αρχεία αυτά αποτελούν 
κυρίως απεικονίσεις των εικόνων σε διάφορες αναπαραστάσεις οι οποίες 
χρησιµοποιούνται κατά την εξερεύνηση της βάσης και βασικός σκοπός τους είναι η 
οπτικοποίηση διαφόρων χαρακτηριστικών όπως για παράδειγµα το χρώµα και το 
σχήµα σε µια εικόνα. Παράλληλα δηµιουργούνται και αρχεία όπου αποθηκεύεται η 
επεξεργασµένη πληροφορία που κάθε πράκτορας χρειάζεται για να εκτελέσει 
αργότερα µια ανάκτηση. 

Στη διαδικασία εξερεύνησης δεν ενεργοποιούνται οι πράκτορες. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα επιλογής συγκεκριµένης εικόνας για την οποία θα απεικονιστούν η ίδια 
σε φυσικό µέγεθος καθώς και οι οπτικοποιηµένες αναπαραστάσεις που οι πράκτορες 
δηµιούργησαν κατά την εισαγωγή της στη βάση. Παρόµοια, είναι δυνατή η επιλογή 
ενός συνόλου εικόνων (gallery) το οποίο θα προβληθεί σε µορφή εικονιδίων τόσο για 
τις πραγµατικές εικόνες όσο και για τις οπτικοποιηµένες αναπαραστάσεις των 
χαρακτηριστικών τους. Το πλήθος και το είδος των οπτικοποιηµένων 
αναπαραστάσεων αντιστοιχεί βέβαια στους πράκτορες που έχουν ενεργοποιηθεί κατά 
τη συγκεκριµένη λειτουργία, αφού βάσει της επιλεγµένης εικόνας ή συλλογής θα 
γίνει στη συνέχεια η λειτουργία ανάκτησης. 

Στην ανάκτηση οι πράκτορες επικοινωνούν µε τη βάση και χρησιµοποιούν µόνο 
την επεξεργασµένη πληροφορία που αποθήκευσαν κατά την εισαγωγή της κάθε 
εικόνας. Υπολογίζουν την οµοιότητα της εικόνας ανάκτησης µε κάθε µία από το 
σύνολο ανάκτησης και στέλνουν τα αποτελέσµατα στο σύστηµα ψηφοφορίας. Στη 
φάση αυτή κάθε πράκτορας λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνοµα χωρίς να 
εκµεταλλεύεται µια πιθανή συνεργασία µε τους υπόλοιπους. Με την αποστολή των 
αποτελεσµάτων οι πράκτορες παύουν να λειτουργούν και τη συνέχεια αναλαµβάνει 
το σύστηµα ψηφοφορίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ διαφόρων 
συστηµάτων ψηφοφορίας, κάθε ένα από τα οποία οδηγεί συνήθως σε διαφορετικό 
αποτέλεσµα τη διαδικασία ανάκτησης. Παράλληλα, ανάλογα µε την επιλεγµένη 
µέθοδο ψηφοφορίας, εξάγεται και µια σύντοµη αιτιολόγηση βάσει της οποίας 
προέκυψε το συγκεκριµένο τελικό αποτέλεσµα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 
δυνατότητα απεικόνισης της βαρύτητας του κάθε πράκτορα καθώς και η βελτίωση 
των ανακτήσεων µε κατάλληλες τροποποιήσεις των ρυθµίσεων. 
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Το τελικό αποτέλεσµα εµφανίζεται στην εφαρµογή ελέγχου (κονσόλα) 
παρουσιάζοντας τις εικόνες του συνόλου ανάκτησης σε φθίνουσα σειρά οµοιότητας. 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει µια γενική επισκόπηση µέσω των εικονιδίων, 
να προβάλλει την αιτιολόγηση της κατάταξης της κάθε εικόνας και τέλος να επιλέξει 
κάποια συγκεκριµένη εικόνα για να προβάλλει αυτή και τα διάφορα χαρακτηριστικά 
της σε φυσικό µέγεθος. 

Μέσω της εφαρµογής ελέγχου είναι δυνατή η ρύθµιση όλων των παραµέτρων 
λειτουργίας του συστήµατος. Οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται τοπικά σε αρχείο 
εκκίνησης (.ini file) το οποίο φορτώνεται σε κάθε εκτέλεση. Οι πράκτορες από 
τεχνική άποψη, αποτελούν αυτόνοµα τµήµατα λογισµικού τα οποία φορτώνονται 
δυναµικά στο χρόνο εκτέλεσης (plug-in). Με τον τρόπο αυτό δε χρειάζεται ο 
επαναπρογραµµατισµός ή µετάφραση του συστήµατος κατά τη δηµιουργία ενός νέου 
πράκτορα. Αντίθετα ο κάθε πράκτορας έχει συγκεκριµένη δοµή και επικοινωνία µε το 
υπόλοιπο σύστηµα και για να ενεργοποιηθεί αρκεί η εισαγωγή του ονόµατός του στο 
αρχείο εκκίνησης. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις διάφορες µεθόδους ψηφοφορίας που 
υποστηρίζονται. Ως αποτέλεσµα, επιτυγχάνεται πολύ εύκολα η επέκταση, 
αναβάθµιση και τροποποίηση του συστήµατος µε σκοπό τον πειραµατισµό και τη 
µελέτη λειτουργίας υπό διαφορετικές συνθήκες και σύνολα πρακτόρων. Επιπλέον, 
εισάγεται σε µεγάλο βαθµό η έννοια της αφαίρεσης, αφού καθένας µπορεί να 
υλοποιήσει τους δικούς του συγκεκριµένους πράκτορες για έναν καθορισµένο σκοπό 
και στη συνέχεια να λειτουργήσει το σύστηµα χωρίς πρόσθετη γνώση του 
υποστρώµατος και του τρόπου συνεργασίας των διαφόρων τµηµάτων. 

Τέλος, το σύστηµα χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό µεθόδους από τη βιβλιοθήκη 
JAI™ (Java Advance Imaging) [39]. Η συνεχής υποστήριξη της συγκεκριµένης 
βιβλιοθήκης προσδίδει στην εφαρµογή µια επιπλέον δυνατότητα επέκτασης. Τη 
στιγµή αυτή για παράδειγµα η βιβλιοθήκη χειρίζεται µε ενιαίο τρόπο ένα µεγάλο 
αριθµό διαφορετικών τύπων εικόνων (jpg, gif, tif, bmp, ppm, κ.α.). Η συνεχής 
αναβάθµιση της βιβλιοθήκης, σε συνδυασµό µε τον τρόπο λειτουργίας των κλάσεων 
στη  Java™, έχει ως αποτέλεσµα την άµεση επέκταση των δυνατοτήτων του 
συστήµατος δίχως την απαίτηση για επαναµεταγλώττιση ή τροποποίηση του κώδικα. 

4.2. Βάση δεδοµένων 
∆εδοµένου ότι ο στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η µελέτη της 

ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου και όχι η αποτελεσµατική και βέλτιστη 
αποθήκευση αυτών σε κατάλληλες βάσεις δεδοµένων, δε χρησιµοποιήθηκε κάποιο 
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS). Η βάση που θα 
περιγράψουµε µοιάζει περισσότερο µε ένα ιεραρχικά δοµηµένο σύστηµα αρχείων το 
οποίο υποστηρίζεται κατάλληλα από ένα τµήµα του συστήµατος για γρήγορη και 
αφαιρετική επικοινωνία. Το σύστηµα αποθηκεύει και ανακτά τις πληροφορίες του 
από συµβατικά αρχεία τα οποία ωστόσο έχουν συγκεκριµένη διάταξη και δοµή στο 
σύστηµα αρχείων. Επιπλέον έχει αναπτυχθεί ένα τµήµα λογισµικού του συστήµατος 
το οποίο αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις αιτήσεις και συναλλαγές που 
αφορούν τα ονόµατα των αρχείων, τις θέσεις τους και τη συνεργασία µε τα υπόλοιπα 
τµήµατα. Σκοπός αυτού του διαχωρισµού είναι η εύκολη µελλοντική µετάβαση και 
ενσωµάτωση ενός πραγµατικού Σ∆Β∆ (DBMS). 

Παράλληλα έχει γίνει πρόβλεψη για αποφυγή διαφόρων ανεπιθύµητων 
καταστάσεων και εξασφάλιση της ακεραιότητας και της προσβασιµότητας των 
δεδοµένων. Η δοµή που επιλέχθηκε και υλοποιήθηκε είναι κατάλληλη για 
παραλληλισµό και συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο λειτουργίας των αυτόνοµων 
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πρακτόρων που αναπτύχθηκαν. Έτσι καθίσταται δυνατή η ανεξάρτητη προσπέλαση 
των αρχείων δίχως την απαίτηση για µηχανισµούς κλειδώµατος και επιβάρυνση της 
λειτουργίας µε καθυστερήσεις και αδιέξοδα. 

 
Σχήµα 2: Βάση δεδοµένων του συστήµατος 

Επιπλέον το τµήµα του κώδικα που αναλαµβάνει τη συνεργασία µε τη βάση 
δεδοµένων έχει υλοποιηθεί ανεξάρτητα από συγκεκριµένες πλατφόρµες. και 
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αναγνωρίζει τη µορφή του συστήµατος αρχείων και των παραµέτρων του, όπως οι 
διαδροµές των αρχείων (paths), οι ονοµασίες των δίσκων, κλπ. 

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη βάση είναι τριών ειδών και όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 2 αναπαριστώνται µε τρεις διαφορετικούς τύπους αρχείων. Η πρώτη 
κατηγορία που αποτελεί και την πλειοψηφία είναι οι εικόνες σε φυσικό µέγεθος ή 
εικονίδιο οι οποίες αποθηκεύονται σε συµπιεσµένη µορφή jpeg χρησιµοποιώντας 
κωδικοποίηση χωρίς απώλειες. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από την 
επεξεργασµένη πληροφορία που ο κάθε πράκτορας εξάγει για το χαρακτηριστικό που 
είναι εξειδικευµένος και αποθηκεύεται σε µορφή αρχείων ASCII. Την τρίτη 
κατηγορία αποτελούν οι συλλογές εικόνων οι οποίες είναι λίστες µε ονόµατα εικόνων 
σε µορφή κειµένου. Η δηµιουργία και η διαχείριση των δύο πρώτων κατηγοριών 
γίνεται αποκλειστικά από το ίδιο το σύστηµα. Αντίθετα, οι συλλογές εικόνων 
χρησιµοποιούνται από το σύστηµα, αλλά δηµιουργούνται χειρονακτικά από το 
χρήστη. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε περιπτώσεις µεγάλων βάσεων, ενώ 
µελλοντικά, θα µπορούσε να γίνεται κατά την εισαγωγή των εικόνων στη βάση µε 
αυτόµατη ταξινόµησή τους στις υπάρχουσες συλλογές. Μια άλλη λύση θα ήταν να 
ανακτούµε εικόνες από το σύνολο της βάσης και όχι κάποιο υποσύνολο (συλλογή) 
αυτής. Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι ιδιαίτερα επιθυµητό, αφού µε τις συλλογές 
περιορίζουµε το χρόνο ανάκτησης και παράλληλα επικεντρώνουµε το θεµατικό 
περιεχόµενο αυξάνοντας την επίδοση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο το θέµα των 
συλλογών δεν είναι κεντρικό ζήτηµα της µελέτης µας και δεν επηρεάζει τη 
µεθοδολογία που εφαρµόσαµε. 

Η δοµή της βάσης παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήµα 2. Όπως φαίνεται, κάθε 
πράκτορας αναλαµβάνει το δικό του χώρο στη βάση και αυτό του δίνει τη 
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Για κάθε 
εικόνα που εισάγεται στη βάση ο κάθε πράκτορας δηµιουργεί τρία αρχεία. Το πρώτο 
αποτελεί αναπαράσταση, σε κανονικό µέγεθος επισκόπησης, του οπτικού 
χαρακτηριστικού στο οποίο εξειδικεύεται ο εν λόγω πράκτορας. Αν για παράδειγµα 
το χαρακτηριστικό αυτό είναι το χρώµα τότε η αναπαράσταση είναι δυνατό να 
παρουσιάζει ένα χρωµατικό ιστόγραµµα όπως φαίνεται για τον πρώτο πράκτορα. 
Αντίστοιχα ο δεύτερος πράκτορας που εξειδικεύεται στο σχήµα θα µπορούσε να 
αναπαριστά την υδρόγειο σφαίρα που φαίνεται στην Εικόνα 7. Το δεύτερο αρχείο 
αποτελεί το εικονίδιο του προηγουµένου, συνήθως µια σµίκρυνση καθορισµένων 
διαστάσεων, και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για επισκόπηση ολόκληρων 
συλλογών. Το τρίτο αρχείο αποτελεί την πραγµατική πληροφορία που ο πράκτορας 
εξήγαγε από την επεξεργασία της εικόνας. Όπως καταλαβαίνουµε τα δύο πρώτα 
αρχεία ικανοποιούν αποκλειστικά τους σκοπούς της επισκόπησης, πλοήγησης και 
εξερεύνησης των εικόνων ενώ το τρίτο είναι αυτό που χρησιµοποιείται πραγµατικά 
στη διαδικασία ανάκτησης. 

Οι συλλογές αποτελούν αρχεία κειµένου που περιλαµβάνουν λίστες µε ονόµατα 
εικόνων. Το πλήθος τους δεν έχει περιορισµό ενώ είναι δυνατό να υπάρχει και 
αλληλοεπικάλυψη µεταξύ τους. Έτσι κάποιες εικόνες µπορούν να ανήκουν σε 
περισσότερες από µία συλλογές, ανάλογα µε το θεµατικό τους περιεχόµενο. Βέβαια 
τόσο το περιεχόµενο της κάθε συλλογής, όσο και η κατηγοριοποίηση των εικόνων 
που περιέχει, είναι εντελώς υποκειµενικά και, όπως προαναφέραµε, εξαρτώνται 
αποκλειστικά από το χρήστη, ο οποίος και θα τα καθορίσει χειρονακτικά ανάλογα µε 
το πείραµα που εκτελεί. Στο χρήστη επίσης ανήκει και η ευθύνη της δηµιουργίας 
συλλογών οι εικόνες των οποίων έχουν πραγµατικά εισαχθεί στη βάση δεδοµένων. 
Τέλος να αναφέρουµε ότι η βάση δεδοµένων είναι ανεξάρτητη του υπόλοιπου 
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συστήµατος και στην προκειµένη περίπτωση είναι εγκατεστηµένη σε δικτυακό 
σύστηµα αρχείων, ενώ η λειτουργία του συστήµατος γίνεται τόσο από συστήµατα 
Windows™ όσο και από συστήµατα Unix™.  

4.3. Εισαγωγή εικόνων 
Κατά την εισαγωγή εικόνων ο χρήστης καλείται να επιλέξει µία ή περισσότερες 

εικόνες από κάποιο σηµείο του συστήµατος αρχείων ή µέσω του τοπικού δικτύου. Με 
µια µικρή τροποποίηση του κώδικα είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή εικόνων που 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε δηµόσια θέση του διαδικτύου. Οι τύποι αρχείων που 
υποστηρίζονται καλύπτουν την πλειοψηφία των γνωστών µορφοποιήσεων όπως jpeg, 
bmp, tiff, gif, ppm, και εξαρτώνται µονάχα από την έκδοση της βιβλιοθήκης που 
χρησιµοποιείται. Συνεπώς µελλοντικές αναβαθµίσεις του πακέτου JAI™ θα έχουν ως 
συνεπακόλουθο την υποστήριξη και νέων τύπων εικόνων. Ωστόσο τα αποτελέσµατα 
της εισαγωγής αποθηκεύονται όπως προαναφέραµε πάντοτε σε µορφή jpeg. 

 
Εικόνα 7: Κατάσταση συστήµατος πριν την εκτέλεση ανάκτησης 

Στη φάση αυτή ενεργοποιείται το ένα από τα δύο σκέλη του κάθε πράκτορα και 
συγκεκριµένα αυτό που αφορά την εξαγωγή των κατάλληλων πληροφοριών για τις 
οποίες εξειδικεύεται ο εν λόγω πράκτορας. Βέβαια το σύνολο των πρακτόρων που θα 
ενεργοποιηθούν εξαρτάται από τις ρυθµίσεις εκκίνησης του συστήµατος. ∆εν είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν στη βάση για όλες τις εικόνες το ίδιο σύνολο 
χαρακτηριστικών. Παρόµοια η εισαγωγή µιας εικόνας µπορεί να ολοκληρωθεί σε 
διάφορα στάδια, ενεργοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό σύνολο πρακτόρων. Επίσης, 
είναι δυνατή η αναβάθµιση της πληροφορίας για κάποιο χαρακτηριστικό εκτελώντας 
εκ νέου τη διαδικασία εισαγωγής για κάποιο σύνολο εικόνων. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν 
ότι η εισαγωγή αποτελεί την πρώτη φάση µιας διβηµατικής διαδικασίας, τα 
αποτελέσµατα της οποίας θα φανούν στο επόµενο βήµα που είναι είτε η εξερεύνηση 
της βάσης είτε η ανάκτηση. Στην περίπτωση λοιπόν που η πρώτη φάση δεν 
ολοκληρώθηκε σωστά ή δεν ενεργοποιήθηκαν όλοι οι πράκτορες τους οποίους θα 
επιχειρήσουµε να λειτουργήσουµε στη δεύτερη φάση, τότε θα προκληθούν σφάλµατα 
κατά την εκτέλεση. Τέλος, δεδοµένου ότι οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο 
σύστηµα αρχείων, είναι δυνατή η επισκόπηση και εξέταση των αρχείων µέσω του 
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ίδιου του λειτουργικού συστήµατος. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ευκολότερη η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαδικασίας εισαγωγής εικόνων. 

4.4. Ανάκτηση εικόνων 
Η διαδικασία ανάκτησης συµπεριλαµβάνει συνήθως τη λειτουργία εξερεύνησης. 

Επιπλέον, επειδή ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η εξερεύνηση των εικόνων στο 
συγκεκριµένο σύστηµα αποτελεί τµήµα της διαδικασίας ανάκτησης, θα 
περιγράψουµε παράλληλα τις δύο λειτουργίες. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξερεύνησης των εικόνων µεµονωµένα ή σε 
συλλογές. Στην πρώτη περίπτωση παρουσιάζονται σε ένα παράθυρο όλα τα 
χαρακτηριστικά που οι πράκτορες έχουν δηµιουργήσει σε κανονικό µέγεθος 
προβολής. Στη δεύτερη αντίθετα εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε αυτό στην 
Εικόνα 8 που περιέχει το σύνολο των εικόνων της συλλογής σε µορφή εικονιδίων. 
Επιλέγοντας κάποιο από αυτά προβάλλεται η συγκεκριµένη εικόνα µεµονωµένα σε 
φυσικό µέγεθος. Για να εκτελεστεί µια ανάκτηση πρέπει να είναι ταυτόχρονα 
επιλεγµένες, µια εικόνα η οποία θα αποτελέσει την εικόνα ανάκτησης (query image), 
και µία συλλογή, βάσει της οποίας θα γίνει η διαδικασία (retrieval image set). Η 
µορφή του συστήµατος πριν από µια ανάκτηση παρουσιάζεται στην Εικόνα 7. Γίνεται 
λοιπόν σαφές ότι η διαδικασία ανάκτησης χρησιµοποιεί µια εικόνα-δείγµα βάσει της 
οποίας ζητείται η κατάταξη των εικόνων µιας συλλογής. 

Πρακτικά η επιλεγµένη εικόνα θα πρέπει να έχει ήδη εισαχθεί στη βάση 
δεδοµένων, ώστε οι πράκτορες που θα ενεργοποιηθούν στην ανάκτηση να 
χρησιµοποιήσουν τις αποθηκευµένες για αυτήν πληροφορίες. Η προαπαίτηση αυτή θα 
µπορούσε να έχει παραληφθεί εκτελώντας τη στιγµή της ανάκτησης, σε πραγµατικό 
χρόνο, την εξαγωγή των πληροφοριών για την εικόνα-δείγµα. Κάτι τέτοιο όµως θα 
επιβράδυνε τη διαδικασία ανάκτησης. Αν και η δυνατότητα αυτή δεν αποτελεί 
ουσιαστικό στόχο της εργασίας µας, εντούτοις είναι απαραίτητη στην περίπτωση που 
ένα τέτοιο σύστηµα κληθεί να λειτουργήσει σε πραγµατικές και όχι πειραµατικές 
συνθήκες. 

Ο αριθµός και το είδος των πρακτόρων που θα ενεργοποιηθούν στην ανάκτηση 
έχει ήδη επιλεγεί κατά την εκκίνηση του συστήµατος. Επιπλέον πρέπει να 
καθορισθούν οι επιλογές που αφορούν τη µεθοδολογία ψηφοφορίας. Κάθε µέθοδος 
έχει και διαφορετικό σύνολο παραµέτρων ενώ µία από αυτές, όπως θα δούµε σε 
επόµενο κεφάλαιο, δεν απαιτεί καµία ρύθµιση. Η ψηφοφορία θα οδηγήσει σε µια 
τελική κατάταξη των εικόνων βάσει της οµοιότητάς τους µε την εικόνα επερώτησης 
και τα αποτελέσµατα θα προβληθούν µε φθίνουσα σειρά σε ένα παράθυρο όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 8. Παράλληλα, για κάθε εικόνα έχει δηµιουργηθεί ένα σύντοµο 
αιτιολογικό βάσει του οποίου κατέλαβε τη συγκεκριµένη θέση και το οποίο 
εµφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Με αριστερό κλικ 
προβάλλεται η ίδια η εικόνα σε φυσικό µέγεθος µε όλα τα χαρακτηριστικά της 
ταυτόχρονα. Το παραθυράκι που εµφανίζεται στα δεξιά της εικόνας για παράδειγµα, 
είναι το αιτιολογικό για τη θέση που κατέλαβε η δεύτερη εικόνα σε µια ανάκτηση 
όπου η εικόνα επερώτησης (query image) ήταν η πρώτη από πάνω αριστερά. Η πρώτη 
αυτή εικόνα όπως ήταν φυσικό αφού υπήρχε στη συλλογή ανάκτησης κατέλαβε την 
πρώτη θέση. Στο παραθυράκι εµφανίζονται οι κατατάξεις που κατέλαβε η δεύτερη 
εικόνα σε σχέση µε κάθε χαρακτηριστικό χωριστά. Βλέπουµε αναλυτικά τα ονόµατα 
των πρακτόρων που ήταν ενεργοποιηµένοι στη συγκεκριµένη ανάκτηση καθώς και τη 
σειρά κατάταξης που έδωσαν. Όπως καταλαβαίνουµε, στη συγκεκριµένη µέθοδο 
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ψηφοφορίας έχει σηµασία η κατάταξη των εικόνων σε µια σειρά και όχι ο βαθµός της 
οµοιότητάς τους µε την εικόνα ανάκτησης (query image). 

 
Εικόνα 8: Στιγµιότυπο αποτελέσµατος ανάκτησης 

Τα παράθυρα της εφαρµογής είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και υπάρχει η 
δυνατότητα να παραµένουν ενεργά σε µια σειρά αναζητήσεων και ανακτήσεων. Με 
τον τρόπο αυτό µπορούµε να εκτελέσουµε µια ακολουθία από ανακτήσεις µε 
διαφορετικές παραµέτρους και στη συνέχεια να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα 
µεταξύ τους. Το σύστηµα έχει σκοπό να εστιάσει στην οπτική παρατήρηση των 
αποτελεσµάτων και για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις οπτικές 
αναπαραστάσεις των χαρακτηριστικών, τόσο σε κανονικό µέγεθος όσο και σε 
εικονίδια. Οι αιτιολογήσεις αντίθετα απαιτούν την επιλογή συγκεκριµένης εικόνας 
και σκοπό έχουν κυρίως τη διασαφήνιση των περιπτώσεων όπου το εξαγόµενο 
αποτέλεσµα δεν ταιριάζει αντιληπτικά µε τα υπόλοιπα. 
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5. Οι Πράκτορες του Συστήµατος 
Όπως περιγράψαµε σε προηγούµενα κεφάλαια ένας από τους κύριους λόγους για 

τη χρήση ενός συστήµατος πολλαπλών πρακτόρων είναι ο παραλληλισµός της 
διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό δεν επιτυγχάνεται µονάχα η ανεξαρτησία και 
διαµοίραση του υπολογιστικού φόρτου αλλά κυρίως προσπαθούµε να επιλύσουµε ένα 
δύσκολο πρόβληµα µε τη χρήση πολλών και µικρών εργαλείων ταυτόχρονα. 
Σύµφωνα µε το Rosch (1973) και τη Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology), σε 
πολλά θέµατα η λύση δεν προκύπτει από αναλυτικές διαδικασίες που οδηγούν 
αποκλειστικά σε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα (all or nothing judgment). Αντίθετα 
τις περισσότερες φορές το τελικό συµπέρασµα εξάγεται από ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών κανένα από τα οποία δεν έχει µέγιστη βαρύτητα. Έτσι και στη δική 
µας περίπτωση σκοπός µας είναι η δηµιουργία πολλών και απλών πρακτόρων 
καθένας από τους οποίους µεµονωµένα να µην είχε πιθανώς κάποιο αξιόλογο 
αποτέλεσµα αλλά αυτό να προκύψει από την παράλληλη και συνεργατική λειτουργία 
τους. Κάθε πράκτορας σχεδιάζεται και υλοποιείται µε γνώµονα την απλότητα, το 
χαµηλό υπολογιστικό κόστος και τη συµβολή που δύναται να προσφέρει στο τελικό 
αποτέλεσµα, και όχι τη βέλτιστη επίδοση ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας. 

Οι πράκτορες λογισµικού που υλοποιήθηκαν στο σύστηµα δε βασίζονται σε 
κάποιο από τα εµπορικά εργαλεία ανάπτυξης ευφυών πρακτόρων όπως επίσης δε 
χρησιµοποιείται και κάποια γνωστή γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ τους. ∆εδοµένου 
ότι τα εργαλεία αυτά δεν καλύπτουν κάθε πιθανή απαίτηση και επιπλέον δεν έχουν 
ακόµη καθιερωθεί ως πρότυπα, προτιµήθηκε η υλοποίησή τους µε συµβατική γλώσσα 
προγραµµατισµού, όµοια µε αυτή του υπολοίπου συστήµατος, ελαχιστοποιώντας έτσι 
τόσο την πολυπλοκότητα όσο και τις απαιτήσεις. Οι πράκτορες έχουν υλοποιηθεί σε 
Java™ και αποτελούν αυτόνοµα νήµατα εκτέλεσης. Στη φάση αυτή επικοινωνούν 
µόνο µε το υπόλοιπο σύστηµα για την ανταλλαγή πληροφοριών και όχι µεταξύ τους 
επιτυγχάνοντας µια πιθανή συνεργασία. Κάθε ένας έχει δύο µορφές, η µία 
ενεργοποιείται κατά την εισαγωγή µιας εικόνας στη βάση και αναλαµβάνει την 
εξαγωγή των χαρακτηριστικών [1], [8], ενώ η δεύτερη ενεργοποιείται κατά τη 
διαδικασία ανάκτησης και αναλαµβάνει τη σύγκριση [35] των εξαγοµένων 
πληροφοριών. Η κάθε µορφή αποτελεί ξεχωριστή οντότητα λογισµικού και έχει 
συγκεκριµένη δοµή και συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα. Συνεπώς όλα τα 
τµήµατα εισαγωγής, όπως και τα τµήµατα ανάκτησης, ακολουθούν ένα πρότυπο ως 
προς την ονοµασία, τις λειτουργικές µονάδες, τα ορίσµατα και τη διασύνδεση, την 
επικοινωνία και την επιστροφή αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε το οποίο δοµείται ο 
κώδικας και γίνεται ευκολότερη η επέκτασή του µε πρόσθετους πράκτορες. Στη 
συνέχεια θα περιγράψουµε αναλυτικά για κάθε πράκτορα τόσο τη γενική του 
λειτουργία όσο και τις δύο µορφές του που θα ονοµάσουµε εισαγωγή και ανάκτηση. 

5.1. Πράκτορας source 
Πρόκειται για τον πράκτορα που έχει τη λιγότερη δουλειά αφού πρακτικά δεν 

αναλαµβάνει κάποιο χαρακτηριστικό της εικόνας. Ο ρόλος του περιορίζεται στη 
διαχείριση του πηγαίου αρχείου της εικόνας και έχει δηµιουργηθεί κυρίως για λόγους 
συµβατότητας µε τη δοµή του υπολοίπου συστήµατος. 

Εισαγωγή 
Κατά την εισαγωγή µιας εικόνας στη βάση δεν εκτελεί οποιαδήποτε επεξεργασία 

παρά µόνο την µετατροπή της σε µορφή jpeg και στη συνέχεια την αποθήκευσή της 
σε φυσικό µέγεθος και εικονίδιο. Είναι ο µοναδικός πράκτορας που δε δηµιουργεί το 
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αρχείο επεξεργασµένης πληροφορίας που είχαµε δει σε προηγούµενο κεφάλαιο. Η 
Εικόνα 9 θα είναι το παράδειγµά µας κατά την παρουσίαση των πρακτόρων. 

 
Εικόνα 9: Ένα παράδειγµα εικόνας εισαγωγής 

Ανάκτηση 
∆εδοµένου ότι ο πράκτορας αυτός δεν επεξεργάζεται κάποιο χαρακτηριστικό, η 

λειτουργία ανάκτησης είναι µια διαδικασία περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική. 
Στην ανάκτηση δίνει πάντα την ίδια οµοιότητα ή κατάταξη για όλες τις εικόνες που 
εξετάζει και εποµένως το αποτέλεσµά του δεν επηρεάζει τη συνολική διαδικασία. 

5.2. Πράκτορας colorRGB 
Ο πρώτος από τους πράκτορες που ασχολούνται µε το χρώµα [27], είναι ο 

colorRGB και όπως υποδηλώνει και το όνοµά του αναλαµβάνει να επεξεργαστεί το 
χρωµατικό περιεχόµενο των εικόνων στο πρότυπο RGB. 

 
Σχήµα 3: Το χρωµατικό πρότυπο RGB 

Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται µια γραφική αναπαράσταση του χρωµατικού 
προτύπου RGB στις τρεις διαστάσεις. Το πρότυπο RGB χρησιµοποιεί συνδυασµούς 
των τριών βασικών χρωµάτων, κόκκινο (red-R), πράσινο (green-G) και γαλάζιο 
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(blue-B) µε τους οποίους δηµιουργεί όλα τα υπόλοιπα. Αποτελεί το γνωστότερο 
µοντέλο χρωµατικής αναπαράστασης και απεικονίζεται συνήθως µε έναν κύβο του 
οποίου οι διαστάσεις αντιστοιχούν στα τρία βασικά χρώµατα. Το πλεονέκτηµα του 
RGB είναι η απλότητα και η ευκολία διαχείρισής του που το κάνουν ιδανικό για 
συστήµατα απεικόνισης όπως οι οθόνες. Μειονεκτεί στο γεγονός ότι το χρωµατικό 
του φάσµα δεν παρουσιάζει µια γραµµικότητα µε αποτέλεσµα διαισθητικά κοντινά 
χρώµατα να απέχουν αρκετά µεταξύ τους ή το αντίστροφο. Θεωρείται λοιπόν ότι η 
αναπαράστασή του απέχει πολύ από την αντιληπτική οργάνωση των χρωµάτων και 
δεν προτιµάται σε εφαρµογές χρωµατικής σύγκρισης. Ωστόσο δεν παύει να είναι ένα 
χρήσιµο εργαλείο που εµπεριέχει αρκετή πληροφορία, η κατάλληλη διαχείριση της 
οποίας δύναται να συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάκτηση εικόνων βάσει 
περιεχοµένου. 

Εισαγωγή 
Κατά την εισαγωγή µιας εικόνας ο πράκτορας εξάγει το ιστόγραµµα καθενός εκ 

των τριών χρωµατικών καναλιών και τα αποθηκεύει µαζί στο αντίστοιχο αρχείο της 
βάσης. Το ιστόγραµµα Ι αποτελεί ένα διάνυσµα που απεικονίζει το πλήθος των 
εικονοστοιχείων για κάθε διακριτή διαβάθµιση k των χρωµάτων χ που περιέχονται σε 
ένα κανάλι Ε* µιας εικόνας Ε. Αν δ η συνάρτηση του cronecker όπου 

(1) ( )
1 0

,
0 0

x
x

x
δ

=
=  ≠

 

τότε 

(2) ( ) [ ], ,
,

1,k i j
i j

I E k kδ χ∗
∗ = − → ∈∑  

Στην προκειµένη περίπτωση ο πράκτορας εξάγει τα τρία ιστογράµµατα ΙR, IG, IB 
κάθε ένα από τα οποία διανύσµατα έχει µέγεθος 256, όσα και τα δυνατά χρώµατα 
κάθε καναλιού. Στο Σχήµα 4 φαίνεται το ιστόγραµµα της εικόνας του παραδείγµατος 
(Εικόνα 9). 

 
Σχήµα 4: Ιστόγραµµα RGB 

∆εδοµένου ότι οι εικόνες διαφέρουν στο µέγεθος, τα ιστογράµµατα πρέπει να 
κανονικοποιηθούν για να είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους. Οι τιµές τους λοιπόν 
διαιρούνται µε το γινόµενο ΜΝ των διαστάσεων της εικόνας, µετασχηµατίζοντας το 
ιστόγραµµα σε ένα µέτρο της ποσοστιαίας συµµετοχής κάθε χρωµατικής συνιστώσας 

(3) ( ) [ ], ,
,
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Ανάκτηση 
Στη διαδικασία ανάκτησης ο πράκτορας αναλαµβάνει να συγκρίνει τα 

ιστογράµµατα της εικόνας επερώτησης µε κάθε ένα από αυτά της συλλογής 
ανάκτησης και να δώσει ως αποτέλεσµα ένα διάνυσµα µε τους βαθµούς οµοιότητας. 
Στην προκειµένη περίπτωση βέβαια µιλάµε για βαθµό ανοµοιότητας αφού κάθε 
σύγκριση θα δώσει ένα βαθµωτό µέγεθος της απόστασης d των δύο ιστογραµµάτων α 
και β. Η απόσταση αυτή ισούται µε το άθροισµα των ευκλείδειων αποστάσεων των 
τριών χρωµατικών καναλιών 

(4) R G Bd d d d= + +  

όπου  (αντίστοιχα και για τις άλλες δύο) ισούται µε Rd

(5) ( )
256 2

, ,
a b

R R i
i

d I I= −∑ R i  

5.3. Πράκτορας colorHSV 
Σε αντιστοιχία µε τον προηγούµενο πράκτορα αυτός αναλαµβάνει την επεξεργασία 

στο χρωµατικό πρότυπο HSV. Σε αντίθεση µε το RGB, το οποίο όπως είδαµε δεν 
ακολουθεί τη διαισθητική αντίληψη των χρωµάτων, το HSV χειρίζεται τα χρώµατα 
πολύ πιο ανθρώπινα. Τα αντιληπτικά παρόµοια χρώµατα βρίσκονται εξίσου κοντά 
ενώ η δηµιουργία ενός συγκεκριµένου χρωµατικού συνδυασµού µοιάζει µε τον τρόπο 
που και οι ίδιοι οι άνθρωποι το περιγράφουν. Έχει και αυτό τρεις συνιστώσες οι 
οποίες όµως αφενός δεν αναπαριστούν κάποια βασικά χρώµατα και αφετέρου δεν 
κυµαίνονται στο ίδιο πεδίο τιµών µεταξύ τους. 

 
Σχήµα 5: Το χρωµατικό πρότυπο HSV 

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 5, ένα χρώµα χαρακτηρίζεται από το hue, 
saturation και value. Το hue παίρνει τις τιµές 0-360 από έναν κυκλικό δίσκο και 
αναπαριστά µια τιµή του ορατού φάσµατος, αποτελεί δηλαδή µια τιµή χρώµατος 
όπως την περιγράφουµε στην καθηµερινή χρήση (κόκκινο, κίτρινο, κλπ.). Το 
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saturation χαρακτηρίζει ένα χρώµα ως προς την καθαρότητά του σε σχέση µε το 
λευκό και µετράται µε το επί τοις εκατό ποσοστό αυτής. Αν για παράδειγµα έχουµε 
ένα αντικείµενο αµιγώς γαλάζιο τότε λέµε ότι είναι κορεσµένο ή πλήρως saturated 
(τιµή 100), ενώ όσο το προσµίγουµε µε λευκό αποκτάει µια παστέλ απόχρωση και 
γίνεται λιγότερο saturated (τιµή <100), χωρίς ωστόσο να αλλάζει η τιµή του hue. Η 
τρίτη συνιστώσα value είναι ένα µέτρο της φωτεινότητας του χρώµατος και 
εκφράζεται επίσης σε επί τοις εκατό ποσοστό. Όσο µεγαλύτερη τόσο πιο φωτεινό 
είναι ένα χρώµα ενώ για µικρές τιµές τα χρώµατα είναι σκοτεινά όπως για 
παράδειγµα όταν τα βλέπουµε στο σκοτάδι. Το πεδίο τιµών 0-100 µπορεί να 
θεωρηθεί κατά µια άλλη έννοια το ποσό του φωτός που ανακλά ένα χρώµα. 

Εισαγωγή 
Ο συγκεκριµένος πράκτορας στην εισαγωγή µιας εικόνας δεν εξάγει το πλήρες 

ιστόγραµµα των τριών καναλιών. Αντίθετα εκµεταλλεύεται τον πλεονασµό της 
πληροφορίας που εισάγουν τα κανάλια saturation και value. Ως γνωστόν η τιµή του 
hue εκφράζει από µόνη της σε µεγάλο βαθµό τη χρωµατική πληροφορία. Απαλείφει 
λοιπόν τα δύο άλλα κανάλια µειώνοντας ελάχιστα την απώλεια στην πληροφορία και 
αντικαθιστά τον κερδισµένο χώρο µε στατιστικές µετρήσεις του hue. Το τελικό 
αποτέλεσµα αποτελείται από τρία διανύσµατα. Το πρώτο από αυτά είναι το 
ιστόγραµµα του καναλιού hue σύµφωνα µε τις εξισώσεις (1), (2) και έχει µέγεθος 360 
όσες και οι δυνατές τιµές των χρωµάτων στο µοντέλο HSV. Στο Σχήµα 6 φαίνεται η 
µορφή του για την εικόνα του παραδείγµατος (Εικόνα 9). 

 
Σχήµα 6: Ιστόγραµµα της συνιστώσας hue του HSV 

Το δεύτερο διάνυσµα Μ αναπαριστά τα κέντρα βάρους ή µέσες τιµές (mean) για 
κάθε τιµή του hue σε χωρικές συντεταγµένες πάνω στην εικόνα 
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ενώ το τρίτο διάνυσµα V εκφράζει τη στατιστική διακύµανση (variance) κάθε 
χρώµατος 
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Τα τρία διανύσµατα όπως και στον προηγούµενο πράκτορα κανονικοποιούνται 
σύµφωνα µε το µέγεθος της εικόνας. Οι τιµές του ιστογράµµατος διαιρούνται µε το 
πλήθος των εικονοστοιχείων, εξίσωση (3), οι δύο συντεταγµένες των κέντρων βάρους 
διαιρούνται µε τις αντίστοιχες διαστάσεις της εικόνας ενώ οι διακυµάνσεις µε τη 
µέγιστη δυνατή διακύµανση κάθε εικόνας. 

Ανάκτηση 
Στη διαδικασία ανάκτησης ο βαθµός ανοµοιότητας ή απόσταση d µεταξύ δύο 

εικόνων α και β θα υπολογισθεί συνδυάζοντας µε τον ακόλουθο τρόπο τις αποστάσεις 
µεταξύ των τριών διανυσµάτων dh (ιστόγραµµα του hue), dm (µέσες τιµές του hue) 
και dv (διακυµάνσεις του hue) 

(9)  ( )
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d d d d= ∗ ∗∑
όπου 

(10) ,
a b

h i i id I I= −  

(11) ( ) ( )2 2

,
a b a b a b

m i i i i i i id M M X X Y Y= − = − + −  

(12) ,
a b

v i i id V V= −  

Ο λόγος που επιλέχτηκε στην εξίσωση (9) ο πολλαπλασιασµός των τριών 
αποστάσεων στο άθροισµα είναι ότι τα δύο στατιστικά µεγέθη (µέση τιµή και 
διακύµανση) λειτουργούν ως σταθµιστές της απόστασης της αντίστοιχης διαφοράς 
του hue. Πρόκειται δηλαδή για βάρη τα οποία ανάλογα µε το µέγεθός τους 
επηρεάζουν την απόσταση ενός συγκεκριµένου χρώµατος µεταξύ δύο εικόνων. Αν 
για παράδειγµα οι δύο εικόνες είχαν το ίδιο σχεδόν ποσοστό κόκκινου χρώµατος (µε 
τιµή hue=0) και εποµένως µικρή απόσταση µεταξύ των αντίστοιχων τιµών του 
ιστογράµµατος η διαφορά αυτή θα µεγάλωνε όσο µεγαλύτερη θα ήταν η απόσταση 
της µέσης θέσης των αντίστοιχων εικονοστοιχείων στην εικόνα. Ακόµη και αν τα 
αντίστοιχα εικονοστοιχεία είχαν παρόµοια µέση τιµή χωρικής κατανοµής, η 
απόσταση θα πολλαπλασιαστεί και µε τη διακύµανση που παρουσιάζουν στην εικόνα. 

Ο πράκτορας αυτός λοιπόν θεωρεί όµοιες δύο εικόνες όταν τα χρώµατα που 
περιέχουν όχι µόνο είναι παρόµοια αλλά βρίσκονται και σε αντίστοιχες θέσεις και µε 
παρόµοια διάχυση από το κέντρο βάρους τους. Πρέπει να τονίσουµε ότι µε τον τρόπο 
αυτό δεν ευνοούνται εικόνες που µπορεί διαισθητικά να µοιάζουν αλλά έχουν 
µετατοπισµένο, περιστραµένο ή κλιµακωµένο περιεχόµενο (translation, rotation, scale 
variation). Είναι λοιπόν αρκετά αυστηρός και επιστρέφει συνήθως µικρές τιµές 
οµοιότητας αλλά µε σαφώς µεγαλύτερη ακρίβεια. Βέβαια το τι είναι όµοιο ή όχι είναι 
εντελώς υποκειµενικό µε αποτέλεσµα η λειτουργία αυτή να µην έχει πάντοτε το 
επιθυµητό αποτέλεσµα. 

5.4. Πράκτορας colorLAB 
Ο τρίτος και τελευταίος πράκτορας που ασχολείται µε το χρωµατικό περιεχόµενο 

των εικόνων αναλαµβάνει την επεξεργασία στο πρότυπο L*a*b*. Το Lab ή CIELAB 
καθιερώθηκε το 1976 από την CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) και 
βασίσθηκε στο τριχρωµατικό πρότυπο CIE 1931 XYZ. Στην πραγµατικότητα είναι το 
ένα από τα δύο πρότυπα που σχεδίασε η επιτροπή το 1976 και αφορά τα χρώµατα 
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επιφανειών. Η δηµιουργία του είχε ως σκοπό την αντιµετώπιση των ατελειών που 
παρουσιάζουν τα περισσότερα πρότυπα, όπως η ασυµβατότητα µε την ανθρώπινη 
ψυχοφυσιολογία της όρασης και η αντιληπτική ανοµοιοµορφία. Η τελευταία είναι και 
η αιτία που καθιστά δύσκολο τον υπολογισµό της διαφοράς ή απόστασης µεταξύ δύο 
χρωµάτων. Έχει και αυτό τρία κανάλια τα οποία προκύπτουν από µη γραµµικούς 
µετασχηµατισµούς του CIE XYZ δηµιουργώντας έναν οµοιόµορφο χρωµατικό χώρο. 
Το Lab σχεδιάσθηκε για να παρέχει µια γραµµικότητα στην αντίληψη των χρωµάτων 
που θα το καθιστούσε ιδανικό για εφαρµογές τµηµατοποίησης εικόνων. 

 
Σχήµα 7: Το χρωµατικό πρότυπο L*a*b* 

Στο Σχήµα 7 παρουσιάζονται γραφικά οι συνιστώσες του τρισδιάστατου χώρου 
του Lab. Ο άξονας L* περιγράφει τη φωτεινότητα και κυµαίνεται στο πεδίο τιµών 
από 0 (µαύρο) έως 100 (άσπρο). Ο άξονας a* είναι χρωµατική συνιστώσα και 
κυµαίνεται από το –100 (πράσινο) έως το 100 (κόκκινο) όπως και ο άξονας b* που 
κυµαίνεται από το –100 (γαλάζιο) έως το 100 (κίτρινο). Στην περίπτωση που τόσο το 
a* όσο και το b* ισούνται µε 0 τότε προκύπτει αχρωµία και ο άξονας L* διαγράφει 
την κλίµακα του γκρίζου (grayscale) από το µαύρο µέχρι το άσπρο. 

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές αναπαραστάσεις που κάθε χρωµατικό πρότυπο 
προσφέρει, όλα προκύπτουν µε κατάλληλους µετασχηµατισµούς κάποιου άλλου και 
συνήθως του RGB που είναι και το δηµοφιλέστερο. Ωστόσο η άποψη ότι τα 
πολλαπλά πρότυπα εισάγουν απλά έναν πλεονασµό δεν είναι βάσιµη αφού οι 
ιδιαιτερότητες του καθενός το καθιστούν ιδανικό για συγκεκριµένες περιπτώσεις και 
είναι ικανές να εξάγουν από µία εικόνα κάθε ένα και διαφορετικά σηµαντικά 
χαρακτηριστικά. 

Εισαγωγή 
Στη διαδικασία εισαγωγής ο πράκτορας εξάγει τα ιστογράµµατα IL, IΑ και IΒ των 

τριών καναλιών τα οποία όµως στην προκειµένη περίπτωση διαφέρουν στο µέγεθος. 
Αν δ η συνάρτηση (1) και Ε η εικόνα τότε 
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(13) ( ) [ ], ,
,

0,100L
L k i j

i j
I E k kδ= − → ∈∑  

(14) ( ) [ ], ,
,

100,100A
A k i j

i j
I E k kδ= − → ∈ −∑  

(15) ( ) [ ], ,
,

100,100B
B k i j

i j
I E k kδ= − → ∈ −∑  

Οι τιµές του κάθε ενός κανονικοποιούνται στη συνέχεια µε το πλήθος των 
εικονοστοιχείων της εικόνας µετατρεπόµενες σε ποσοστιαία µέτρα της συµµετοχής 
του κάθε χρώµατος (3). Το Σχήµα 8 αναπαριστά ένα τέτοιο ιστόγραµµα για την 
εικόνα του παραδείγµατος (Εικόνα 9). 

 
Σχήµα 8: Ιστόγραµµα Lab 

Ανάκτηση 
Στην ανάκτηση ο πράκτορας υπολογίζει την απόσταση κάθε καναλιού ανεξάρτητα 

για κάθε ζεύγος εικόνων (α, β) και εξάγει το τελικό αποτέλεσµα d ως εξής 

(16) L A Bd d d d= + +  

όπου 

(17) ( )
100 2

, ,
a b

L L i
i

d I I= −∑ L i  

(18) ( )
200 2

, ,
a b

A A i
i

d I I= −∑ A i  

(19) ( )
200 2

, ,
a b

B B i
i

d I I= −∑ B i  

5.5. Πράκτορας textureHistogram 
Ο πράκτορας textureHistogram ασχολείται µε το συνδυασµό χρώµατος και υφής 

(texture). Αν και δεν υπάρχει µια καθολικά αποδεκτή ερµηνεία για τον όρο texture, 
θα µπορούσαµε να το προσδιορίσουµε ως µία κατανοµή εντάσεων και χρωµάτων που 
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επαναλαµβάνεται µε φυσικό τρόπο δηµιουργώντας ένα διαισθητικά οµοιογενές 
πρότυπο. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 9, το texture δεξιά δεν αποτελεί αντιγραφή, 
µεγέθυνση ή πολλαπλασιασµό του µικρού κοµµατιού αριστερά, αλλά φυσική 
επανάληψη που δηµιουργεί την αίσθηση µιας περιοχής µε παρόµοια υφή. Ανεξάρτητα 
από την ερµηνεία, αυτό στο οποίο πιθανότατα όλοι συµφωνούν είναι ότι οποιοδήποτε 
texture αφενός δεν παρουσιάζει κάποια χρωµατική οµοιογένεια στο επίπεδο 
ανάλυσης της εικόνας και αφετέρου µια τέτοια οµοιογένεια υπάρχει συνήθως σε 
κάποια µεγαλύτερη κλίµακα. Υπάρχουν διάφορα µοντέλα επεξεργασίας και ανάλυσης 
ενός texture, κάθε ένα από τα οποία επικεντρώνεται σε κάποια από τις κυρίαρχες 
ιδιότητές του όπως η στατιστική κατανοµή των χρωµάτων ή των συχνοτήτων, οι 
πολλαπλές κλίµακες και κατευθύνσεις, ή ακόµη και τεχνικές που βασίζονται σε 
fractals. 

Ο συγκεκριµένος πράκτορας δηµιουργεί και επεξεργάζεται ένα χρωµατικό 
ιστόγραµµα κατάλληλα τροποποιηµένο ώστε να περιλαµβάνει πληροφορία για την 
τοπική κατανοµή του texture στην εικόνα. ∆εδοµένου του γεγονότος ότι τα 
εικονοστοιχεία µε το ίδιο χρώµα δεν αναπαριστούν πάντοτε το ίδιο αντικείµενο 
(µπορεί να είναι γωνίες, ακµές, οµοιογενείς περιοχές, κλπ.) έχουν προταθεί [9] στο 
παρελθόν µέθοδοι κατηγοριοποίησης που δηµιουργούν ανεξάρτητα ιστογράµµατα για 
κάθε κατηγορία εικονοστοιχείων. Επειδή όµως η προσέγγιση αυτή θέτει νέα 
προβλήµατα και παραµέτρους έχει προταθεί µια παραλλαγή [18] η οποία βασίζεται 
σε ένα τροποποιηµένο χρωµατικό ιστόγραµµα που ενισχύει τη συµµετοχή του κάθε 
εικονοστοιχείου µε ένα βάρος που εξαρτάται από την τοπική του κατανοµή και θέση. 
Αντί λοιπόν να διαχωρίσουµε τα ιστογράµµατα σε διάφορες κατηγορίες είναι δυνατό 
να ενσωµατώσουµε δυναµικά σε ένα µόνο ιστόγραµµα τη συνολική πληροφορία. 

 
Σχήµα 9: Σύνθεση texture 

Εισαγωγή 
Στην εισαγωγή ο πράκτορας δηµιουργεί µια παραλλαγή του τριχρωµατικού RGB 

ιστογράµµατος το οποίο έχει την ακόλουθη µορφή για κάθε κανάλι Ε* της εικόνας 

(20) ( ) ( ) [ ], ,
,

, 1k i j
i j

I w i j E k k ,δ χ∗
∗ = − → ∈∑  

Το w είναι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε εικονοστοιχείου και είναι βαθµωτό 
µέγεθος. ∆εδοµένου ότι η εικόνα περιέχει τοπικά κάποια µορφή texture, το βάρος 
αυτό είναι δυνατό να τη συνδυάσει µε το χρώµα. Στη συγκεκριµένη υλοποίηση 
έχουµε χρησιµοποιήσει το λαπλασιανό τελεστή ∆ της ισχύος της ακµής ενώ υπάρχουν 
διάφορες µέθοδοι σχηµατισµού ανάλογων συντελεστών. 
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(21) ( ) ( )2, ,w i j i j= ∆  

Το µέγεθος της ισχύος της ακµής µετράει τόσο την τοπική ανοµοιοµορφία όσο και 
την παρουσία πρωτογενών χαρακτηριστικών, όπως οι ακµές και οι γωνίες τα οποία 
προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την υφή. Με τον τρόπο αυτό επιβραβεύονται 
ουσιαστικά, κατά τον υπολογισµό του ιστογράµµατος, τα χρώµατα που συµµετέχουν 
σε περιοχές µε έντονες διακυµάνσεις. Ο τελεστής υψώνεται στο τετράγωνο για να 
ενισχύσει ακόµη και την εµφάνιση µικρών διαφορών ενώ ο πυρήνας k του 
λαπλασιανού τελεστή εφαρµόζει σε µια γειτονιά 3x3 και έχει την ακόλουθη µορφή 

(22)  
1 2 1
2 4 2
1 2 1

k
− 

 = − − 
 − 

Όσον αφορά την κανονικοποίηση των τιµών του ιστογράµµατος, στην περίπτωση 
αυτή διαιρούνται και πάλι µε το πλήθος των εικονοστοιχείων της εικόνας, αλλά τώρα 
πια δεν εκφράζουν την ποσοστιαία συµµετοχή του κάθε χρώµατος, αφού το άθροισµα 
των συνιστωσών δεν ισούται µε τη µονάδα. 

 
Σχήµα 10: Ιστόγραµµα συνδυασµού χρώµατος και texture 

Στο Σχήµα 10 φαίνεται η µορφή του για την εικόνα του παραδείγµατος (Εικόνα 9). 
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί και αυτό ένα ιστόγραµµα στο RGB αξίζει να σηµειωθεί 
η διαφορά που παρουσιάζει από το αντίστοιχο στο Σχήµα 4. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στο περιεχοµένου της εικόνας που παρουσιάζει έντονη υφή texture. 

Ανάκτηση 
Η διαδικασία ανάκτησης είναι όµοια µε αυτή του πράκτορα colorRGB αφού οι 

εξαγόµενες πληροφορίες δε διαφέρουν στη δοµή και το είδος. Η σύγκριση των 
ιστογραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις εξισώσεις (4) και (5). 

5.6. Πράκτορας textureGabor 
Πρόκειται για το δεύτερο πράκτορα που ασχολείται µε την υφή. Ο συγκεκριµένος 

χρησιµοποιεί µια βάση από φίλτρα Gabor τα οποία φηµίζονται για τη βιολογική τους 
προέλευση και τις τεχνικές τους ιδιότητες που τα καθιστούν ιδανικά για την ανάλυση 
του texture [2], [32]. Οι κυµατοµορφές των φίλτρων Gabor έχουν σχήµα παρόµοιο µε 
την αισθητήρια αντίδραση των κυττάρων του πρωτεύοντος οπτικού φλοιού V1. 
∆ιάφοροι ερευνητές στο παρελθόν έχουν χαρακτηρίσει τα κύτταρα αυτά ως 
ανιχνευτές ακµών, ενώ πειράµατα στον αντίστοιχο οπτικό φλοιό ζώων έχουν δείξει 
ότι οι αντιδράσεις των κυττάρων στα ερεθίσµατα αντιστοιχούν σε τοπικές µετρήσεις 
συχνοτήτων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι γειτονικές περιοχές του φλοιού 
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παρουσίαζαν συµµετρίες µεταξύ τους. Τα πειράµατα αυτά αποτέλεσαν ουσιαστικά το 
κίνητρο και την έµπνευση των φίλτρων Gabor. 

 
Σχήµα 11: Αναπαράσταση του φίλτρου Gabor στο χώρο και στο πεδίο συχνοτήτων 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 11 τόσο σε δυσδιάστατη όσο και τρισδιάστατη 
απεικόνιση, τα φίλτρα αυτά είναι παραµετροποιηµένα στο πεδίο του χώρου και των 
συχνοτήτων. Η βάση των φίλτρων Gabor δηµιουργείται από ένα σύνολο 
συναρτήσεων µετατοπισµένων µεταξύ τους στο χώρο και το πεδίο συχνοτήτων, τα 
όρια των οποίων προσδιορίζονται από γκαουσιανές συναρτήσεις (gaussian envelope 
function). Κάθε φίλτρο της βάσης είναι µια δυσδιάστατη µιγαδική συνάρτηση τα δύο 
µέρη της οποίας µοντελοποιούν την προαναφερόµενη βιολογική συµµετρία. Στο 
Σχήµα 12 παρουσιάζεται ένα ζεύγος συναρτήσεων (πραγµατικό και φανταστικό 
µέρος) για ένα από τα φίλτρα της βάσης. 

 
Σχήµα 12: Ζεύγος µιγαδικής συνάρτησης για κάποιο φίλτρο Gabor 

Όλα τα φίλτρα, τόσο το πραγµατικό όσο και το φανταστικό τους µέρος, 
δηµιουργούνται βάσει ενός µητρικού µε κατάλληλη µεταφορά, κλιµάκωση και 
περιστροφή (Σχήµα 13). Η βάση εποµένως αποτελείται από όλους τους συνδυασµούς 
συναρτήσεων που προκύπτουν για τις παραπάνω παραµέτρους. Τέλος τα φίλτρα 
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Gabor [3] έχουν επιλεγεί για τον χαρακτηρισµό του texture µε σκοπό την εξερεύνηση 
και ανάκτηση εικόνων στο πρότυπο MPEG-7. 

 
Σχήµα 13: Η κατανοµή των φίλτρων στο πεδίο των συχνοτήτων 

Εισαγωγή 
Η εισαγωγή µιας εικόνας εκτελείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο δηµιουργείται η 

βάση των φίλτρων Gabor και γίνεται η µετατροπή της εικόνας σε µονόχρωµη 
(διαβαθµίσεις του γκρίζου). Στο δεύτερο γίνεται η συνέλιξη της εικόνας µε τη βάση 
των φίλτρων και εξάγονται χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα οποία επιτυγχάνεται η 
τµηµατοποίηση σε κλάσεις µε παρόµοιο texture. Στο τρίτο δηµιουργείται και 
αποθηκεύεται ένα αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό για κάθε κλάση βάσει των 
οποίων θα γίνει αργότερα η ανάκτηση. 

Η µετατροπή της εικόνας σε µονόχρωµη γίνεται αφενός διότι η υφή δε σχετίζεται 
άµεσα µε το χρώµα και αφετέρου διότι, όπως έχει πειραµατικά διαπιστωθεί [7], η 
χρήση των χρωµατικών καναλιών προσφέρει ελάχιστη βελτίωση µε µεγάλο ωστόσο 
κόστος, τόσο υπολογιστικό όσο και αποθηκευτικό. Η δηµιουργία της βάσης 
στηρίζεται σε µια γεννήτρια δυσδιάστατη µιγαδική συνάρτηση g όπου 

(23) ( )
2 2

2 2

1 1, exp 2
2 2x y x y

x yg x y jWxπ
πσ σ σ σ

   
= − + +           

 

από την οποία µε κατάλληλες περιστροφές και µεταθέσεις προκύπτουν οι υπόλοιπες 

(24) ( ) ( ), , , 1, ,m
mng x y a g x y a m n− ′ ′= > ∈  

(25) ( )cos sinmx a x yθ θ−′ = +  

(26) ( )sin cosmy a x yθ θ−′ = − +  

όπου n
K
πθ =  και K ο συνολικός αριθµός των κατευθύνσεων (περιστροφών). 

Προκειµένου όµως κάθε ένα από τα φίλτρα της βάσης να περιοριστεί σε ένα πεδίο 
κάλυψης όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 13 εξαλείφοντας έτσι την εισαγωγή 
πλεονασµού στην φιλτραρισµένη εικόνα, πρέπει να ορισθούν κατάλληλα οι 
διακυµάνσεις στην εξίσωση (23). Από το µετασχηµατισµό Fourier έχουµε ότι 

(27) 1 1,
2 2x y

u v

σ σ
πσ π

= =
σ
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όπου 

(28) 
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(29) 
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Οι παράµετροι Ul και Uh ορίζουν τα ακρότατα των συχνοτήτων της περιοχής 
ενδιαφέροντος, m είναι ο αύξων αριθµός των κλιµακώσεων (0, 1,... S-1), n ο αύξων 
αριθµός των περιστροφών (1, 2,... Κ) και  

(30) 
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1S

h

l

U
a

U

− 
=  

 
 

Αφού δηµιουργηθεί η βάση των φίλτρων Gabor γίνεται συνέλιξη της εικόνας µε 
κάθε ένα από αυτά. Στην περίπτωσή µας υπάρχουν 4 διαφορετικές κλίµακες και 6 
κατευθύνσεις από τις οποίες προκύπτουν 24 διαφορετικά φίλτρα που δηµιουργούν τις 
αντίστοιχες φιλτραρισµένες εικόνες. Κάθε µία από αυτές ενσωµατώνει πληροφορία 
για το texture σε διαφορετική κλίµακα και κατεύθυνση. Η µία από αυτές για την 
εικόνα του παραδείγµατος (Εικόνα 9) παρουσιάζεται στην Εικόνα 10 αριστερά. 

 
Εικόνα 10: Συνέλιξη µε ένα φίλτρο Gabor και στη συνέχεια τµηµατοποίηση 

Σκοπός µας στη συνέχεια είναι η τµηµατοποίηση της εικόνας σε περιοχές µε 
παρόµοιο texture. Χωρίζουµε την εικόνα σε µη επικαλυπτόµενα κοµµάτια 
διαστάσεων 20x20 και για κάθε ένα από αυτά σε κάθε φιλτραρισµένη εικόνα Εmn 
υπολογίζουµε τη µέση τιµή µ και τη διακύµανση σ της ενέργειας 
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όπου k, l όλοι οι δείκτες µε τιµή πολλαπλάσια του 20 που ανήκουν στην εικόνα. Για 
κάθε κοµµάτι εποµένως δηµιουργείται ένα διάνυσµα διαστάσεων 2x24 µε τις τιµές 
των παραµέτρων µ και σ για κάθε κλίµακα και κατεύθυνση. Για τον υπολογισµό της 
διακύµανσης (32) δε χρησιµοποιούµε την ευκλείδεια απόσταση αλλά την απόλυτη 
διαφορά, για να έχουµε στη συνέχεια τη δυνατότητα να αθροίσουµε άµεσα τις 
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διακυµάνσεις πολλών τµηµάτων, όπως θα δούµε παρακάτω. Κατόπιν εκτελούµε 
ταξινόµηση των παραπάνω διανυσµάτων σε τρεις κλάσεις χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο k-means. Η επιλογή του πλήθους των κλάσεων έγινε έπειτα από τη 
διαπίστωση ότι περισσότερες κλάσεις οδηγούν συνήθως στη δηµιουργία πολλών 
µικρών τµηµάτων σε αντίθεση µε την αντιληπτική οργάνωση που θέλει ένα texture, 
όταν αυτό υπάρχει, να καταλαµβάνει ένα σηµαντικό τµήµα µιας εικόνας. Σε 
διαφορετική περίπτωση ακόµη και αν αυτό υπάρχει, δε συνιστά λόγο οµοιότητας 
µεταξύ δύο εικόνων. Στην Εικόνα 10 δεξιά φαίνεται το αποτέλεσµα της 
τµηµατοποίησης της αριστερής εικόνας. 

Στο τελευταίο βήµα της διαδικασίας υπολογίζουµε για κάθε κλάση ένα 
αντιπροσωπευτικό διάνυσµα (2x24) των παραµέτρων µ και σ λαµβάνοντας υπόψη 
όλα τα κοµµάτια που ανήκουν στην εν λόγω κλάση πλην αυτών που γειτονεύουν µε 
άλλες, και αυτό διότι είναι πολύ πιθανό τα κοµµάτια αυτά είτε να µην έχουν 
ταξινοµηθεί σωστά διότι ως συνοριακά βρίσκονται στη µετάβαση µεταξύ 
διαφορετικών texture είτε να αποτελούν σποραδικές εµφανίσεις κάποιας κλάσης σε 
τυχαία σηµεία της εικόνας. Το αντιπροσωπευτικό αυτό διάνυσµα αποτελεί τη µέση 
τιµή και τη διακύµανση για το σύνολο των τµηµάτων που ανήκουν σε µια κλάση 
σύµφωνα µε το προηγούµενο κριτήριο. Πρέπει να σηµειώσουµε επίσης ότι κατά την 
διαδικασία εφαρµογής του κριτηρίου αποκλεισµού συνοριακών τµηµάτων, είναι 
δυνατό για κάποια κλάση να µη βρεθεί κανένα τµήµα που να το ικανοποιεί. Συνεπώς 
το τρία είναι ο µέγιστος αριθµός αντιπροσωπευτικών κλάσεων texture που θα 
εντοπισθούν σε µία εικόνα. Στην Εικόνα 11 φαίνονται οι περιοχές της κάθε κλάσης 
που έλαβαν µέρος στον υπολογισµό του αντιπροσώπου. 

 
Εικόνα 11: Οι περιοχές που θα συµβάλλουν στον αντιπρόσωπο κάθε κλάσης 

Ανάκτηση 
Στην ανάκτηση υπολογίζουµε τη διαφορά του αντιπροσωπευτικού διανύσµατος 

κάθε κλάσης από τα αντίστοιχα των υπολοίπων εικόνων. Οι συνδυασµοί για κάθε 
ζεύγος εικόνων είναι το πολύ 9 και η µικρότερη απόσταση αυτών θα καθορίσει το 
βαθµό οµοιότητας του ζεύγους. Αν i, j δύο εικόνες, m, n οι κλίµακες και περιστροφές 
του µετασχηµατισµού Gabor και µ, σ οι αντιπροσωπευτικές τιµές κάθε κλάσης c τότε 
ο βαθµός ανοµοιότητας d των δύο εικόνων προκύπτει ως εξής 
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α(µ) και α(σ) είναι οι διακυµάνσεις των αντίστοιχων παραµέτρων σε όλη τη συλλογή 
των εικόνων που συµµετέχει στην ανάκτηση και χρησιµοποιούνται για να 
κανονικοποιήσουν τις δύο ποσότητες στο άθροισµα. Επιπλέον έχουν εξετασθεί και 
άλλες µέθοδοι σύγκρισης όπως για παράδειγµα η διαφορά των δύο κλάσεων µε τη 
µεγαλύτερη ενέργεια των συντελεστών τους ή το άθροισµα των διαφορών µεταξύ των 
κλάσεων µε αντίστοιχα µεγέθη. Τα αποτελέσµατα ωστόσο δε διαφέρουν αισθητά 
µεταξύ τους καθιστώντας δύσκολη την αξιολόγηση των διαφόρων µεθοδολογιών. 

5.7. Πράκτορας shape 
Ο τελευταίος πράκτορας του συστήµατος αναλαµβάνει τη διαχείριση των 

σχηµάτων που περιέχονται στις εικόνες. Το σχήµα αποτελεί τη σηµαντικότερη ίσως 
πληροφορία όπως είδαµε στο κεφάλαιο της βιολογικής όρασης. Εµπεριέχει µεγάλο 
βαθµό σηµασιολογίας µε αποτέλεσµα η εξαγωγή και ιδιαίτερα η ερµηνεία του να 
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα κυρίαρχα χαρακτηριστικά 
(π.χ. χρώµα), των οποίων τόσο ο τρόπος εξαγωγής όσο και διαχείρισής βασίζεται σε 
καθορισµένες µεθόδους, η ανάλυση και επεξεργασία του σχήµατος δεν ακολουθεί 
καθολικά εφαρµόσιµες και αποδεκτές τεχνικές. Έχουν κατά καιρούς προταθεί πολλές 
και ποικίλες µέθοδοι [23], [28], κάθε µία από τις οποίες προέρχεται και στοχεύει σε 
διαφορετικό επίπεδο. Η κύρια κατηγοριοποίησή τους αφορά την εξαγωγή του 
σχήµατος ως περίγραµµα ή το εσωτερικό µιας ενιαίας περιοχής, ενώ µια δεύτερη τον 
υπολογιστικό τρόπο περιγραφής του ο οποίος θα είναι είτε ένα αριθµητικό µέγεθος 
είτε µια µετασχηµατισµένη αναπαράσταση (π.χ. γράφος). 

Με βασικό στόχο την απλότητα, η υλοποίηση του πράκτορα στηρίχθηκε στη 
θεωρία των moments. Τα moments χρησιµοποιήθηκαν αρχικά στη µηχανική και 
αργότερα επεκτάθηκαν και σε άλλα πεδία. Ο Hu το 1962 απέδειξε ότι η χρήση τους 
διατηρεί την πληροφορία των σχηµάτων. Ένα δυσδιάστατο moment mpq τάξης p+q 
µιας συνάρτησης f(x,y) ορίζεται ως 

(35)  ( , )p q
pqm x y f x y dxdy

∞ ∞

−∞ −∞

= ∫ ∫

Αν η συνάρτηση f αντικατασταθεί µε το σήµα µιας δυαδικής εικόνας Ε, 
διαστάσεων ΜxN, που λαµβάνει τιµή 1 στον περιεχόµενο χώρο ενός σχήµατος και 
τιµή 0 οπουδήποτε αλλού τότε 
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Η άπειρη σειρά των moments p,q προσδιορίζεται µοναδικά από ένα σχήµα αλλά 
και αντίστροφα η συνάρτηση f µπορεί να ανακατασκευαστεί µε ακρίβεια από αυτά. 
Τα moments τάξης-0 προσδιορίζουν το εµβαδόν ενός σχήµατος ενώ ο συνδυασµός 
τους µε την τάξη-1 µας δίνει το κέντρο βάρους (x=m10/m00, y=m01/m00). Τα moments 
τάξης-2 ονοµάζονται moments της αδράνειας και χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό των κυρίαρχων αξόνων ενός σχήµατος ενώ αντίστοιχες συσχετίσεις 
υπάρχουν και για κάποιες από τις µεγαλύτερες τάξεις. Επειδή ο αρχικός ορισµός τους 
είναι εξαρτώµενος από τη θέση, την περιστροφή και την κλίµακα, έχουν προταθεί 
διάφορες παραλλαγές που είναι ανεξάρτητες αυτών των παραµέτρων και ονοµάζονται 
moment invariants. Το ακόλουθο moment για παράδειγµα είναι ανεξάρτητο της θέσης 
που κατέχει το σχήµα στην εικόνα 
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όπου το ( , )x y  αναπαριστά τις συντεταγµένες του κέντρου βάρους του. 

Το πλεονέκτηµά τους είναι η απλότητα και ο σαφής µαθηµατικός ορισµός αλλά 
µειονεκτούν στο ότι είναι δύσκολο να γίνουν άµεσες συσχετίσεις των υψηλότερων 
τάξεων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες των σχηµάτων. Αυτός είναι 
και ο λόγος που συνήθως χρησιµοποιούνται µόνο µερικές από τις πρώτες τάξεις. 
Ωστόσο, όπως οι περισσότερες µέθοδοι που οδηγούν σε βαθµωτά αριθµητικά µεγέθη, 
έτσι και τα moments δεν ανιχνεύουν τοπικά χαρακτηριστικά των σχηµάτων αλλά 
προσφέρουν µια συνολική πληροφορία. 

Εισαγωγή 
Η αναπαράσταση των σχηµάτων της εισαγοµένης εικόνας γίνεται µε την 

τµηµατοποίησή της και στη συνέχεια τον υπολογισµό των moments για κάθε περιοχή. 
Η τµηµατοποίηση της εικόνας βασίζεται στον αλγόριθµο αύξησης περιοχών [13]. 
Αρχικά γίνεται ανίχνευση των ακµών µε τον αλγόριθµο canny. Κάθε συνδεδεµένο 
σύνολο ακµών ορίζει και έναν σπόρο της διαδικασίας αύξησης περιοχών ο οποίος 
χωρικά έχει τις συντεταγµένες του κέντρου βάρους των αντίστοιχων εικονοστοιχείων. 
∆εδοµένου ότι οι σπόροι που προκύπτουν είναι συνήθως πολύ περισσότεροι από το 
πλήθος των τµηµάτων µιας εικόνας, ακολουθεί µια διαδικασία ελαχιστοποίησης 
σύµφωνα µε κάποια κριτήρια. Στην προκειµένη περίπτωση τα κριτήρια είναι η 
χωρική και χρωµατική απόσταση µεταξύ δύο σπόρων που καθορίζονται από δύο 
κατώφλια. Στόχος είναι η µείωση των σπόρων σε ένα µέγιστο αριθµό και 
επιτυγχάνεται µε µια επαναληπτική διαδικασία αύξησης των παραπάνω κατωφλίων. 
Οι αρχικές τιµές των δύο κατωφλίων είναι 10 και σε κάθε επανάληψη αυξάνονται 
κατά 5. Αν κάποιος σπόρος απέχει από κάποιον άλλο µικρότερη από την τρέχουσα 
απόσταση και επιπλέον όλες οι χρωµατικές συνιστώσες του ικανοποιούν την 
παραπάνω διαφορά, τότε διαγράφεται. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης του 
συνόλου των σπόρων, σε περίπτωση που το πλήθος τους εξακολουθεί να ξεπερνά 
τους 20, η διαδικασία επαναλαµβάνεται αυξάνοντας τα κατώφλια. Το όριο των 20 
περιοχών καθορίσθηκε πειραµατικά ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο της 
ενοποίησης ασυσχέτιστων περιοχών ή της υπερτµηµατοποίησης της εικόνας. 

Η τµηµατοποίηση βέβαια δεν εγγυάται τον εντοπισµό περιοχών µε αντίστοιχη 
σηµασιολογική αξία και τις περισσότερες φορές απαιτείται επιπρόσθετη γνώση για τη 
σύνδεση επιµέρους τµηµάτων που θα συνιστούν ένα ολοκληρωµένο αντικείµενο. Μια 
τέτοια περίπτωση παρουσιάζεται στην Εικόνα 12 όπου το καλό αποτέλεσµα της 
τµηµατοποίησης δεν αρκεί για να προσδιορίσει συνολικά το αντικείµενο. 
Οποιαδήποτε εποµένως περιγραφή των συγκεκριµένων τµηµάτων είναι αµφίβολο αν 
θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση της οµοιότητας µεταξύ εικόνων. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί και το µεγαλύτερο εµπόδιο στη χρήση της πληροφορίας των σχηµάτων που 
περιέχει µια εικόνα. Αφού λοιπόν εντοπισθούν τα διάφορα τµήµατα της εικόνας, 
υπολογίζονται για κάθε ένα από αυτά, τα moments µηδενικής, πρώτης και δεύτερης 
τάξης. Οι µεγαλύτερες τάξεις δεν έχουν µεγάλη συνεισφορά και επιπλέον είναι 
επιρρεπείς στο θόρυβο, γι’ αυτό και παραλείπονται. 
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Εικόνα 12: Τµηµατοποίηση µε αύξηση περιοχών 

Ανάκτηση 
Στη φάση αυτή αγνοούνται τα τµήµατα που έχουν µικρότερο από ένα 

συγκεκριµένο µέγεθος. Το όριο αυτό τίθεται συνήθως εκ των προτέρων και εκφράζει 
ένα ποσοστό του µεγέθους του µεγαλύτερου εντοπισµένου τµήµατος στην εικόνα. 
Από τα τµήµατα που θα λάβουν µέρος στη διαδικασία ανάκτησης συγκρίνονται τα 
διανύσµατα των moments και το χρώµα τους. Ο βαθµός οµοιότητας (ή απόσταση) d 
δύο εικόνων ισούται µε το ελάχιστο γινόµενο των ευκλείδειων αποστάσεων moment 
και χρώµατος, που προκύπτει από τους συνδυασµούς των σχηµάτων µεταξύ των 
εικόνων που εξετάζονται. Αν i, j είναι το πλήθος των σχηµάτων στις δύο εικόνες 
αντίστοιχα τότε 
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όπου C είναι το διάνυσµα της µέσης τιµής των χρωµατικών καναλιών των 
εικονοστοιχείων που ορίζουν κάθε σχήµα. 
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6. Τα Συστήµατα Ψηφοφορίας 
Η ψηφοφορία είναι µια διαδικασία στην οποία καταφεύγουµε σε περιπτώσεις όπου 

πολλά άτοµα καλούνται να αποφασίσουν µεταξύ πολλών εναλλακτικών επιλογών. 
Χρησιµοποιείται ευρέως στην καθηµερινή ζωή και έχουν αναπτυχθεί πολλά εκλογικά 
συστήµατα, κάθε ένα από τα οποία εστιάζει τη µεθοδολογία του σε διαφορετικές 
παραµέτρους ή συνθήκες ψηφοφορίας. Στην εργασία αυτή το σύστηµα ψηφοφορίας 
αναλαµβάνει τη σύντηξη των επιµέρους αποτελεσµάτων που εξάγουν οι πράκτορες 
και τη λήψη µιας συνολικής απόφασης για την κατάταξη των εικόνων σε µια 
ανάκτηση βάσει περιεχοµένου. Η ιδέα της ενσωµάτωσης του µηχανισµού 
ψηφοφοριών προήλθε από µία σχετική εργασία [36], στην οποία η εκτέλεση 
ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου αποτελούσε ένα πιθανό πεδίο εφαρµογής. 

6.1. Θεωρία ψηφοφοριών 
Η θεωρία ψηφοφοριών αποτελεί µια µαθηµατική θεωρία που αφορά τη διαδικασία 

µε την οποία κοινωνίες ή οµάδες µετασχηµατίζουν πολλές και πιθανότατα 
αντικρουόµενες απόψεις σε µία µοναδική επιλογή. Βασικές οντότητες στη διαδικασία 
αυτή αποτελούν: 

• ο ψηφοφόρος ή εκλογέας ο οποίος είναι µέλος του εκλογικού σώµατος και 
καλείται να εκφράσει την άποψή του για ένα σαφώς καθορισµένο θέµα 

• ο υποψήφιος που αντιπροσωπεύει στη θεωρία ψηφοφοριών µια πιθανή 
εναλλακτική λύση 

• η ψήφος η οποία αποτελεί την έκφραση της προτίµησης του ψηφοφόρου για το 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας (στην περίπτωση που ο ψηφοφόρος καλείται να 
επιλέξει περισσότερους από έναν υποψηφίους, κατατάσσοντάς τους σε σειρά 
προτίµησης, τότε πρόκειται για ψήφο προτιµήσεων και όπως θα δούµε έχει 
ιδιαίτερη σηµασία στην παρούσα εργασία) 

• το εκλογικό σύστηµα το οποίο αποτελεί µια συγκεκριµένη διαδικασία 
µαθηµατικού συγκερασµού και αποτίµησης των εκφρασµένων απόψεων 

Όταν η εκλογική διαδικασία αφορά δύο µόνο υποψηφίους τότε το εκλογικό 
σύστηµα της απόλυτης πλειοψηφίας εφαρµόζεται απλά και έχει ένα άµεσο και δίκαιο 
αποτέλεσµα. Σε κάθε άλλη περίπτωση όµως που ο αριθµός των υποψηφίων ξεπερνά 
τους δύο, είναι δύσκολο να βρεθεί µια απλή, δίκαιη και συνεπής διαδικασία. Ο 
Kenneth Arrow µάλιστα το 1951 διατύπωσε και απέδειξε ένα θεώρηµα σύµφωνα µε 
το οποίο κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Θεώρηµα του 
Ανέφικτου του Arrow (Arrow’s Impossibility Theorem) «µέθοδοι για το πέρασµα από 
ατοµικές προτιµήσεις σε κοινωνικές προτιµήσεις, οι οποίες θα είναι ικανοποιητικές και 
θα οριστούν για ένα µεγάλο εύρος συνόλων ατοµικών κατατάξεων προτιµήσεων, δεν 
µπορεί παρά µόνο να επιβληθούν ή να αποφασιστούν δικτατορικά». Με άλλα λόγια δεν 
υπάρχει καµία συνεπής δηµοκρατική µέθοδος που να επιλέγει µε κριτήρια απόλυτης 
δικαιοσύνης έναν από τρεις ή περισσότερους υποψηφίους. Ο Arrow κατέληξε στο 
συµπέρασµα αυτό αφού µελετώντας ένα σύνολο επιθυµητών ιδιοτήτων που ένα 
εκλογικό σύστηµα πρέπει να εµπεριέχει, απέδειξε ότι αυτές είναι αµοιβαία 
αντιφατικές. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η έννοια της δικαιοσύνης στο θέµα των 
ψηφοφοριών είναι εντελώς υποκειµενική και σε συνδυασµό µε την επιλογή του 
εκλογικού συστήµατος µπορεί να διαµορφώσει σηµαντικά το τελικό αποτέλεσµα. 
Κατά καιρούς µάλιστα έχουν προταθεί αρκετά «Κριτήρια ∆ικαιοσύνης» πολλά από 
τα οποία, αν και διάσηµα, εξακολουθούν να παραβιάζονται από ευρύτατα 
χρησιµοποιούµενα εκλογικά συστήµατα. 
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Μέχρι σήµερα έχει αναπτυχθεί µεγάλη ποικιλία εκλογικών συστηµάτων κάθε ένα 
από τα οποία απευθύνεται σε διαφορετικές εκλογικές περιπτώσεις. Όσον αφορά τα 
επιθυµητά χαρακτηριστικά τους, οι απόψεις συγκλίνουν αρκετά. Ωστόσο επικρατεί 
διαφωνία ως προς τη βαρύτητα του κάθε χαρακτηριστικού και συνεπώς ως προς την 
καταλληλότητα του κάθε συστήµατος, µε αποτέλεσµα οι πολιτικές συνθήκες να είναι 
αυτές που συνήθως υποκινούν την επιλογή κάποιου συστήµατος και όχι το θεωρητικό 
του υπόβαθρο (σε περιπτώσεις πολιτικών εκλογών). Εντούτοις τα χαρακτηριστικά 
ενός εκλογικού συστήµατος είναι αυτά που το κατατάσσουν σε κάποια κατηγορία 
µερικές εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες: 

• Πλειοψηφικά συστήµατα 
• Συστήµατα αναλογικής εκπροσώπησης 
• Συστήµατα προτιµήσεων ή έκφρασης θέσης 
• Συστήµατα διαδοχικών αποκλεισµών υποψηφίων 
• Συστήµατα εκτίµησης ωφέλειας του υποψηφίου µε χρήση σταθµίσµατος 
• Συστήµατα σταθµισµένης άποψης των ψηφοφόρων 

6.2. Προσαρµογή στις απαιτήσεις του συστήµατος 
Όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαµε και περιγράψαµε µέχρι στιγµής ισχύουν στις 

καθηµερινές περιπτώσεις εκλογικών διαδικασιών. Ο µηχανισµός των ψηφοφοριών 
ωστόσο είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται αρκετά και στα συστήµατα 
υπολογιστών. Ένα πιθανό παράδειγµα είναι η αποφυγή κρίσιµων καταστάσεων και 
αδιεξόδων σα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήµατα. Στην προκειµένη 
εφαρµογή της ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου, κάθε πράκτορας ψηφίζει για 
την οµοιότητα κάθε εικόνας ως προς την εικόνα ανάκτησης (query image) µε 
κριτήριο το χαρακτηριστικό στο οποίο είναι εξειδικευµένος. Η διαδικασία αυτή πέρα 
από τις προφανείς οµοιότητες µε τις εκλογικές διαδικασίες που παρουσιάσαµε, 
διαφέρει εντούτοις σε κάποια σηµεία. 

Στις συνήθεις εκλογικές διαδικασίες το πλήθος των ψηφοφόρων είναι πολύ 
µεγαλύτερο από αυτό των υποψηφίων. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ψηφοφόρος 
καλείται συνήθως να επιλέξει έναν µόνο υποψήφιο. Αντίθετα στην περίπτωσή µας οι 
υποψήφιες εικόνες είναι πολύ περισσότερες από το πλήθος των ψηφοφόρων-
πρακτόρων. Συνεπώς, και δεδοµένου ότι δεν επιζητούµε την ανάκτηση µιας 
µοναδικής τέλειας εικόνας, η ψήφος των πρακτόρων είναι µια ψήφος προτιµήσεων 
όπου γίνεται βαθµολόγηση και κατάταξη του συνόλου των εικόνων της συλλογής 
ανάκτησης. Συνεπάγεται άµεσα ότι εκλογικά συστήµατα όπως το πλειοψηφικό και η 
αναλογική εκπροσώπηση δεν είναι δυνατό να εφαρµοστούν αφού οι ψήφοι που θα 
λάµβανε κάθε εικόνα θα ήταν συνήθως µηδενικές ενώ δε θα ξεπερνούσαν ποτέ το 
πλήθος των πρακτόρων. Τα υπόλοιπα εκλογικά συστήµατα, σε αντιδιαστολή, 
θεωρούνται ιδανικά για µια εφαρµογή πολλαπλών πρακτόρων-ψηφοφόρων και έχουν 
υλοποιηθεί. Επίσης ένα θετικό στοιχείο είναι ότι κάθε πράκτορας ψηφίζει και 
βαθµολογεί κάθε υποψήφια εικόνα µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο ανεξαρτήτως του 
εκλογικού συστήµατος που θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
σε πραγµατικές εκλογικές διαδικασίες αφού τις περισσότερες φορές οι επιλογές µας 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την εκλογική διαδικασία (π.χ. στις εκλογές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, όταν πρόκειται να υπάρξουν δύο γύροι, ψηφίζουµε συνήθως µε 
διαφορετικά κριτήρια σε κάθε γύρο). 

Παράλληλα και ανάλογα µε το εκλογικό σύστηµα που επιλέγεται στη διαδικασία 
ανάκτησης, εξάγεται και µια αιτιολόγηση που εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο 
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κατατάχθηκε µια εικόνα από την εκλογική διαδικασία, βάσει των επιµέρους 
κατατάξεων, βαθµολογιών ή σταθµισµάτων που απεκόµισε από τους πράκτορες. Η 
αιτιολόγηση αυτή δεν εξηγεί την κατάταξη ή βαθµολογία που προσδίδει ο κάθε 
πράκτορας σε µια εικόνα, αφού αυτή είναι δεδοµένη από τη µεθοδολογία που ο ίδιος 
ο πράκτορας χρησιµοποιεί, αλλά παρουσιάζει την αξιολόγηση που αυτός απέδωσε σε 
συνδυασµό µε τη συνολική κατάταξη ή βαθµολογία. Σκοπός της είναι η ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων και της συνολικής συµπεριφοράς του συστήµατος καθώς και η 
δυνατότητα πειραµατισµού µε διαφορετικές παραµέτρους και εκλογικά συστήµατα. 

Η επιλογή του εκλογικού συστήµατος µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό το 
τελικό αποτέλεσµα µιας εκλογικής αναµέτρησης, όπως επίσης και τη δυνατότητα 
ερµηνείας των αποτελεσµάτων. Στην προκειµένη περίπτωση µάλιστα που ο αριθµός 
των υποψηφίων-εικόνων είναι τις περισσότερες φορές απαγορευτικά µεγάλος, 
καταλαβαίνουµε πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ερµηνεία και κυρίως η αξιολόγηση της 
ανάκτησης. Στη συνέχεια θα περιγράψουµε κάθε ένα από τα τρία εκλογικά 
συστήµατα που υλοποιήθηκαν. Όπως οι πράκτορες έτσι και αυτά αποτελούν 
ανεξάρτητες και αυτόνοµες οντότητες λογισµικού µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η 
δυναµική τους χρήση κατά τη λειτουργία του συστήµατος αλλά και η επέκτασή του 
µε τη δηµιουργία νέων. 

6.3. Μέθοδος καταµέτρησης borda 
Η µέθοδος καταµέτρησης borda ανήκει στα συστήµατα ψηφοφορίας προτιµήσεων 

ή έκφρασης θέσης. Κάθε πράκτορας-ψηφοφόρος κατατάσσει τις N υποψήφιες εικόνες 
της συλλογής ανάκτησης σε φθίνουσα σειρά οµοιότητας ως προς την εικόνα 
ανάκτησης. Αν Κ∈0,1,...,Ν-1 η θέση της εικόνας στη σειρά κατάταξης τότε αυτή 
βαθµολογείται µε βαθµό Ν-Κ. Για κάθε εικόνα εποµένως δηµιουργούνται τόσες 
βαθµολογίες όσοι και οι πράκτορες που συµµετέχουν στην ανάκτηση. Η τελική 
κατάταξη της κάθε εικόνας προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών 
της. Στην αιτιολόγηση του συστήµατος παρουσιάζονται οι θέσεις που έλαβε κάθε 
εικόνα για κάθε πράκτορα-χαρακτηριστικό καθώς και η συγκεντρωτική της 
κατάταξη. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η απλότητα και η απουσία 
παραµέτρων. 

Επιπλέον έχει εξεταστεί µια παραλλαγή σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ένα 
κατώφλι βαθµολογίας. Αν οποιαδήποτε από τις βαθµολογίες που έλαβε µια εικόνα 
ξεπερνά το κατώτατο αυτό όριο, τότε απορρίπτεται από την τελική κατάταξη 
ανεξαρτήτως της θέσης που κατέλαβε σε αυτήν. Η παραλλαγή αυτή φιλτράρει 
ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσµα από τις εικόνες που πέτυχαν χαµηλή επίδοση για 
κάποιο χαρακτηριστικό. Ωστόσο η ιδιότητα αυτή δεν είναι πάντα επιθυµητή και 
επιπλέον καθιστά δύσκολη την επιλογή του κατάλληλου κατωφλίου. 

6.4. Μέθοδος σταθµισµένης ψηφοφορίας 
Η µέθοδος σταθµισµένης ψηφοφορίας αποτελεί συνδυασµό του συστήµατος 

εκτίµησης ωφέλειας του υποψηφίου µε χρήση σταθµίσµατος και του συστήµατος 
σταθµισµένης άποψης των ψηφοφόρων. Στο πρώτο από τα δύο εκλογικά συστήµατα 
ο ψηφοφόρος δεν κατατάσσει απλά τους υποψηφίους, αλλά ταυτόχρονα τους 
βαθµολογεί µε ένα αριθµητικό βάρος, που κυµαίνεται σε µία προκαθορισµένη 
κλίµακα, προσδιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό την αναµενόµενη ωφέλεια από τον 
υποψήφιο αυτό. Στο δεύτερο εκλογικό σύστηµα η άποψη κάθε ψηφοφόρου δεν έχει 
την ίδια βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσµα και η ψήφος του κάθε ενός σταθµίζεται µε 
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διαφορετικό βάρος. Η υλοποίηση του συγκεκριµένου συστήµατος ψηφοφοριών 
συνδυάζει λοιπόν τις δύο αυτές δυνατότητες. 

Ο κάθε πράκτορας υπολογίζει την οµοιότητα για κάθε µία από τις εικόνες του 
συνόλου ανάκτησης και διαβιβάζει στο σύστηµα ψηφοφορίας ένα διάνυσµα µε τις 
τιµές αυτές για όλες τις εικόνες, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά µία σταθµισµένη 
ψήφο. Η αξία της κάθε ψήφου είναι πρακτικά αντιστρόφως ανάλογη του εκάστοτε 
βάρους, αφού η υπολογισµένη τιµή εκφράζει υπολογιστικά την ανοµοιότητα ή 
απόσταση µεταξύ εικόνων. Παράλληλα, ο χρήστης έχει επιλέξει από τις ρυθµίσεις της 
εφαρµογής ένα βάρος για κάθε έναν από τους πράκτορες µε το οποίο κατανέµει τη 
βαρύτητα της άποψης του καθενός. Η κλίµακα στην οποία αυτά κυµαίνονται 
ρυθµίζεται αποκλειστικά από το χρήστη. Σε περίπτωση για παράδειγµα που τα βάρη 
αυτά είναι ίσα µεταξύ τους, ανεξαρτήτως της τιµής τους, οι ψήφοι όλων των 
πρακτόρων έχουν την ίδια βαρύτητα. 

Αν Ρ το πλήθος των πρακτόρων που συµµετέχουν σε µία ανάκτηση και  είναι το 
διάνυσµα των βαρών (ή αποστάσεων, ή ανοµοιοτήτων) µιας συγκεκριµένης εικόνας 
από την εικόνα ανάκτησης τότε η συνολική βαθµολογία S που αυτή θα καταλάβει 
είναι 
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όπου  είναι το διάνυσµα σταθµισµένης άποψης του κάθε πράκτορα και είναι όµοιο 
για όλες της εικόνες σε µια ανάκτηση. Το 
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( )σ ⋅  είναι η διακύµανση της αντίστοιχης 
ποσότητας στο σύνολο των βαρών του πράκτορα από τον οποίο προέκυψε, και 
χρησιµοποιείται για να κανονικοποιήσει τις διαφορετικές ποσότητες-βάρη που ο κάθε 
πράκτορας εξάγει. 

Η σταθµισµένη άποψη κάθε πράκτορα ρυθµίζεται άµεσα από το χρήστη σε µια 
επιθυµητή κλίµακα και είναι δυνατό να αλλάζει σε κάθε ανάκτηση. Αντίθετα το 
βάρος εκτίµησης της ωφέλειας της κάθε υποψηφίας εικόνας υπολογίζεται από τον 
κάθε πράκτορα σύµφωνα µε τη µεθοδολογία λειτουργίας του και δεν καθορίζεται από 
το χρήστη. Επειδή λοιπόν κάθε πράκτορας εκτελεί διαφορετικούς υπολογισµούς, τα 
βάρη αυτά δεν ανήκουν σε µια προκαθορισµένη κλίµακα ούτε και έχουν 
συγκεκριµένη κατανοµή. Αυτός είναι και ο λόγος που απαιτείται η κανονικοποίησή 
τους. 

Αφού λοιπόν υπολογισθεί η βαθµολογία της κάθε εικόνας, κατατάσσονται στη 
συνέχεια σε αύξουσα σειρά διότι όπως προαναφέραµε το βάρος α αποτελεί έκφραση 
της ανοµοιότητας µεταξύ εικόνων. Στην αιτιολόγηση του αποτελέσµατος για κάθε 
εικόνα παρουσιάζονται οι βαθµοί οµοιότητας (ή ανοµοιότητας) για κάθε πράκτορα 
καθώς και η συγκεντρωτική της θέση. Τέλος, όσον αφορά την παραλλαγή του 
προηγούµενου εκλογικού συστήµατος, κατά την οποία ορίζουµε ένα κατώφλι 
ελάχιστης οµοιότητας µε σκοπό τον αποκλεισµό κάποιων εικόνων, στην περίπτωση 
αυτή ο προσδιορισµός µιας καθολικά αποδεκτής τιµής είναι πολύ δύσκολος οπότε και 
παραλείφθηκε. 

6.5. Μέθοδος ιεραρχικής ψηφοφορίας 
Η µέθοδος αυτή ανήκει στα συστήµατα διαδοχικών αποκλεισµών υποψηφίων τα 

οποία ανακηρύσσουν νικητές µέσα από διαδοχικούς γύρους ψηφοφοριών ή 
βασισµένα στις εκφρασµένες προτιµήσεις των ψηφοφόρων σε ένα µοναδικό γύρο. 
Στην προκειµένη περίπτωση, για να εξαλείψουµε την καθυστέρηση που θα εισαχθεί 
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από διαδοχικούς γύρους ψηφοφοριών, οι πράκτορες ψηφίζουν σε ένα µοναδικό γύρο 
εκφράζοντας ο καθένας µια σειρά προτίµησης. Το εκλογικό σύστηµα στη συνέχεια 
αναλαµβάνει να εκτελέσει εσωτερικά τους διαδοχικούς αποκλεισµούς εικόνων 
σύµφωνα µε τις εκφρασµένες προτιµήσεις. Αν και η διαδικασία µε τον τρόπο αυτό 
επιταχύνεται λόγω του παραλληλισµού των πρακτόρων, οι ψηφοφορίες 
επιβαρύνονται από το γεγονός ότι ο κάθε πράκτορας πρέπει να αξιολογήσει κάθε µία 
από τις υποψήφιες εικόνες του αρχικού συνόλου ανάκτησης. Αν αντίθετα οι 
ψηφοφορίες εκτελούνταν σε διαδοχικούς γύρους, ο κάθε πράκτορας θα περίµενε µεν 
τη σειρά του αλλά θα αξιολογούσε ένα υποσύνολο µόνο των εικόνων. 

Το εκλογικό σύστηµα συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα της κατάταξης των εικόνων 
ως προς κάθε πράκτορα και εκτελεί διαδοχικούς γύρους αποκλεισµών σύµφωνα µε 
την επιλογή του χρήστη. Ο χρήστης δηλαδή πριν από κάθε ανάκτηση ορίζει τη σειρά 
των πρακτόρων µε την οποία θα εξετάζονται οι εικόνες στη διαδοχή των γύρων. Σε 
κάθε γύρο οι εικόνες κατατάσσονται ως προς έναν πράκτορα και ένα ποσοστό αυτών 
αποκλείεται από τον επόµενο γύρο. Το ποσοστό αυτό ρυθµίζεται ανάλογα µε την 
επιθυµητή συµπεριφορά του συστήµατος και συνήθως δεν ξεπερνάει το 50%. Γίνεται 
σαφές ότι η σειρά µε την οποία θα ψηφίσουν οι πράκτορες θα κρίνει σε µεγάλο βαθµό 
το αποτέλεσµα ενώ η τελική κατάταξη θα προκύψει αποκλειστικά από τον τελευταίο 
κατά σειρά πράκτορα-ψηφοφόρο. 

Η µεθοδολογία αυτή µοιάζει αρκετά µε την παραλλαγή του κατωφλίου που 
αναφέραµε για τη µέθοδο καταµέτρησης borda, µε τη διαφορά ότι σε εκείνη την 
περίπτωση είχαµε ένα τελικό φιλτράρισµα ενώ σε αυτήν το όριο µεταβάλλεται 
δυναµικά και τροποποιεί την κατάταξη των εικόνων σε κάθε γύρο, κάνοντάς την µε 
τον τρόπο αυτό πολύ πιο απρόβλεπτη. Στην αιτιολόγηση της κάθε εικόνας 
αναφέρεται η θέση που αυτή έλαβε σε κάθε γύρο καθώς και η τελική της κατάταξη 
που αντιστοιχεί µε αυτή του τελευταίου γύρου. Η µέθοδος αυτή ωστόσο είναι η 
µοναδική που εξάγει ως τελικό αποτέλεσµα ένα σύνολο εικόνων κατά πολύ 
µικρότερο του αρχικού. Αν µάλιστα ρυθµίσουµε κατάλληλα το ποσοστιαίο όριο 
αποκλεισµού για κάθε γύρο, τότε µπορούµε να οδηγηθούµε σε ένα τελικό σύνολο που 
θα έχει το επιθυµητό πλήθος αποτελεσµάτων, µια ιδιότητα ιδιαίτερα χρήσιµη σε 
αναζητήσεις (π.χ. στο διαδίκτυο). Όσον αφορά την τελική κατάταξη των εικόνων, η 
οποία όπως είδαµε δεν είναι απόλυτα ρεαλιστική, αυτή µπορεί είτε να αγνοηθεί είτε 
να ορίσουµε τελευταίο πράκτορα στην επιλογή διαδοχής των ψηφοφόρων αυτόν που 
µας ενδιαφέρει περισσότερο. Γενικά όπως θα δούµε και στα πειράµατα η µέθοδος 
αυτή έχει τη µεγαλύτερη παραµετροποίηση, κάτι που δυσχεραίνει αρκετά την 
επίτευξη της βέλτιστης ανάκτησης. 
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7. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση της επίδοσης των συστηµάτων ανάκτησης εικόνων βάσει 

περιεχοµένου αποτελεί σηµαντική παράµετρο της γενικότερης µεθοδολογίας που 
ακολουθείται για την ανάπτυξη ενός συστήµατος [10], [11], [29]. Οι περισσότερες 
ερευνητικές εργασίες στο πεδίο αυτό συνηθίζουν να παρουσιάζουν ενδεικτικά 
αποτελέσµατα ανάκτησης, προσαρµόζοντας µε τον τρόπο αυτό τα αποτελέσµατα, 
καθοδηγώντας τις εντυπώσεις και καθιστώντας αδύνατη την αντικειµενική 
αξιολόγηση και σύγκρισή τους µε άλλα συστήµατα. Σχετικά πρόσφατα ωστόσο έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές συνολικής αξιολόγησης οι οποίες δανείστηκαν κυρίως 
στοιχεία από το παλαιότερο πεδίο της ανάκτησης πληροφοριών (IR). Η αξιολόγηση 
της ανάκτησης πληροφοριών ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 και σήµερα πια έχει 
προτυποποιηθεί σε µεγάλο βαθµό µέσω του TREC (Text REtrieval Conference). Μια 
αντίστοιχη προσπάθεια έχει ξεκινήσει και για το πεδίο της ανάκτησης εικόνων [37], η 
οποία όµως βρίσκεται ακόµη στα σπάργανα και προχωράει µε αργά βήµατα. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εικόνες ως 
δεδοµένα, όπως ο όγκος τους, τα πνευµατικά δικαιώµατα, κ.α. Στη συνέχεια θα 
εξετάσουµε τις βασικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην ανάκτηση πληροφοριών 
και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές προσαρµόζονται ή επεκτείνονται στην ανάκτηση 
εικόνων. 

7.1. Τεχνικές αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των συστηµάτων ανάκτησης, ανεξαρτήτως του αντικειµένου, 

χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές παραµέτρους. Τη συλλογή των δεδοµένων από την 
οποία θα γίνει η ανάκτηση, την εκτίµηση της σχετικότητας ή οµοιότητας των 
αποτελεσµάτων και τις µετρικές υπολογισµού της συνολικής επίδοσης του 
συστήµατος. Ας συγκρίνουµε όµως την ανάκτηση πληροφοριών µε αυτή των 
εικόνων, ποια είναι τα κοινά τους σηµεία και ποιες οι διαφορές. 

Ανάκτηση πληροφοριών 
Στην ανάκτηση πληροφοριών την τελευταία δεκαετία έχει προτυποποιηθεί η 

διαδικασία αξιολόγησης µέσω του συνεδρίου TREC. Με την επιχορήγηση του NIST 
(National Institute of Standards and Technology) και του DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency) δηµιουργείται κάθε χρόνο µια συλλογή κειµένων (σήµερα 
το µέγεθός της είναι 2GB) η οποία διανέµεται στα διάφορα συστήµατα κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου. Πριν το συνέδριο διανέµονται επίσης διάφορες δοκιµαστικές 
συλλογές ενώ υπάρχουν και εξειδικευµένα σύνολα για επιλεγµένες θεµατικές 
αξιολογήσεις. Η συλλογή των δεδοµένων προσαρµόζεται κάθε χρόνο στην εξέλιξη 
της υπολογιστικής ισχύος και των ερευνητικών περιοχών που εµφανίζονται. 

Η εκτίµηση της σχετικότητας ενός αποτελέσµατος ανάκτησης αποτελεί τη 
σηµαντικότερη και πιο χρονοβόρα διαδικασία. Στην ανάκτηση πληροφοριών 
χρησιµοποιούνται πραγµατικοί χρήστες οι οποίοι καλούνται να κρίνουν ένα µεγάλο 
αριθµό κειµένων-αποτελεσµάτων. ∆εδοµένου ότι ο όγκος της συλλογής είναι 
εξαιρετικά µεγάλος, εξάγονται συνήθως µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο κάποια 
υποσύνολα της βάσης, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται από τους χρήστες. 
Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δοθεί, ένα κείµενο που ανακτήθηκε από τη συλλογή 
είναι σχετικό προς ένα ερώτηµα αν οι πληροφορίες που το κείµενο περιέχει είναι 
σχετικές και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συγγραφή ενός άρθρου λόγω του 
οποίου προέκυψε το ερώτηµα. Οι απαντήσεις είναι καταφατικές ή αρνητικές, χωρίς 
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διαβαθµίσεις, ανεξαρτήτως του µεγέθους του σχετικού κοµµατιού ως προς το 
συνολικό µέγεθος του κειµένου που ανακτήθηκε. 

Οι κύριες µετρικές που χρησιµοποιούνται είναι η ακρίβεια P (precision) και η 
ανάκληση R (recall), και παρουσιάζονται συνήθως σε ένα συνδυασµένο διάγραµµα 
PR. 

Αριθµός σχετικών κειµένων που ανακτήθηκαν 
P = 

Συνολικός αριθµός κειµένων που ανακτήθηκαν 

Αριθµός σχετικών κειµένων που ανακτήθηκαν 
R = 

Συνολικός αριθµός σχετικών κειµένων στη συλλογή 

Τα γραφήµατα PR έχουν καθιερωθεί στο ερευνητικό αυτό πεδίο και ερµηνεύονται 
άµεσα. Επειδή ωστόσο δεν αρκούν για να αξιολογήσουν το αποτέλεσµα καθολικά, 
χρησιµοποιούνται και διάφορες παραλλαγές τους όπως 

• P(N): η ακρίβεια που προκύπτει από την ανάκτηση των πρώτων Ν κειµένων και 
δεδοµένου ότι ο αριθµός των σχετικών κειµένων ισούται µε Ν 

• Μέση τιµή ακρίβειας 
• Η ανάκληση στο σηµείο όπου η ακρίβεια έχει τιµή 0.5 
• R(1000): η ανάκληση που προκύπτει από την ανάκτηση 1000 κειµένων 
• Η πραγµατική κατάταξη του κειµένου που κατατάχθηκε πρώτο 

Ανάκτηση εικόνων 
Η κατάσταση που επικρατεί στην ανάκτηση εικόνων απέχει πολύ από την 

προηγούµενη. Εδώ δεν υπάρχει κοινό σύνολο εικόνων, ούτε κοινές εκτιµήσεις 
σχετικότητας, ούτε και κοινές µετρικές συνολικής επίδοσης. Τα προβλήµατα που 
πρέπει να αντιµετωπισθούν είναι ποικίλα. Η συλλογή εικόνων πρέπει να είναι 
αδέσµευτη από πνευµατικά δικαιώµατα για να διακινείται ελεύθερα στις διάφορες 
οµάδες εργασίας. Ακόµη δυσκολότερη όµως είναι η δηµιουργία µιας συλλογής µε 
πλούσιο θεµατικό περιεχόµενο που να περιέχει πολλά ρεαλιστικά στιγµιότυπα από 
κάθε πιθανό πεδίο εφαρµογής (π.χ. φυσικά τοπία, ιατρικές εικόνες, πρόσωπα, κλπ.). 
Η συνήθης τακτική που ακολουθείται είναι η χρήση κάποιων εµπορικών συλλογών 
(π.χ. Corel photo CDs) οι οποίες περιέχουν µερικές εκατοντάδες εικόνων 
ταξινοµηµένες σε θεµατικές ενότητες. Το πρόβληµα είναι ότι οι συλλογές αυτές δεν 
είναι ελεύθερες, είναι περιορισµένες σε θέµατα και δεν έχουν καθιερωθεί για κοινή 
χρήση. Το αποτέλεσµα είναι ότι κάθε ερευνητική οµάδα χρησιµοποιεί και 
διαφορετικό σύνολο καθιστώντας αδύνατη τη συγκριτική αξιολόγηση των 
συστηµάτων. Τελευταία έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για δηµιουργία µιας 
κοινής συλλογής ελεύθερης χρήσης (University of Washington in Seattle), αλλά το 
µέγεθός της είναι ακόµη πολύ µικρό (~500 εικόνες). Το πλήθος των εικόνων δεν 
επηρεάζει µόνο την ποικιλία των περιεχοµένων της συλλογής, αλλά αποτελεί και 
παράγοντα της αξιολόγησης της ταχύτητας ανάκτησης του συστήµατος ή ακόµη και 
του συµβιβασµού µεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας. Σε αντίθεση µε την ανάκτηση 
πληροφοριών όπου χρησιµοποιούνται εκατοµµύρια εγγράφων, στην ανάκτηση 
εικόνων τα περισσότερα συστήµατα λειτουργούν µε µια βάση µερικών χιλιάδων 
εικόνων ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκαν λιγότερες από εκατό. 

Όσον αφορά το θέµα της εκτίµησης της οµοιότητας δεν υπάρχει ακόµη µια κοινή 
τακτική ούτε και χρησιµοποιούνται πραγµατικοί χρήστες. Εφαρµόζονται ωστόσο 
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διάφορες τεχνικές κατά περίπτωση. Η πιο συνηθισµένη διαδικασία είναι η επιλογή 
βάσεων µε προκαθορισµένα υποσύνολα εικόνων, κάθε ένα µε διαφορετικό θεµατικό 
περιεχόµενο (π.χ. συλλογή Corel). Με τον τρόπο αυτό η εκτίµηση της οµοιότητας 
γίνεται άµεσα από τη δοµή της ίδιας της βάσης, οι εικόνες της οποίας έχουν ήδη 
ταξινοµηθεί από τους δηµιουργούς που ήταν και πραγµατικοί χρήστες. Παρόµοια 
τακτική ακολουθείται και για εξειδικευµένες κατηγορίες εικόνων, όπως για 
παράδειγµα οι ιατρικές, όπου γίνεται οµαδοποίηση που βασίζεται όχι απαραίτητα σε 
οπτικά χαρακτηριστικά αλλά την εµπειρία και τις γνώσεις κάποιου ειδικού. Υπάρχουν 
επίσης συστήµατα που προσοµοιώνουν τη συµπεριφορά των πραγµατικών χρηστών 
εισάγοντας θόρυβο στις µετρικές που χρησιµοποιούν για τον υπολογισµό της 
οµοιότητας. Οι επιδόσεις ωστόσο στην περίπτωση αυτή ελέγχονται άµεσα από το 
ποσοστό του θορύβου, ενώ µελέτες έχουν δείξει ότι η διαδικασία απέχει πολύ από την 
πραγµατική. 

Η αλήθεια είναι ότι µόνο οι πραγµατικοί χρήστες γνωρίζουν το επιθυµητό 
αποτέλεσµα µιας ανάκτησης και η εµπλοκή τους στη διαδικασία αξιολόγησης είναι 
αφενός επιτακτική ανάγκη και αφετέρου χρονοβόρα και επίπονη εργασία. Οι χρήστες 
πρέπει να εξετάσουν όλη τη βάση ή ένα αντιπροσωπευτικό τµήµα της για κάθε 
ερώτηµα ανάκτησης. Είναι επίσης γεγονός ότι ανεξαρτήτως του αντικειµένου 
ανάκτησης (κείµενο, εικόνα, κ.α.) οι γνώµες διίστανται µεταξύ των ατόµων και η 
διαφορά που προκύπτει στις εκτιµήσεις είναι πολλές φορές ιδιαίτερα σηµαντική για 
την προσαρµογή των συστηµάτων στις απαιτήσεις των χρηστών. Μια συµβιβαστική 
λύση θα ήταν η χρήση αυτοµατοποιηµένων τεχνικών για την εξαγωγή ενός 
υποσυνόλου της βάσης προς εξέταση από τους χρήστες. Κάτι τέτοιο δεν αλλοιώνει 
σηµαντικά τα αποτελέσµατα αφού οι πρώτες σε κατάταξη εικόνες των 
αποτελεσµάτων περιέχονται πάντα στο σύνολο αυτό. Είναι επίσης σηµαντικό το 
σύνολο αυτό να είναι αρκετά µεγάλο τµήµα της βάσης και οι εκτιµήσεις να γίνονται 
εκ των προτέρων, διότι οι χρήστες έχουν την τάση να µένουν εύκολα ικανοποιηµένοι 
από τα αποτελέσµατα. Μεγάλη σηµασία ακόµη, έχει και η προέλευση των χρηστών 
αφού για παράδειγµα η αντίληψη της οµοιότητας εικόνων διαφέρει πολύ µεταξύ ενός 
απλού χρήστη και του ατόµου που αναπτύσσει το ίδιο το σύστηµα. 

Όσον αφορά τις µετρικές που χρησιµοποιούνται υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία. 
Μερικές από τις πιο γνωστές είναι οι ακόλουθες: 

• Σύγκριση από το χρήστη. Είναι µια διαδραστική µέθοδος όπου ο χρήστης κρίνει 
άµεσα το αποτέλεσµα της ανάκτησης. Είναι αρκετά επίπονο και χρονοβόρο και 
είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί ένα αξιόλογο σύνολο κρίσεων µε σκοπό τη 
συνολική αποτίµηση. 

• Συγκριτική επιλογή. Παρουσιάζονται στο χρήστη τα αποτελέσµατα µιας 
ανάκτησης που εξάγουν διαφορετικά συστήµατα και αυτό καλείται να επιλέξει 
το καλύτερο. Είναι η απλούστερη µέθοδος αλλά απαιτεί την ύπαρξη πολλών 
συστηµάτων. 

• Κατάταξη της καλύτερης εικόνας. Εξετάζεται η κατάταξη που έλαβε η οµοιότερη 
θεωρητικά εικόνα και αν αυτή βρίσκεται µέσα στις 50 ή 500 πρώτες. 50 είναι 
συνήθως οι εικόνες που χωράνε σε µια οθόνη και 500 είναι ο µέγιστος αριθµός 
εικόνων-αποτελεσµάτων που θα εξετάσει ένας χρήστης. Η τεχνική αυτή 
χρησιµοποιείται και στην ανάκτηση πληροφοριών. 

• Μέση τιµή κατάταξης των σχετικών εικόνων. Υπολογίζεται η µέση τιµή της 
θέσης κατάταξης όλων των σχετικών προς το ερώτηµα εικόνων. Αν και αρκετά 
αξιόπιστη µέθοδος, είναι ευαίσθητη σε µεµονωµένες εικόνες µε πολύ καλή ή 
άσχηµη κατάταξη ενώ περιέχει λιγότερη πληροφορία από ένα διάγραµµα PR. 
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• Ακρίβεια και ανάκληση. Παρόµοια µε την ανάκτηση πληροφοριών είναι δύο 
µετρικές που δείχνουν τη συνολική επίδοση του συστήµατος. Ωστόσο κάθε µία 
ανεξάρτητα είναι δυνατό να οδηγήσει σε λάθος συµπεράσµατα. Η ανάκληση για 
παράδειγµα µπορεί να γίνει ίση µε 1 αν ανακτήσουµε το σύνολο της βάσης ενώ 
η ακρίβεια µπορεί να διατηρηθεί σε υψηλές τιµές αν ανακτήσουµε λίγες µόνο 
εικόνες. 

Αριθµός σχετικών εικόνων που ανακτήθηκαν 
P = 

Συνολικός αριθµός εικόνων που ανακτήθηκαν 

Αριθµός σχετικών εικόνων που ανακτήθηκαν 
R = 

Συνολικός αριθµός σχετικών εικόνων στη συλλογή 

Συνήθως χρησιµοποιούνται συνδυασµοί των δύο σε διαγράµµατα PR ή 
συγκεκριµένες µετρικές όπως η ανάκληση για ακρίβεια 0.5, ή ακόµη 
καθορισµένος αριθµός ανακτώµενων εικόνων όπως η ανάκληση από την 
ανάκτηση 1000 εικόνων και η ακρίβεια από την ανάκτηση 20 εικόνων. 
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Σχήµα 14: Παράδειγµα διαγράµµατος PR 

Στο Σχήµα 14 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα διαγράµµατος PR για δύο 
διαφορετικές ανακτήσεις. Όπως παρατηρούµε είναι πολύ εύκολο από τη µορφή 
της καµπύλης να αξιολογήσουµε άµεσα την επίδοση ενός συστήµατος για 
συγκεκριµένες ανακτήσεις εικόνων. 

• Εντοπισµός εικόνας. Σύµφωνα µε αυτή την τεχνική ορίζεται µια εικόνα στόχος 
και µετριούνται οι εικόνες που ο χρήστης εξετάζει µέχρι να τη βρει. Είναι µια 
διαδραστική διεργασία όπου ο χρήστης επιλέγει κάθε φορά κάποιο υποσύνολο 
µε το οποίο βελτιώνει την απόκριση του συστήµατος µε σκοπό να καταλήξει 
στο στόχο. 

• Σφάλµα ανάκτησης. Εδώ ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία όπου µετράται 
το σφάλµα Σ µιας ανάκτησης 

Αριθµός µη σχετικών εικόνων που ανακτήθηκαν 
Σ = 

Συνολικός αριθµός εικόνων που ανακτήθηκαν 
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• Αποτελεσµατικότητα ανάκτησης. Η µετρική αυτή ορίζει την αποτελεσµα-
τικότητα Α ως 

,
,

P
A

R
α β
α β

>
=  ≤

 

όπου α το πλήθος των εικόνων που ανακτήθηκαν και β το αντίστοιχο των 
σχετικών στη βάση εικόνων. Η ερµηνεία της ωστόσο δεν είναι εύκολη διότι 
µεταβαίνει από το ένα µέτρο στο άλλο. 

7.2. Πειραµατικά αποτελέσµατα 
Είναι φανερό ότι µια συνολική αξιολόγηση που θα εφαρµόζει τη θεωρητική 

διαδικασία που περιγράψαµε, απαιτεί πολύ χρόνο, προσπάθεια και πραγµατικούς 
χρήστες να συµµετάσχουν. Στα πλαίσια της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας κάτι 
τέτοιο ήταν αδύνατο για το σύνολο µιας πραγµατικής βάσης εικόνων. Ωστόσο πολλά 
είναι τα πειράµατα που έχουν γίνει και αρκετά από αυτά θα παρουσιάσουµε στη 
συνέχεια. Παράλληλα, για κάποια από τα αποτελέσµατα θα δώσουµε και τα 
αντίστοιχα διαγράµµατα PR σχολιάζοντας ποιοτικά τη συµπεριφορά του συστήµατος. 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει ακόµη να τονίσουµε τη µεγάλη σηµασία των πολλών 
παραµέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήµατος, καθώς και το γεγονός 
ότι είναι αδύνατο να εξετάσουµε την πιθανή διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων για 
κάθε συνδυασµό αυτών. Όλα τα πειράµατα εποµένως έγιναν µε συγκεκριµένο σύνολο 
παραµέτρων και η µοναδική διαφοροποίηση που θα εξετάσουµε είναι η συµπεριφορά 
του συστήµατος για διαφορετικά συστήµατα ψηφοφοριών (εξαίρεση αποτελεί η 
παραλλαγή κατωφλίου της µεθόδου borda). 

Η συλλογή των εικόνων που χρησιµοποιήσαµε για την αξιολόγηση του 
συστήµατος αποτελείται από 1000 πραγµατικές (grountruth) φωτογραφίες του Corel 
7 photo CD. Αν και η συλλογή αυτή είναι ταξινοµηµένη σε 50 κατηγορίες των 20 
εικόνων η κάθε µία, τα πειράµατά µας έγιναν στο σύνολο της βάσης και όχι σε 
κάποια υποκατηγορία. Σε περίπτωση που η συλλογή περιείχε αρκετές χιλιάδες 
εικόνων και κάθε κατηγορία αυτής µερικές εκατοντάδες αντίστοιχα, τότε θα 
µπορούσαµε να εστιάσουµε σε τµήµατα της συλλογής για λεπτοµερέστερη 
αξιολόγηση. Για τον έλεγχο των πρακτόρων επιπλέον, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης 
του συστήµατος, χρησιµοποιήθηκαν και άλλες συλλογές όπως για παράδειγµα τα 
texture του Brodatz. Η επιλογή της συλλογής έγινε µε κριτήριο την ποικιλία των 
θεµάτων της και την οµοιοµορφία στην κατανοµή τους. 

Όσον αφορά την εκτίµηση της οµοιότητας µεταξύ εικόνων, δεδοµένου ότι ήταν 
αδύνατο να χρησιµοποιήσουµε πραγµατικούς χρήστες, έγινε προσωπική εξέταση 
κάθε εικόνας ανάκτησης που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα που θα 
παρουσιάσουµε. Για κάθε εικόνα µετρήθηκαν οι σχετικές εικόνες στο σύνολο της 
βάσης και έγινε καταγραφή τους. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε πειράµατος 
εξετάζονταν οι θέσεις που οι εικόνες αυτές κατέλαβαν και υπολογίζονταν το 
συνδυασµένο διάγραµµα PR. Εποµένως κάθε διάγραµµα που θα παρουσιάσουµε είναι 
πλήρες ενώ η αδυναµία για συνολική αξιολόγηση που αναφέραµε αφορά την εξέταση 
της επίδοσης για κάθε πιθανή εικόνα της συλλογής. Αξίζει ακόµη να αναφέρουµε ότι 
ο αριθµός των σχετικών εικόνων κάθε πειράµατος κυµαίνεται από 20 έως 40 και ο 
χρόνος που απαιτήθηκε για κάθε αξιολόγηση ξεπερνούσε κατά πολύ τη µία ώρα. 
Στην περίπτωση µάλιστα της µεθόδου σταθµισµένης ψηφοφορίας όπου ο χρήστης 
καλείται να προσδιορίσει µόνος του τις τιµές των βαρών, ήταν πολύ περισσότερο. Αν 
επιπλέον συνυπολογίσουµε και το γεγονός ότι οι πραγµατικοί χρήστες είναι άπειροι, 
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καταλαβαίνουµε τη δυσκολία του προβλήµατος για συνολική αξιολόγηση ενός 
συστήµατος ως προς µία πλήρη βάση εικόνων. 

 
Σχήµα 15: Ανάκτηση µε διαφορετικό αριθµό και είδος πρακτόρων 

Οι µετρικές που χρησιµοποιήσαµε ήταν η ακρίβεια P και η ανάκληση R οι οποίες 
παρουσιάζονται κυρίως σε συνδυασµένα διαγράµµατα PR όπου αυτό είναι δυνατό 
από τη µεθοδολογία που ακολουθείται. Η επιλογή τους έγινε λόγω της ευρείας 
διάδοσής τους στο πεδίο της αξιολόγησης και επιπλέον επειδή η γραφική τους 
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αναπαράσταση καθιστά άµεσα αντιληπτή τόσο την επίδοση της ανάκτησης όσο και 
τη σύγκριση µε άλλες. 

Το πρώτο από τα πειράµατα καλείται να ενισχύσει το µοντέλο στο οποίο βασίζεται 
η λειτουργία του συστήµατος. Το ερώτηµα λοιπόν είναι αν πράγµατι η παράλληλη 
χρήση πολλαπλών πρακτόρων για διαφορετικά χαρακτηριστικά βελτιώνει την 
επίδοση ανάκτησης. Στο Σχήµα 15 παρουσιάζονται τα τέσσερα πρώτα αποτελέσµατα 
από τέσσερις διαφορετικές ανακτήσεις της ίδιας εικόνας-δείγµα για διαφορετικό 
αριθµό και είδος πρακτόρων. Κάτω από κάθε εικόνα των αποτελεσµάτων εµφανίζεται 
η κατάταξη που αυτή κατέλαβε από κάθε πράκτορα που ενεργοποιήθηκε στη 
συγκεκριµένη ανάκτηση. Η συνολική κατάταξη προκύπτει από το άθροισµα των 
επιµέρους κατατάξεων σύµφωνα µε τη µέθοδο ψηφοφορίας borda. Στην περίπτωση 
(i) έχει χρησιµοποιηθεί µόνο η πληροφορία από το χρώµα RGB και όπως βλέπουµε, 
οι δύο πρώτες εικόνες, όπως και η τέταρτη σε µικρότερο βαθµό, είναι εντελώς 
ανόµοιες. Καθώς αυξάνονται οι πράκτορες, περιπτώσεις (ii) και (iii), βλέπουµε µια 
σαφή βελτίωση τόσο στα αποτελέσµατα όσο και στην κατάταξή τους. Στην 
περίπτωση (iv) έχουν ενεργοποιηθεί τρεις µόνο πράκτορες, όπως και στην (iii), αλλά 
είναι διαφορετικοί στο είδος και όπως βλέπουµε οι τέσσερις εικόνες µοιάζουν αρκετά 
µε την εικόνα-δείγµα (query image). 

 
Σχήµα 16: Ανάκτηση "ιστιοσανίδας" µε τη µέθοδο borda και χρήση κατωφλίου 
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Υπάρχει λοιπόν µια σαφής ένδειξη, η οποία θα επιβεβαιωθεί και από τα υπόλοιπα 
πειράµατα, ότι η χρήση πολλαπλών πρακτόρων που θα συνδυάζουν τις απόψεις τους, 
είναι δυνατό να οδηγήσει σε βελτίωση της ανάκτησης εικόνων. Το µοντέλο αυτό 
µπορεί να παροµοιασθεί µε µια διαδικασία πολλαπλής επιβεβαίωσης κάποιας 
άποψης. Επίσης σηµαντικό είναι όπως θα δούµε, ότι δεν αρκεί η αύξηση του αριθµού 
των πρακτόρων αλλά και το είδος αυτών που θα ενεργοποιηθούν ή κατά µία άλλη 
έννοια η βαρύτητα του καθενός. 

Στο Σχήµα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας ανάκτησης µε τη µέθοδο 
ψηφοφορίας borda για δύο διαφορετικά κατώφλια αποκλεισµού εικόνων. Στο 
παράδειγµα αυτό έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των πρακτόρων και η εικόνα-δείγµα 
είχε 30 παρόµοιες στη συλλογή ανάκτησης. Χρησιµοποιώντας κατώφλι=100 η 
µέθοδος δεν επέστρεψε κανένα αποτέλεσµα ενώ για κατώφλι=200 µονάχα ένα όπως 
βλέπουµε. Στη δεύτερη περίπτωση (κατώφλι=500) παρουσιάζονται τα τέσσερα πρώτα 
αποτελέσµατα της ανάκτησης σε αύξουσα σειρά κατάταξης. ∆ίπλα από κάθε εικόνα 
υπάρχουν οι κατατάξεις που αυτή κατέλαβε σε κάθε έναν από τους πράκτορες 
ανεξάρτητα. Όπως παρατηρούµε από τις τιµές, η χρήση κατωφλίου=300 θα έδινε το 
ίδιο αποτέλεσµα µε την περίπτωση (i) ενώ το κατώφλι=400 θα επέστρεφε τις τρεις 
πρώτες από τη (ii). Η συνολική επίδοση του συστήµατος ως προς τη συγκεκριµένη 
εικόνα µε τη µέθοδο borda χωρίς χρήση κατωφλίου απεικονίζεται στο Σχήµα 17. 
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Σχήµα 17: ∆ιάγραµµα PR για την ανάκτηση "ιστιοσανίδας" 

Στο Σχήµα 18 παρουσιάζεται ένα άλλο παράδειγµα για την ίδια διαδικασία 
ανάκτησης. Οι παρόµοιες εικόνες της συλλογής στην περίπτωση αυτή ήταν 21. Το 
κατώφλι=100 δεν έδωσε ούτε και εδώ κανένα αποτέλεσµα ενώ για τιµή 200 
επέστρεψε και πάλι ένα µοναδικό αποτέλεσµα όπως θα έκανε και για την τιµή 300. 
Αντίθετα µε το προηγούµενο παράδειγµα όµως το κατώφλι=400 θα έδινε τα ίδια 
τέσσερα πρώτα αποτελέσµατα όπως και το 500. Στο Σχήµα 19 φαίνεται η συνολική 
επίδοση της ανάκτησης δίχως τη χρήση κατωφλίου. 

Συγκρίνοντας τα δύο παραδείγµατα παρατηρούµε ότι η απόκριση του συστήµατος 
ήταν παρόµοια και αυτό δικαιολογείται από τη γενική εγγύτητα της χρωµατικής 
κατανοµής στις δύο εικόνες ανάκτησης. Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι δίνει 
την ίδια αξία σε όλους τους πράκτορες ανεξαρτήτως της εικόνας ανάκτησης. Η 
παραλλαγή του κατωφλίου παρέχει βέβαια τη δυνατότητα αποκλεισµού κάποιων 
εικόνων αλλά και πάλι αυτό γίνεται µε τους ίδιους όρους για κάθε πράκτορα. 
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Σχήµα 18: Ανάκτηση "αεροπλάνου" µε τη µέθοδο borda και χρήση κατωφλίου 
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Σχήµα 19: ∆ιάγραµµα PR για την ανάκτηση "αεροπλάνου" 

Το αποτέλεσµα εποµένως δεν είναι πάντα επιθυµητό αφού απορρίπτονται µεν 
εύκολα οι εικόνες που απέτυχαν σε αρκετά χαρακτηριστικά αλλά παρασύρονται µαζί 
τους και κάποιες καλές οι οποίες είναι λογικό να παρουσίασαν κακή επίδοση σε 
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κάποιον πράκτορα. Αυτή η παραλλαγή λοιπόν ευνοεί περισσότερο τον αποκλεισµό 
εικόνων παρά την ανάκτηση οµοίων. Η µέθοδος αυτή αν και δεν είναι ευέλικτη έχει 
ωστόσο ένα βασικό πλεονέκτηµα. Η κατάταξη των εικόνων από κάθε πράκτορα και η 
άθροιση στη συνέχεια των επιµέρους αποτελεσµάτων είναι µία πολύ απλή και 
ξεκάθαρη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό η αιτιολόγηση που εξάγει το σύστηµα 
γίνεται άµεσα αντιληπτή από το χρήστη και τον βοηθά ιδιαίτερα στην ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων. 

Στο Σχήµα 21 παρουσιάζονται δύο παραδείγµατα ανάκτησης µε τη µέθοδο 
σταθµισµένης ψηφοφορίας. Για κάθε ένα από αυτά ("ηλιοβασίλεµα" και "λουλούδι") 
βλέπουµε στο επάνω δεξιά µέρος τα βάρη µε τα οποία σταθµίστηκε η άποψη του 
κάθε πράκτορα, ενώ στα αποτελέσµατα εµφανίζονται οι τέσσερις πρώτες εικόνες που 
ανακτήθηκαν. Για το πρώτο παράδειγµα υπήρχαν 40 παρόµοιες εικόνες στη συλλογή 
ενώ για το δεύτερο 20. Κάτω από κάθε εικόνα παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά 
οµοιότητάς της ως προς την εικόνα-δείγµα για κάθε πράκτορα χωριστά και 
ανεξαρτήτως του αντίστοιχου βάρους. Η µέθοδος αυτή είναι η πιο ευέλικτη αφού ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει άµεσα το κάθε βάρος και εποµένως να 
κατανείµει τη συµµετοχή του κάθε πράκτορα. Όπως βλέπουµε τα βάρη που οδήγησαν 
στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους και αυτό είναι 
ενδεικτικό της δυσκολίας του καθορισµού τους. Αυτή η ανοµοιοµορφία βοηθάει την 
ανάδειξη εικόνων που έχουν αποτύχει για κάποιους πράκτορες αλλά είχαν καλή 
επίδοση σε κάποιους άλλους, ενώ είναι δυνατό να αγνοήσουµε εντελώς κάποιον 
πράκτορα µηδενίζοντας το βάρος του. Για παράδειγµα η δεύτερη ανακτώµενη εικόνα 
για το "λουλούδι" είχε οµοιότητα µόλις 53% στο textureGabor. Στη µέθοδο αυτή 
ωστόσο είναι πολύ δύσκολος ο καθορισµός κατωφλίου παρόµοιου µε αυτού της 
παραλλαγής της µεθόδου borda και γι' αυτό παραλείφθηκε. 
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Σχήµα 20: ∆ιαγράµµατα PR "ηλιοβασιλέµατος" και "λουλουδιού" 

Στο Σχήµα 20 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα PR αυτών των παραδειγµάτων και 
από τη µορφή των αντίστοιχων καµπυλών διαπιστώνουµε τη συνολική επίδοση του 
συστήµατος ως προς τις δύο αυτές εικόνες. Όσον αφορά την ανάκτηση του 
"ηλιοβασιλέµατος" βλέπουµε ότι η απόδοση µειώνεται οµαλά όσο αυξάνεται ο 
αριθµός των ανακτώµενων εικόνων. Η ακρίβεια για παράδειγµα παραµένει 
µεγαλύτερη του 0.5 µέχρι και την ανάκτηση του 30% των σχετικών στη συλλογή 
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εικόνων. Αυτό σηµαίνει ότι στις πρώτες 24 εικόνες που ανακτήθηκαν οι 12 ήταν 
"ηλιοβασιλέµατα". Για το "λουλούδι" αντίθετα παρατηρούµε ότι το σύστηµα 
ανέκτησε καλά µόνο τις 5 πρώτες από τις 20 σχετικές εικόνες. 

 
Σχήµα 21: Ανάκτηση µε τη µέθοδο σταθµισµένης ψηφοφορίας 

Τα επόµενα δύο παραδείγµατα σκιαγραφούν µιαν άλλη πτυχή του θέµατος. 
Πολλές φορές αναζητούµε κάποια εξειδικευµένη εικόνα για την οποία υπάρχουν 
ελάχιστες παρόµοιες στη συλλογή. Στην περίπτωση αυτή µας ενδιαφέρει περισσότερο 
ή µας αρκεί, να βρίσκονται οι όµοιες αυτές εικόνες µέσα στα πρώτα αποτελέσµατα. 

 67



 

Στο Σχήµα 22 βλέπουµε δύο τέτοια παραδείγµατα. Για την πρώτη εικόνα ("αίθουσα 
συνεδρίασης") υπήρχαν στη συλλογή δύο µόνο παρόµοιες οι οποίες κατατάχθηκαν 
στην πρώτη και όγδοη θέση. Για τη δεύτερη αντίστοιχα ("ποδηλάτης") υπήρχε µόνο 
µία που κατατάχθηκε πρώτη. Ιδιαίτερη σηµασία σε αυτές τις ανακτήσεις έχουν οι 
τιµές των βαρών που οδήγησαν τελικά σε αυτό το αποτέλεσµα. Όπως βλέπουµε και 
στις δύο περιπτώσεις υπάρχει µεγάλη ανοµοιογένεια µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό 
δείχνει ότι µπορεί µεν να είναι δύσκολη η επιλογή των βαρών αλλά υπάρχει κάποιος 
συνδυασµός που οδηγεί σε επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 
Σχήµα 22: Ανάκτηση µε τη µέθοδο σταθµισµένης ψηφοφορίας 

Αν και ένα διάγραµµα PR δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συγκεκριµένου 
παραδείγµατος ανάκτησης, εντούτοις είναι ενδεικτικό για την καλύτερη κατανόηση 
του συνδυασµού ακρίβειας-ανάκλησης και για το λόγο αυτό παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 23. Ο "ποδηλάτης" ήταν µοναδικός στη συλλογή και δεδοµένου ότι 
κατατάχθηκε πρώτος η καµπύλη του στο διάγραµµα είναι µια ευθεία ακρίβειας 1. Η 
"αίθουσα συνεδρίασης" αντίθετα, ξεκίνησε µε ακρίβεια 1 αφού η µία από τις εικόνες 
κατατάχθηκε πρώτη αλλά στη συνέχεια έπεσε στο 0.25 όταν η δεύτερη εικόνα 
κατατάχθηκε όγδοη (2/8). Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η αξία ενός διαγράµµατος PR 
είναι άµεσα εξαρτώµενη από το πλήθος των σχετικών προς την ανάκτηση εικόνων 
της συλλογής. 
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Σχήµα 23: ∆ιάγραµµα PR "ποδηλάτη" και "αίθουσας συνεδρίασης" 

Η µέθοδος σταθµισµένης ψηφοφορίας όπως θα δούµε αφού εξετάσουµε και την 
ιεραρχική ψηφοφορία, είναι η πιο ευέλικτη και προσφέρει τις περισσότερες 
δυνατότητες παραµετροποίησης της ανάκτησης. Παράλληλα βέβαια το γεγονός αυτό 
αποτελεί και µειονέκτηµα αφού η επιλογή των κατάλληλων παραµέτρων κάθε άλλο 
παρά εύκολη είναι. Πρακτικά είναι αδύνατο να προσδιορίσεις εξ αρχής τα βέλτιστα 
βάρη οπότε η διαδικασία που συνήθως ακολουθείται είναι η διαδοχική τροποποίησή 
τους παρατηρώντας τα αποτελέσµατα και κατευθύνοντας τα βάρη προς την 
επιθυµητή ανάκτηση. Κάτι τέτοιο δεν απαιτεί κάθε φορά την εξέταση του συνόλου 
της συλλογής αλλά αρκούν και λίγα από τα αρχικά αποτελέσµατα. Η διαδικασία είναι 
αρκετά χρονοβόρα αλλά τις περισσότερες φορές οδηγεί σε αρκετά καλά 
αποτελέσµατα. Σίγουρα η απαίτηση για µια τέτοια αλληλεπίδραση να µην αποτελεί 
την ιδανική διαδικασία ανάκτησης, αλλά το γεγονός και µόνο ότι υπάρχει 
κατάλληλος συνδυασµός βαρών που οδηγεί στο επιθυµητό αποτέλεσµα είναι πολύ 
σηµαντικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι αφενός δίνει τη δυνατότητα για 
ανάπτυξη µεθόδων που θα προσδιορίζουν δυναµικά τα βάρη αυτά, και αφετέρου 
καθιστά δυνατή την επίτευξη της βέλτιστης ανάκτησης σε περίπτωση που ο κάθε 
πράκτορας έχει τη δυνατότητα να τα προσαρµόζει, στην ίδια ανάκτηση, δυναµικά για 
κάθε εικόνα. Ακόµη περισσότερο όµως επιβεβαιώνει τη µοντελοποίηση της 
βιολογικής διαδικασίας όπου ανεξάρτητοι και αυτόνοµοι πράκτορες συνδυάζονται 
κατάλληλα για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Τέλος ο καθορισµός 
κατωφλίου αποκλεισµού εικόνων δε συνίσταται αφού το εύρος των τιµών οµοιότητας 
κυµαίνεται σε πολύ µικρότερα πλαίσια απ' ότι στη µέθοδο borda και επιπλέον το ρόλο 
αυτό παίζει εµµέσως η κατάλληλη επιλογή του διανύσµατος των βαρών. 

Η τρίτη µέθοδος ψηφοφορίας που εξετάσαµε ήταν η ιεραρχική. Στην περίπτωση 
αυτή εκτελούνται τόσοι γύροι ψηφοφοριών όσοι και οι πράκτορες που συµµετέχουν. 
Σε κάθε γύρο ψηφίζει ένας µόνο από αυτούς και η σειρά αυτή καθορίζεται από το 
χρήστη. Κάθε πράκτορας όταν έρθει η σειρά του κατατάσσει µε τη δική του 
µεθοδολογία τις εικόνες που έλαβε από τον προηγούµενο, και στέλνει στον επόµενο 
ένα ποσοστό αυτών. Στην περίπτωσή µας το ποσοστό αυτό καθορίσθηκε στο 50% και 
σε κάθε γύρο εποµένως οι εικόνες µειώνονταν κατά το ήµισυ. Από το αρχικό σύνολο 
των 1000 εικόνων λοιπόν η ψηφοφορία κατέληξε στις 7 (µαζί µε την εικόνα-δείγµα 
που συµπεριλαµβάνεται στη βάση). Στο Σχήµα 24 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
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ανάκτησης της ίδιας εικόνας για τρεις διαφορετικές διαδοχές πρακτόρων. Πάνω από 
κάθε στήλη εµφανίζεται η σειρά των πρακτόρων που ψήφισαν ενώ δίπλα από κάθε 
εικόνα υπάρχει η σειρά των κατατάξεων που αυτή κατέλαβε στους αντίστοιχους 
πράκτορες και σε σχέση πάντα µε το σύνολο των εικόνων που έλαβαν µέρος στους 
συγκεκριµένους γύρους. 

 
Σχήµα 24: Ανάκτηση µε τη µέθοδο ιεραρχικής ψηφοφορίας 

Στις περιπτώσεις (i) και (ii) παρατηρούµε ότι οι πέντε από τις έξι εικόνες ήταν 
σχετικές µε το θέµα ενώ στην περίπτωση (iii) οι τέσσερις από αυτές. Αν µάλιστα 
προσέξει κανείς ότι µόνο οι δύο από τις έξι εικόνες επιβεβαιώθηκαν και στις τρεις 
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ανακτήσεις, είναι φανερό ότι η διαδοχή των πρακτόρων έχει καθοριστική σηµασία 
για την έκβαση του τελικού αποτελέσµατος. ∆εδοµένου επιπλέον και του πλήθους 
των συνδυασµών (6!=720), γίνεται σαφές πόσο δύσκολο είναι να ανακτήσουµε το 
βέλτιστο αποτέλεσµα ή πολύ περισσότερο να υπολογίσουµε τη συνολική απόδοση 
του συστήµατος. Στην προκειµένη µέθοδο πρέπει να αναφέρουµε ακόµη ότι το 
συνδυασµένο διάγραµµα PR δεν έχει νόηµα αφού το προκαθορισµένο πλήθος των 
εξαγοµένων αποτελεσµάτων δε δίνει τη δυνατότητα εξέτασης της ακρίβειας για κάθε 
µία από τις σχετικές στη συλλογή εικόνες. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούµε την 
ακρίβεια µόνη της η οποία έχει τις τιµές 0.83, 0.83 και 0.67 για τις τρεις ανακτήσεις 
αντίστοιχα. Το µειονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι τα αποτελέσµατα δεν επιδέχονται 
εύκολα ερµηνεία διότι ο κάθε γύρος είναι ανεξάρτητος του προηγουµένου και 
εποµένως µη συγκρίσιµες οι κατατάξεις µεταξύ τους. Το πλεονέκτηµά της είναι η 
απλότητα µε την οποία λειτουργεί η διαδικασία αφού µοιάζει αρκετά µε την 
αντίστοιχη του αποκλεισµού υποψηφίων σε πολιτικές εκλογές. Μια παραλλαγή τέλος 
που θα µπορούσε ενδεχοµένως να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα είναι η 
δυναµική µεταβολή του ποσοστού προβιβασµού σε κάθε γύρο. 
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8. Συµπεράσµατα 
Η παρούσα εργασία µελέτησε το θέµα της ανάκτησης εικόνων βάσει περιεχοµένου 

και περιέγραψε την υλοποίηση ενός αντίστοιχου συστήµατος. Η αρχιτεκτονική του 
συστήµατος αυτού, επιχείρησε να προσοµοιώσει σε ένα βαθµό το µοντέλο του 
βιολογικού µηχανισµού της όρασης. Βασίσθηκε σε ένα σύνολο από πράκτορες 
λογισµικού οι οποίοι εξειδικεύθηκαν στη διαχείριση συγκεκριµένων οπτικών 
ερεθισµάτων, ενώ η σύντηξη των αποτελεσµάτων στηρίχθηκε στην ενσωµάτωση ενός 
συστήµατος ψηφοφοριών. Το σύστηµα συνεργάσθηκε µε µία βάση εικόνων και 
επιπλέον σχεδιάσθηκε µε σκοπό τη δυνατότητα επεκτασιµότητας. Η αξιολόγηση της 
επίδοσής του έγινε µε πρότυπες τεχνικές και χρήση διαγραµµάτων. Τα αποτελέσµατα, 
αν και ενδεικτικά, είναι ενθαρρυντικά τόσο για τις δυνατότητες όσο και για τις 
προοπτικές βελτίωσης που αυτό παρουσιάζει. 

Ένα πρώτο γενικό συµπέρασµα, όσον αφορά τα πειραµατικά αποτελέσµατα, είναι 
ότι η επιλεγµένη µέθοδος ψηφοφορίας επηρεάζει περισσότερο την τοπική κατάταξη 
και κατανοµή των αποτελεσµάτων παρά τη συνολική. Αν δηλαδή εξετάζαµε µια 
συλλογή µε αρκετές χιλιάδες εικόνων θα παρατηρούσαµε πιθανότατα κάποια 
πρότυπα στατιστικής κατανοµής των αποτελεσµάτων. Όσον αφορά την επίδοση του 
συστήµατος αυτή εξαρτάται από τις εικόνες-δείγµατα. ∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι 
πράκτορες επεξεργάζονται συνολικές και όχι τοπικές κατανοµές των οπτικών 
χαρακτηριστικών των εικόνων, η αποτυχία του συστήµατος είναι πιθανότερη σε 
εικόνες µε πλούσιο και ποικίλο θεµατικό περιεχόµενο παρά σε αυτές που περιέχουν 
µια ακαθόριστη σηµασιολογικά πληροφορία. Αντιθέτως, επειδή οι άνθρωποι έχουν 
την ικανότητα να εξάγουν τη σηµασιολογική αυτή πληροφορία, οι γνώµες τους 
διίστανται συνήθως ως προς την οµοιότητα εικόνων µε ακαθόριστο θεµατικό 
περιεχόµενο. Όσον αφορά τον αριθµό των πρακτόρων, η συνεχής αύξησή του πρέπει 
να συνοδευτεί και από αντίστοιχη συνεργασία τους, ειδάλλως θα επέλθει ο κορεσµός 
και κάθε ένας από αυτούς θα αναιρεί τις αποφάσεις των υπολοίπων παρά θα 
συνεισφέρει στο τελικό αποτέλεσµα. 

Είναι γεγονός ότι το σύστηµα παρέχει πλήθος παραµέτρων και επιλογών, η 
κατάλληλη χρήση των οποίων είναι δυνατό να οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσµατα. 
Βέβαια είναι αλήθεια ότι βρισκόµαστε ακόµη αρκετά µακριά από µια επίδοση που θα 
ανταποκρίνεται στις αντιληπτικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Σίγουρα πάντως είναι 
ένα πρώτο βήµα που δίνει το έναυσµα για µελλοντική δουλειά και πειραµατισµό. 

8.1. Μελλοντικές προεκτάσεις 
Η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των πρακτόρων και των ψηφοφοριών καθώς και 

το πλήθος των παραµέτρων που ενσωµατώνει το σύστηµα, είναι ενδεικτικά όχι µόνο 
της δυσκολίας του εγχειρήµατος αλλά κυρίως των δυνατοτήτων βελτίωσης και 
επέκτασης που προσφέρει. Πολλές από τις αρχικές ιδέες υλοποιήθηκαν καθώς και 
κάποιες από αυτές που προέκυψαν στην πορεία, ενώ υπάρχουν αρκετές ακόµη για 
µελλοντική υλοποίηση ή βελτίωση. 

Μία από αυτές είναι η ικανότητα της συνεργασίας η οποία προσφέρει πληθώρα 
δυνατοτήτων και ευελιξία στα συστήµατα πολλαπλών πρακτόρων. Οι 
συνεργαζόµενοι πράκτορες στην περίπτωσή µας είναι δυνατό να µειώσουν το κόστος 
εξαγωγής των οπτικών χαρακτηριστικών από τις εικόνες όπως και το αντίστοιχο της 
ανάκτησης. Θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις περιοχές ενδιαφέροντος, θα 
προσαρµόζουν δυναµικά τη διαδικασία ανάκτησης και θα κατανέµουν κατάλληλα 
τους υπολογιστικούς πόρους. Ένα παράδειγµα τέτοιας συνεργασίας θα ήταν η 
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αυτοεκτίµηση της βαρύτητας της γνώµης του κάθε πράκτορα. Αυτή θα προέκυπτε 
από µια σειρά ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ τους που θα οδηγούσαν σε ένα τελικό 
αποτέλεσµα-κατάσταση, σε αντίθεση µε την παρούσα υλοποίηση που ο ίδιος ο 
χρήστης προκαθορίζει τα βάρη. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ενσωµάτωση 
µεγάλου αριθµού πρακτόρων µε διαφορετικές ιδιότητες και ιδιαίτερα στην περίπτωση 
που οι συλλογές ανάκτησης περιέχουν ποικιλοµορφία θεµατικών περιεχοµένων. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι αδύνατο για τον χρήστη να καθορίσει κατάλληλα την 
κατανοµή των βαρών και συνήθως είτε τα µοιράζει οµοιόµορφα είτε µηδενίζει 
εντελώς κάποια από αυτά. 

Όσον αφορά τους πιο εξειδικευµένους πράκτορες και συγκεκριµένα το 
textureGabor, µια µελλοντική βελτίωση θα ήταν η δυναµική ταξινόµηση των 
περιοχών σε κλάσεις µε παρόµοιο texture. Ο αλγόριθµος k-means απαιτεί 
προκαθορισµό του πλήθους των κλάσεων. Υπάρχουν ωστόσο παραλλαγές του αλλά 
και άλλες µέθοδοι όπως οι αλγόριθµοι SOM (Self Organizing Map) και DLVQ 
(Dynamic Learning Vector Quantization) που µεταβάλλουν δυναµικά της κλάσεις 
ταξινόµησης σύµφωνα µε κάποια κριτήρια. Η διαδικασία αυτή θα οδηγούσε σαφώς 
σε βελτιωµένη κατηγοριοποίηση των textures µιας εικόνας. Κυρίως όµως, και αυτό 
είναι ακόµη πιο σηµαντικό, θα βοηθούσε σε µια άλλη βελτίωση που αφορά την 
εκτίµηση ύπαρξης texture. Όπως διαπιστώθηκε, η ταξινόµηση των textures των 
εικόνων δεν ήταν αρκετή για τη σύγκριση της οµοιότητας µεταξύ τους. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι τις περισσότερες φορές οι εικόνες περιείχαν µία µόνο ή και 
καµία περιοχή µε texture, ενώ µε τη διαδικασία που ακολουθήσαµε εξετάζαµε κάθε 
τµήµα της ταξινοµηµένης εικόνας χωρίς να γνωρίζουµε εάν αυτό αποτελείται 
πράγµατι από κάποιο texture ή απλά παρουσιάζει µια χρωµατική οµοιογένεια. 
Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη δηµιουργίας κάποιου κριτηρίου µε το οποίο θα 
αποφασίζεται αν κάποιο από τα τµήµατα στα οποία ταξινοµείται η εικόνα περιέχει 
όντως ένα texture, και τότε µόνο να υπολογίζεται η οµοιότητά του µε αντίστοιχα των 
υπολοίπων εικόνων. Κάτι τέτοιο θα αύξανε επίσης την αυτονοµία του πράκτορα 
καθώς και την αυτοεκτίµηση της βαρύτητάς του που προαναφέραµε. 

Ο πράκτορας shape είναι ίσως αυτός που επιδέχεται τη µεγαλύτερη βελτίωση. Το 
θέµα της εξαγωγής σχηµάτων από εικόνες είναι από τα δυσκολότερα, και ενώ έχει 
αντιµετωπισθεί µε πολλές διαφορετικές µεθόδους, δεν έχει λυθεί επαρκώς µέχρι 
σήµερα. Αν και οι περισσότερες τεχνικές αναπαράστασης και σύγκρισης σχηµάτων 
έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις, δεδοµένου ότι αυτές βασίζονται στο προηγούµενο 
βήµα, είναι συνήθως αναποτελεσµατικές. Η βασική αιτία, στην οποία θα έπρεπε να 
επικεντρωθούν οι µελλοντικές προσπάθειες είναι ίσως ότι δεν αρκεί η καλή 
τµηµατοποίηση ή ανίχνευση των ακµών της εικόνας, αλλά απαιτείται ο συνδυασµός 
τους µε σηµασιολογική πληροφορία υψηλότερου επιπέδου (π.χ. µοντέλα 
αντικειµένων βάσει των οποίων θα συναρµολογηθούν οι τµηµατοποιηµένες 
περιοχές). Κάτι τέτοιο βέβαια αποτελεί από µόνο του ένα µεγάλο ερευνητικό πεδίο. 

Μια µελλοντική επέκταση του συστήµατος θα ήταν δυνατό να ενσωµατώσει ένα 
πραγµατικό Σ∆Β∆ (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων) µέσω του οποίου θα 
πραγµατοποιείται η βέλτιστη διαχείριση των εικόνων, η συνεργασία µε άλλες βάσεις 
καθώς και η συνεχή επέκταση και αναβάθµιση του ιδίου. Η ανάγκη για κάτι τέτοιο 
γίνεται φανερή όσο αυξάνει τόσο ο όγκος των πληροφοριών όσο και η ανάγκη για 
διαλειτουργικότητα. Ένα ακόµη σηµείο που απαιτεί εστίαση του ενδιαφέροντος είναι 
η συνολική αξιολόγηση του συστήµατος από πραγµατικούς χρήστες. Αν και κάτι 
τέτοιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο αλλά και πιθανώς πρόωρο για τις επιδόσεις των 
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σηµερινών συστηµάτων, γίνεται ολοένα και επιτακτική ανάγκη καθώς τα συστήµατα 
αυτά εξελίσσονται και βελτιώνονται. 

Ακόµη, διαπιστώνουµε ότι παρόµοια µε τα βιολογικά συστήµατα έτσι και τα 
υπολογιστικά, έχουν την ανάγκη προσαρµογής και εξειδίκευσης σε συγκεκριµένες 
συνθήκες περιβάλλοντος και εργασίας ώστε να πετύχουν τη βέλτιστη λειτουργία και 
απόδοση. Με το σκεπτικό αυτό, µία από τις µελλοντικές προεκτάσεις του συστήµατος 
θα ήταν η εξειδίκευση των πρακτόρων, των ψηφοφοριών και των παραµέτρων για 
συγκεκριµένα πεδία εφαρµογών. Θα ήταν δυνατό να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες 
µονάδες (πράκτορες και ψηφοφορίες) ή να δηµιουργηθούν νέες, οι οποίες 
διατηρώντας τον αρχικό στόχο των πολλών, απλών και φθηνών οντοτήτων, θα 
οδηγήσουν στη βέλτιστη αντιµετώπιση ενός στενά προσδιορισµένου στόχου όπως για 
παράδειγµα η ανάκτηση εικόνων ιατρικών περιστατικών ή η ροµποτική πλοήγηση. 
Τέλος, οι νέοι πράκτορες δεν είναι απαραίτητο να δηµιουργηθούν από την αρχή, αλλά 
είναι δυνατό να προκύψουν από εργασίες παλαιότερες ή νεότερες, ανεξάρτητες ή µη, 
που θα προσαρµοσθούν κατάλληλα στις προδιαγραφές του συστήµατος. Με τη 
διαδικασία αυτή θα είναι δυνατή η πλήρης εκµετάλλευση συναφών εργασιών, καθώς 
και ο πειραµατισµός µε ποικιλία εναλλακτικών µεθοδολογιών. 

8.2. Επίλογος 
Η ανάκτηση εικόνων βάσει περιεχοµένου είναι ένας τοµέας που άνθισε τα 

τελευταία χρόνια και είναι βέβαιο πως έχει να διανύσει πολύ δρόµο ακόµη έως ότου 
τα αντίστοιχα συστήµατα ανταποκριθούν στις πραγµατικές απαιτήσεις. Αν και ο 
κυρίαρχος στόχος του πεδίου αυτού είναι η αποτελεσµατική ανάκτηση των εικόνων 
δίχως την απαίτηση ανθρώπινης παρέµβασης και τη χρήση λεκτικών περιγραφών του 
περιεχοµένου τους, κάτι τέτοιο δεν είναι ακόµη αρκετά εφικτό. Η υπολογιστική ισχύς 
των σηµερινών µηχανών επιπλέον, απέχει πολύ από την απαιτούµενη για ένα τέτοιο 
σκοπό µε αποτέλεσµα να καθίσταται απαραίτητη η προεπεξεργασία των εικόνων και 
η αποθήκευση των χαρακτηριστικών τους µε σκοπό τη χρήση τους στην µετέπειτα 
ανάκτηση. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα στο πεδίο αυτό κατάφερε, σε αντίθεση µε 
τις παραδοσιακές µεθόδους, να αυτοµατοποιήσει τη συνολική αυτή διαδικασία, 
εξακολουθούµε να απέχουµε πολύ από το βιολογικό µοντέλο λειτουργίας. Η µελέτη 
της βιολογικής όρασης αποτελεί σηµαντική συνιστώσα και η διεπιστηµονική 
προσέγγιση του θέµατος είναι γεγονός εδώ και µερικά χρόνια. Το βέβαιο είναι ότι 
κανείς δε γνωρίζει αν και πότε τα συστήµατα αυτά θα καταφέρουν να µιµηθούν 
ικανοποιητικά τα αντίστοιχα βιολογικά, ενώ ελπίζουµε ότι στο άµεσο µέλλον ο όρος 
«ανάκτηση εικόνων» θα αφορά το ένα και µοναδικό αυτό πεδίο και δε θα απαιτείται ο 
προσδιορισµός «βάσει περιεχοµένου» για να ορίσει αυτό που θα έπρεπε εδώ και 
καιρό να θεωρείται αυτονόητο. 
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Παράρτηµα Α: Ζητήµατα Υλοποίησης και Λειτουργίας 
Γενικά 

Το σύστηµα είναι εξολοκλήρου υλοποιηµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού 
Java™ και χρησιµοποιεί το πρόσθετο πακέτο JAI™. Αποτελείται από ένα 
σύνολο κλάσεων τοποθετηµένες σε ανεξάρτητα πηγαία αρχεία τα οποία 
συνιστούν ένα συνολικό πακέτο µε την ονοµασία irc (Image Retrieval by 
Content). Η αρχική κλάση εκτέλεσης main.class βρίσκεται εκτός του 
πακέτου αυτού και αρκεί να κληθεί από οποιονδήποτε διερµηνέα της Java µε 
µοναδικό όρισµα το αρχείο ρυθµίσεων το οποίο περιγράφεται παρακάτω. 

Λειτουργικές µονάδες 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια αναλυτική λίστα µε τις λειτουργικές 
µονάδες του συστήµατος. Η λειτουργία και επέκταση του συστήµατος 
ωστόσο δεν απαιτεί γνώση της παρακάτω δοµής ούτε και τροποποίηση 
οποιονδήποτε εξ αυτών. 

GUI  AGENTS 
GUI.java  AgentI_source.java 
SettingsFrame.java  AgentR_source.java 
AboutDialog.java  AgentI_colorRGB.java 
ImageViewFrame.java  AgentR_colorRGB.java 
OpenImageViewFrame.java  AgentI_colorHSV.java 
ImageListViewFrame.java  AgentR_colorHSV.java 
GalleryViewFrame.java  AgentI_colorLAB.java 
ImportImageFrame.java  AgentR_colorLAB.java 
ImageRetrievalFrame.java  AgentI_textureHistogram.java
MessageBox.java  AgentR_textureHistogram.java
PropertiesFrame.java  AgentI_textureGabor.java 

  AgentR_textureGabor.java 

VOTING  AgentI_shape.java 
VotingMethod.java  AgentR_shape.java 
VotingMethod_borda.java   

VotingMethod_weights.java   

VotingMethod_hierarchy.java   
  GENERIC 

ALGORITHMS  Main.java 
Canny.java  Configuration.java 
Segmentation.java  IDB.java 
Diffusion.java  ImportImage.java 
Gabor.java  ImageRetrieval.java 
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Το αρχείο ρυθµίσεων και παραµέτρων 
Το αρχείο config.irc περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις και 
παραµέτρους για τη λειτουργία του συστήµατος και έχει τη µορφή αρχείου 
κειµένου. Κάθε γραµµή που ξεκινάει µε το χαρακτήρα ‘#’ λαµβάνεται ως 
σχόλιο ενώ σε κάθε γραµµή επιτρέπεται η εισαγωγή µίας µόνο µεταβλητής 
και της αντίστοιχης τιµής, οι οποίες θα χωρίζονται µε χαρακτήρες κενού. Για 
την προσθήκη ή διαγραφή µεταβλητών-παραµέτρων ο χρήστης πρέπει να 
τροποποιήσει το αρχείο αυτό µε τη χρήση κάποιου κειµενογράφου πρίν από 
τη λειτουργία του συστήµατος. Η τροποποίηση κάποιας τιµής για 
οποιαδήποτε µεταβλητή µπορεί ωστόσο να γίνει και κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του συστήµατος µέσω του µενού ρυθµίσεων της εφαρµογής. 
Στις παραµέτρους αυτές καταχωρούνται κυρίως οι µεταβλητές οι οποίες για 
λόγους πειραµατισµού τροποποιούνται συχνά στις ανακτήσεις καθώς και τα 
ονόµατα των πρακτόρων που ενεργοποιούνται σε κάθε λειτουργία. 

Κωδικοποίηση των ονοµάτων 
Το όνοµα της κάθε µεταβλητής του αρχείου ρυθµίσεων είναι αυτό που 
χρησιµοποιείται µέσα στον κώδικα. Ειδικά για τα ονόµατα των πρακτόρων 
οι µεταβλητές που τα περιγράφουν πρέπει να ονοµάζονται agentX όπου Χ 
είναι ο αύξων αριθµός του πράκτορα στη συγκεκριµένη λειτουργία. Ο 
αριθµός αυτός θα ορίσει τη σειρά εµφάνισης των διαφόρων 
χαρακτηριστικών για κάθε εικόνα αλλά κυρίως θα καθορίσει το πλήθος των 
πρακτόρων που θα λάβουν µέρος. Εποµένως είναι απόλυτα σηµαντικό αν για 
παράδειγµα συµµετέχουν Ν πράκτορες, οι τιµές των µεταβλητών αυτών να 
πάρουν τους αριθµούς από 0 έως Ν-1 όπως φαίνεται και στο παράδειγµα που 
ακολουθεί για Ν=3 (η σειρά των δηλώσεων δεν έχει σηµασία) 

agent0 source 
agent2 colorRGB 
agent1 textureGabor 

Αυτή η απαίτηση προκύπτει από το γεγονός ότι τα ζεύγη µεταβλητών-τιµών 
αποθηκεύονται και διαχειρίζονται µε πίνακες κατακερµατισµού, όπου και 
απαγορεύεται η πολλαπλή εµφάνιση µεταβλητών. 

Κωδικοποίηση ιεραρχικής ψηφοφορίας 
Για τον προσδιορισµό της σειράς διαδοχής των πρακτόρων-ψηφοφόρων στη 
µέθοδο ιεραρχικής ψηφοφορίας ορίζουµε στο αρχείο ρυθµίσεων τη 
µεταβλητή HierarchyVotingSequence της οποίας η τιµή είναι µια 
συµβολοσειρά µε συγκεκριµένη κωδικοποίηση. Πρέπει καταρχάς να 
αποτελείται µόνο από ψηφία και να έχει µήκος όσο και το πλήθος των 
πρακτόρων, και κατά δεύτερο λόγο, τα ψηφία αυτά να είναι όλα διαφορετικά 
µεταξύ τους και να αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθµούς των µεταβλητών 
των πρακτόρων. Αν για παράδειγµα το αρχείο ρυθµίσεων περιέχει την 
ακόλουθη δήλωση 

HierarchyVotingSequence 2103 
τότε αυτό σηµαίνει ότι οι ενεργοποιηµένοι πράκτορες θα πρέπει να είναι 
τέσσερις στο σύνολο και, εφόσον έχει επιλεχθεί η µέθοδος ιεραρχικής 
ψηφοφορίας, θα ψηφίσουν µε την ακόλουθη σειρά: agent2, agent1, agent0, 
agent3. 
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Κωδικοποίηση σταθµισµένης ψηφοφορίας 
Στην περίπτωση που επιλέξουµε ως µέθοδο ψηφοφορίας τη σταθµισµένη, 
τότε πρέπει να ορίσουµε καθε ένα από τα βάρη των πρακτόρων. Αν foo είναι 
το όνοµα ενός πράκτορα τότε η δήλωση του βάρους του γίνεται για 
παράδειγµα ως εξής 

foo_weight 0.3 
Η τιµή του βάρους όπως έχουµε εξηγήσει έχει έννοια µόνο σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες και όχι σε απόλυτες τιµές. Ο καθορισµός της µεθόδου 
ψηφοφορίας γίνεται µε τη δήλωση του ονόµατος της κλάσης ψηφοφορίας 
όπως στο ακόλουθο παράδειγµα αν πρόκειται για τη σταθµισµένη 

VotingMethod weights 

Παράδειγµα αρχείου ρυθµίσεων 
# Η θέση του συστήµατος και της βάσης 
IRCpath    F:\IRC_SYSTEM 
ImageDatabasePath  F:\IRC_SYSTEM\ImageDatabase 
# 
# Οι τρείς υποφάκελοι της βάσης δεδοµένων – σκέτο όνοµα 
ProcessedFilesDir   Processed 
NormalsizeFilesDir  NormalSize 
ThumbnailFilesDir   Thumbnails 
# 
# Τα ονόµατα των πρακτόρων – η σειρά δεν έχει σηµασία 
agent0    source 
agent3    colorRGB 
agent2    colorHSV 
agent1    colorLAB 
agent4    textureHistogram 
agent5    textureGabor 
agent6    shape 
# 
# Ορισµός της σταθµισµένης βαρύτητας κάθε πράκτορα 
source_weight   0.0 
colorRGB_weight   0.2 
colorHSV_weight   0.2 
colorLAB_weight   0.2 
textureHistogram_weight  0.1 
textureGabor_weight  0.2 
shape_weight   0.1 
# 
# Ορισµός µεθόδου ψηφοφορίας 
VotingMethod   weights 
# 
# Ορισµός διαδοχής ψηφοφόρων στην ιεραρχική ψηφοφορία 
HierarchyVotingSequence  0123 
# 
# Κατώφλι αποκλεισµού για τη µέθοδο Borda 
BordaThreshold   100 
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Υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων 
Το σύστηµα έχει δοκιµασθεί στα λειτουργικά συστήµατα Sun™ Solaris και 
Microsoft Windows™ µε τις εκδόσεις 1.3.x της Java™. Η µοναδική 
διαφοροποίηση που απαιτείται για τη λειτουργία του σε διαφορετικές 
πλατφόρµες είναι ο καθορισµός στο αρχείο ρυθµίσεων των διαδροµών στο 
δίσκο (paths) του ίδιου του συστήµατος και της βάσης δεδοµένων. Για 
παράδειγµα 

IRCpath   /cvrl/IRC_SYSTEM 
ImageDatabasePath  /cvrl/IRC_SYSTEM/ImageDatabase 

Ο εκτελέσιµος κώδικας των κλάσεων του συστήµατος δεν χρειάζεται 
ωστόσο καµία αλλαγή. Στις δοκιµές που έγιναν µάλιστα, το σύστηµα ήταν 
εγκατεστηµένο σε κοινό προσαρτηµένο σύστηµα αρχείων (mounted file 
system) και λειτουργούσε απαράµιλλα απο διαφορετικούς τύπους µηχανών 
τόσο κατά την εισαγωγή όσο και στην ανάκτηση εικόνων. 

Απαιτήσεις σε µνήµη 
Το σύστηµα δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε µνήµη µε εξαίρεση την 
εµφάνιση µεγάλων συλλογών εικόνων όπου πρέπει να απεικονισθούν τα 
εικονίδια για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά των πρακτόρων που είναι 
ενεργοποιηµένοι. ∆εδοµένου ότι η παρουσίαση αυτών των εικονιδίων δεν 
επηρεάζει τη λειτουργία ανάκτησης, σε περιπτώσεις συλλογών µε µεγάλο 
αριθµό εικόνων (εξαρτάται από τη µνήµη της µηχανής), το γραφικό 
περιβάλλον παρουσιάζει µόνο το ένα από τα χαρακτηριστικά και συνήθως 
αυτό του πηγαίου αρχείου. Στην ανάκτηση ωστόσο συµµετέχουν κανονικά 
όλοι οι πράκτορες. 

 80



 

Παράρτηµα Β: Επέκταση του Συστήµατος 
Γενικά 

Η επέκταση ή αναβάθµιση του συστήµατος δεν απαιτεί την παραµικρή 
τροποποίηση ή χρησιµοποίηση του υπάρχοντα κώδικα. Ωστόσο επειδή ένα 
µεγάλο τµήµα του κώδικα ενός νέου πράκτορα ή εκλογικού συστήµατος θα 
είναι κοινό µε των ήδη υλοποιηµένων, η αντιγραφή και στη συνέχεια η 
τροποποίηση αυτών θα διευκόλυνε την υλοποίηση. Στη συνέχεια θα 
περιγράψουµε αναλυτικά τα βήµατα που απαιτούνται για κάθε µία από τις 
δυνατές επεκτάσεις του συστήµατος. Οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι 
απλές και µικρές και η πιστή εφαρµογή τους συνεπάγεται τη σωστή 
λειτουργία. 

Λίστα ενεργειών για τη δηµιουργία νέου πράκτορα 
1. Επιλέγουµε το όνοµα του νέου πράκτορα, π.χ. newAgent 

2. ∆ηµιουργούµε τρεις καταλόγους (directories) στο σύστηµα αρχείων όπου 
είναι αποθηκευµένη η βάση δεδοµένων µε τις εικόνες. Οι τρεις κατάλογοι 
θα έχουν το ίδιο όνοµα (newAgent) και θα βρίσκονται κάτω από τους 
καταλόγους NormalSize, Processed και Thumbnails αντίστοιχα. Σε αυτούς 
θα αποθηκεύονται τα αρχεία που θα δηµιουργεί ο νέος πράκτορας για κάθε 
εικόνα που θα εισάγει στη βάση. 

3. ∆ηµιουργούµε µια νέα κλάση σε Java για την εισαγωγή εικόνων. Αυτή θα 
έχει το όνοµα AgentI_newAgent και θα τοποθετηθεί στο αρχείο 
AgentI_newAgent.java. Το πρωτότυπο του κατασκευαστή της 
(constructor) θα είναι το ακόλουθο 

public AgentI_newAgent(String inName, String[] outName) 
Το inName είναι το όνοµα της εικόνας προς εισαγωγή ενώ το outName έχει 
µέγεθος 3 και περιέχει τα ονόµατα των αρχείων όπου θα αποθηκευτούν κατά 
σειρά το επεξεργασµένο αρχείο (processed file), το αρχείο σε κανονικό 
µέγεθος που θα δηµιουργήσει ο πράκτορας για την εικόνα (normalsize file) 
και το αντίστοιχο εικονίδιο (thumbnail), τα δύο τελευταία θα πρέπει να είναι 
σε µορφή jpeg. 

4. ∆ηµιουργούµε µια νέα κλάση σε Java για την ανάκτηση εικόνων. Αυτή θα 
έχει το όνοµα AgentR_newAgent και θα τοποθετηθεί στο αρχείο 
AgentR_newAgent.java. Το πρωτότυπο του κατασκευαστή της 
(constructor) θα είναι το ακόλουθο 

public AgentR_newAgent(ImageRetrieval parent, String image, String[] gallery) 
Η κλάση αυτή θα πρέπει να κληρονοµεί την κλάση Thread διότι λειτουργεί 
ως αυτόνοµο νήµα. Η µεταβλητή parent είναι η κλάση που έχει καλέσει το 
νήµα-πράκτορα και θα χρησιµοποιηθεί για να στείλουµε πίσω τα 
αποτελέσµατα της ανάκτησης. Για να γίνει αυτό πρέπει µε το πέρας της 
ανάκτησης ο πράκτορας να καλέσει τη µέθοδο 

parent.ReceiveDissimilarities(“newAgent”, distance) 
Το distance είναι ένα διάνυσµα που περιέχει τη βαθµολογία (ή απόσταση) 
που υπολόγισε ο πράκτορας για κάθε εικόνα του συνόλου ανάκτησης. 
Παράλληλα στέλνει σε συµβολοσειρά και το όνοµά του για να 
γνωστοποιήσει την ταυτότητα του αποστολέα. Το image είναι το όνοµα του 
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επεξεργασµένου αρχείου της εικόνας ανάκτησης ενώ το gallery είναι το 
διάνυσµα των ονοµάτων των επεξεργασµένων εικόνων του συνόλου 
ανάκτησης. Το µέγεθος του distance, το οποίο δηµιουργούµε για να 
αποθηκεύσουµε τα αποτελέσµατα, πρέπει να συµφωνεί µε αυτό του gallery. 
Τα αποτελέσµατα στέλνονται αταξινόµητα και αντιστοιχούν στη σειρά 
εισόδου των εικόνων του συνόλου ανάκτησης. 

5. Για τα δύο πρηγούµενα βήµατα συνήθως αντιγράφουµε κάποιον άλλο 
πράκτορα και τον τροποποιούµε κατάλληλα. Επίσης πρέπει να τονίσουµε 
ότι και οι δύο κλάσεις πρέπει να ανήκουν στο πακέτο irc. Αυτό γίνεται µε 
δήλωση στην αρχή των αντίστοιχων πηγαίων αρχείων. Αφού 
µεταγλωττίσουµε τις δύο κλάσεις τοποθετούµε τα αρχεία .class στον 
κατάλογο µε τα αρχεία του υπόλοιπου συστήµατος. 

6. Το σύστηµα είναι έτοιµο προς λειτουργία. Εφόσον επιθυµούµε να 
ενεργοποιήσουµε τον πράκτορα που δηµιουργήσαµε, πρέπει να εισάγουµε 
στο αρχείο ρυθµίσεων config.irc το όνοµά του σύµφωνα µε την 
κωδικοποίηση που εξετάσαµε στο προηγούµενο παράρτηµα. 

Λίστα ενεργειών για τη δηµιουργία νέου συστήµατος ψηφοφορίας 
1. Επιλέγουµε το όνοµα του νέου συστήµατος ψηφοφορίας, π.χ. newVoting 

2. ∆ηµιουργούµε µια νέα κλάση σε Java η οποία θα έχει το όνοµα 
VotingMethod_newVoting και θα τοποθετηθεί στο αρχείο 
VotingMethod_newVoting.java. Το πρωτότυπο του κατασκευαστή 
της (constructor) θα είναι το ακόλουθο 
public VotingMethod_newVoting(String[] iNames, double[][] dist, String[] fNames) 

3. Η κλάση αυτή θα πρέπει να κληρονοµεί τη VotingMethod και εποµένως να 
υλοποιεί τις δύο αφηρηµένες µεθόδους της GetResult() και 
GetReasoning(). Το διάνυσµα iNames περιέχει τα ονόµατα των 
εικόνων µε τη σειρά που στάλθηκαν για ανάκτηση. Το fNames περιέχει τα 
ονόµατα των πρακτόρων µε τη σειρά που ψήφισαν και το dist είναι ένας 
δυδιάστατος πίνακας ο οποίος περιέχει τις βαθµολογίες (ή αποστάσεις). Η 
πρώτη συνιστώσα του πίνακα αναφέρεται στον πράκτορα και η δεύτερη 
στην εικόνα. 

4. Μεταγλωττίζουµε την κλάση και την τοποθετούµε µαζί µε το υπόλοιπο 
σύστηµα. Αν θέλουµε να εφαρµόσουµε σε κάποια ανάκτηση τη 
συγκεκριµένη µέθοδο αρκεί να τροποποιήσουµε την ακόλουθη µεταβλητή 
στο αρχείο ρυθµίσεων ή και δυναµικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
µέσα από το µενού ρυθµίσεων 

VotingMethod  newVoting 

Χρήση παραµέτρων του αρχείου ρυθµίσεων 
Οι παράµετροι του αρχείου ρυθµίσεων έχουν σκοπό τη χρήση µεταβλητών 
δίχως την απαίτηση για επαναµεταγλώττιση του κώδικα. Ο χρήστης-
προγραµµατιστής που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει µια νέα µεταβλητή σε 
έναν πράκτορα ή εκλογικό σύστηµα που υλοποιεί, αρκεί να τη δηλώσει στο 
αρχείο ρυθµίσεων και να φροντίσει ώστε το όνοµά της να είναι µοναδικό. 
Για να την προσπελάσει από τον κώδικα πρέπει να καλέσει µια στατική 
µέθοδο της κλάσης Configuration ως εξής 
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String str = Configuration.GetParameter(param) 
Όπως βλέπουµε δε χρειάζεται ο τελεστής new για τη δηµιουργία 
στιγµιοτύπου της κλάσης Configuration διότι η µέθοδος είναι στατική και 
έχει αρχικοποιηθεί κατά την εκκίνηση του συστήµατος. Η µεταβλητή param 
είναι τύπου String και περιέχει το όνοµα της παραµέτρου που ζητάµε. Η τιµή 
της παραµέτρου θα αποθηκευτεί στη µεταβλητή str. 

∆ηµιουργία αρχείου συλλογής εικόνων 
Τα αρχεία συλλογής εικόνων βρίσκονται στον κατάλογο Galleries κάτω από 
τη βάση δεδοµένων. Πρόκειται για αρχεία κειµένου όπου κάθε σειρά 
περιέχει και ένα όνοµα αρχείου εικόνας χωρίς τη διαδροµή στο δίσκο ή την 
κατάληξη. Η διαδροµή στο δίσκο και η κατάληξη πρέπει υποχρεωτικά να µη 
συµπεριληφθούν διότι αφενός οι θέσεις είναι προκαθορισµένες από τις 
ρυθµίσεις και αφετέρου οι εικόνες αποθηκεύονται πάντα σε µορφή jpeg. Οι 
συλλογές ορίζονται συνήθως από το χρήστη, ανάλογα µε τα πειράµατα και η 
δηµιουργία ή τροποποίησή τους γίνεται απλώς µε έναν κειµενογράφο. Μια 
εικόνα φυσικά µπορεί να συµπεριληφθεί σε πολλές διαφορετικές συλλογές. 

∆ιαγραφή εικόνας/συλλογής 
Η παρούσα έκδοση δεν υποστηρίζει επιλογή διαγραφής εικόνων ή συλλογών 
µέσω του µενού της εφαρµογής. Αυτό όµως µπορεί να γίνει πολύ απλά από 
το ίδιο το λειτουργικό σύστηµα. Όσον αφορά τα αρχεία συλλογών αυτά 
διαγράφονται το ίδιο απλά όπως δηµιουργήθηκαν από το χρήστη και η 
ενέργεια αυτή δεν έχει καµία απολύτως περαιτέρω συνέπεια. Όσον αφορά τα 
αρχεία που δηµιουργούνται από τους πράκτορες κατά την εισαγωγή µιας 
εικόνας ισχύουν τα εξής: 

• Σε περίπτωση που εκτελέσουµε εκ νέου εισαγωγή µιας εικόνας ή µιας 
άλλης µε το ίδιο όνοµα τότε γίνεται αντικατάσταση της παλιάς. 
Εποµένως αν πρόκειται για αναβάθµιση των πληροφοριών λόγω 
αλλαγών στους πράκτορες, τότε έχει καλώς. Αν όµως εισαγάγαµε µια 
εικόνα µε όνοµα που προυπήρχε στη βάση, τότε χάσαµε την παλιά! 

• Αν θέλουµε µια εικόνα να µην εµφανίζεται σε µια συλλογή και 
εποµένως να µη λαµβάνεται υπόψη στις ανακτήσεις, τότε αρκεί να 
διαγράψουµε το όνοµά της από το αντίστοιχο αρχείο της συλλογής. Με 
τον τρόπο αυτό φυσικά παραµένει στη βάση. 

• Αν θέλουµε την οριστική διαγραφή µιας εικόνας από τη βάση τότε 
πρέπει αρχικά να εκτελέσουµε την προηγούµενη διαδικασία για 
διαγραφή από όλες τις συλλογές στις οποίες την είχαµε καταχωρήσει. 
Έπειτα πρέπει να πάµε και να διαγράψουµε από τη βάση τα τρία αρχεία 
της (NormalSize, Thumbnail, Processed) και για κάθε έναν από τους 
πράκτορες που ενεργοποιήθηκαν κατά την εισαγωγή της (είναι σαφές ότι 
η εισαγωγή µιας εικόνας µπορεί να έχει γίνει σταδιακά ενεργοποιώντας 
κάθε φορά και διαφορετικό αριθµό πρακτόρων). 

Σηµείωση 
Επειδή τα δύο σκέλη κάθε πράκτορα διαφέρουν ως οντότητες τόσο στο 
λογισµικό όσο και στο χρόνο εκτέλεσης πρέπει να δοθεί η απαραίτητη 
προσοχή στον προγραµµατισµό ώστε να ισχύει απόλυτη συµβατότητα 
µεταξύ τους. Η αναβάθµιση για παράδειγµα της διαδικασίας εισαγωγής ενός 
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πράκτορα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη τροποποίηση του τµήµατος 
ανάκτησης. Σε διαφορετική περίπτωση θα δηµιουργηθεί πιθανότατα σφάλµα 
κατά τη διενέργεια ανάκτησης όπου ο µη αναβαθµισµένος πράκτορας 
ανάκτησης θα προσπαθήσει να προσπελάσει το επεξεργασµένο αρχείο που 
δηµιούργησε ο πράκορας εισαγωγής. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. 
Παρόµοιο πρόβληµα µπορεί να δηµιουργηθεί και κατά την εισαγωγή 
εικόνων σε πολλαπλές φάσεις όπου κάποιες πληροφορίες παραµένουν µη 
αναβαθµισµένες. 
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