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Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία εκρηκτική αύξηση της ψηφιακά

αποθηκεµένης οπτικής πληροφορίας, οφειλόµενη στην πρόοδο της τεχνολο-

γίας επικοινωνιών και της επιστήµης υπολογιστών. Το γεγονός αυτό εντείνει

την ανάγκη για αποδοτική κωδικοποίηση, ανάκτηση και µετάδοση της πλη-

ϱοφορίας αυτής. Νέα πρότυπα για την κωδικοποίηση ακολουθιών εικόνων,

όπως το MPEG-4 και το MPEG-7, έχουν προχωρήσει προς αυτή την κατεύ-

ϑυνση.

΄Ενα από τα ϐασικά ϐήµατα αυτών των προτύπων είναι η τµηµατοποίηση

των εικόνων, οι οποίες αποτελούν την ακολουθία, δηλαδή ο διαµέρισή τους

σε ξένα σύνολα από εικονοστοιχεία, καθένα από τα οποία επιδιώκουµε να

αντιστοιχεί σε ένα αντικείµενο της απεικονιζόµενης σκηνής.

Στην εργασία αυτή µελετήσαµε µία πρόσφατη κατηγορία αλγορίθµων τµη-

µατοποίησης, που ϐασίζεται σε ελαχιστοποίηση ενέργειας. Η ϐασική ιδέα

είναι να κατασκευαστεί ένας ϐεβαρηµένος γράφος στον οποίο κάθε κόµβος

αντιστοιχεί σε ένα εικονοστοιχείο της εικόνας, και οι ακµές ορίζονται µεταξύ

γειτονικών εικονοστοιχείων. Τα ϐάρη σε κάθε ακµή επιλέγονται µε τέτοιο
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τρόπο ώστε µία ελάχιστη τοµή στο γράφο δίνει το ελάχιστο της συνάρτησης

ενέργειας και συνεπώς και τη διαµέριση την οποία Ϲητάµε.

Εξετάσαµε εάν είναι δυνατό να επεκτείνουµε τους αλγορίθµους αυτούς,

έτσι ώστε να κατασκευάσουµε το γράφο µε κόµβους που αντιστοιχούν σε,

σχετικά µικρά, τµήµατα της εικόνας, τα οποία προκύπτουν από ένα ϐήµα

προεπεξεργασίας. Η διαδικασία αυτή µειώνει το χρόνο εκτέλεσης και κάνει

τον αλγόριθµο πιο εύρωστο.

Εφαρµόσαµε τον επεκτεταµένο αλγόριθµο σε ακολουθίες εικόνων µε δε-

δοµένα από µία διαδικασία ανίχνευσης κίνησης, αναζητώντας µία διαµέριση

σε δύο κατηγορίες : στατικά και κινούµενα τµήµατα και τα αποτελέσµατα

είναι ενθαρρυντικά.

Επόπτης : Γιώργος Τζιρίτας

Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών

Πανεπιστήµιο Κρήτης
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Abstract

During the past few years, there has been an explosion of the amount

of the digitally stored visual information, due to the advances in the fields

of communication technology and computer science. This fact intensifies

the need for efficient coding, retrieval and transmission of this information.

New video coding standards such as MPEG-4 and MPEG-7 make progress

towards this direction.

One key step in these standards is the segmentation of the images that

consist the video, that is the partition of the image into disjoint sets of

pixels that, hopefully, each corresponds to an object in the depicted scene.

In this thesis we studied a recent class of segmentation algorithms

based on energy minimization. The main idea is to construct a weighted

graph where each vertex corresponds to a pixel in the image, and the

edges are defined between neighboring pixels. The weights of each edge

are carefully chosen so that, a minimum cut on the graph provides the

minimum of the energy function and thus the partition we seek.

We examined whether it is possible to extend these algorithms, in order
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to construct the graph with vertices that correspond to relatively small

image segments that come from a preprocessing step. This reduces the

running time and results in a more robust algorithm.

We applied the extended algorithm to image sequences based on data

from change detection, seeking a partition into two classes: static and

mobile segments and the results are promising.

Supervisor: George Tziritas

Professor of Computer Science

University of Crete
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, µε την αλµατώδη ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και των

προσωπικών υπολογιστών, έχει αυξηθεί τροµακτικά ο όγκος της διαθέσιµης

οπτικής πληροφορίας. Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη για αποδοτική απο-

ϑήκευση, ανάκτηση και µετάδοση της πληροφορίας αυτής. ΄Αλλωστε η ανά-

πτυξη του Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web) [2], και σηµασιολογικών

δυοµότιµων συστηµάτων (semantic peer to peer systems) [34], [29] ενισχύει

την τάση για σηµασιολογική περιγραφή της οπτικής πληροφορίας είτε αυτή

είναι στατικές εικόνες είτε ακολουθίες. Μία τέτοια προσπάθεια γίνεται από το

πρότυπο του MPEG-7 [21].

΄Ενα από τα ϐασικά προβλήµατα, που καλείται να λύσει οποιοσδήποτε

αλγόριθµος αυτόµατης σηµασιολογικής περιγραφής οπτικής πληροφορίας,

είναι αυτό της τµηµατοποίησης. Τµηµατοποίηση είναι η διαµέριση της εικό-

νας σε ξένα µεταξύ τους σύνολα από εικονοστοιχεία (pixels), τα οποία επιδιώ-

κουµε να αντιστοιχούν στα διαφορετικά αντικείµενα της σκηνής.

Εάν υπάρχει µία τέτοια διαµέριση, η οπτική πληροφορία µπορεί να κω-

δικοποιηθεί και να ανακτηθεί µε ϐάση το πραγµατικό της περιεχόµενο. Μί-

α τέτοιου είδους κωδικοποίηση προσφέρει πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την
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2 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

κλασική κωδικοποίηση, στην οποία η οπτική πληροφορία αναπαρίσταται µε

διαδοχικές ορθογώνιες περιοχές. Τέτοιου είδους κωδικοποίηση προτείνεται

από το πρότυπο MPEG-4 [20], [41].

Εδώ ϐέβαια, πρέπει να σηµειώσουµε ότι η τµηµατοποίηση είναι διαφο-

ϱετική διαδικασία από την εξαγωγή αντικειµένων. Η τµηµατοποίηση είναι

µία σχετικά χαµηλού επιπέδου διαδικασία, η οποία ϐασίζεται σε χαρακτη-

ϱιστικά της εικόνας (ϕωτεινή ένταση, χρώµα, κίνηση) για να τη διαµερίσει

σε ξένα µεταξύ τους σύνολα από pixels. Το επιθυµητό είναι τα σύνολα αυτά

να αντιστοιχούν όντως στα αντικείµενα της σκηνής, αλλά αυτό προϋποθέτει

πρόσθετη πληροφορία πέρα από τα χαρακτηριστικά των εικόνων.

Φυσικά η χρησιµότητα της τµηµατοποίησης δεν εξαντλείται στις εφαρµο-

γές αυτές. Η τµηµατοποίηση είναι ϐασικό ϐήµα σε πολλούς αλγορίθµους στις

περιοχές της Μηχανικής ΄Ορασης και της Ροµποτικής. Επίσης τµηµατοποίη-

ση χρησιµοποείται και σε διαγνωστικές εφαρµογές της Ιατρικής Απεικόνισης.

Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαµε µε µία συγκεκριµένη µεθοδολογία

τµηµατοποίησης, αυτή της ελαχιστοποίσης ενέργειας. Η µεθοδολογία αυ-

τή προκύπτει µε ϐάση τη µοντελοποίηση µε τυχαία πεδία Markov και τη

µεγιστοποίηση των εκ των υστέρων πιθανοτήτων πάνω στα πεδία αυτά.

Ειδικότερα ασχολούµαστε µε µία πρόσφατη σχετικά κλάση αλγορίθµων

για ελαχιστοποίηση ενέργειας η οποίοι ϐασίζονται σε τοµές γράφων. ∆υστυ-

χώς µπορούµε να αποδείξουµε ότι η εύρεση του ολικού ελαχίστου της ενέρ-

γειας είναι ένα NP-πλήρες πρόβληµα [6]. ΄Οµως µπορούµε να κατασκευά-

σουµε αλγορίθµους οι οποίοι ϐρίσκουν ένα σχετικά καλό τοπικό ελάχιστο για

συγκεκριµένες περιπτώσεις [47].

Εξετάζουµε κατά πόσο ϑα µπορούσαν αυτοί οι αλγόριθµοι να επεκταθούν

χρησιµοποιώντας τµήµατα της εικόνας, αντί για εικονοστοιχεία και εφαρµό-

Ϲουµε την τεχνική αυτή σε ακολουθίες εικόνων µε σκοπό τη διαµέρισή τους σε
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1.1. Οργάνωση της εργασίας 3

δύο σύνολα: ένα που να περιλαµβάνει όλα τα εικονοστοιχεία τα οποία είναι

ακίνητα και ένα που να περιλαµβάνει όλα τα οποία είναι κινούµενα.

1.1 Οργάνωση της εργασίας

Η παρούσα εργασία έχει οργανωθεί ως εξής : στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζε-

ται το πρόβληµα της τµηµατοποίησης καθώς και διάφορες τεχνικές οι οποίες

χρησιµοποιούνται για την επίλυσή του. ΄Εµφαση δίνεται στις τεχνικές ελαχι-

στοποίησης ενέργειας στις οποίες ανήκει και η µέθοδος την οποία εξετάζουµε.

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι ϐασικές έννοιες και τεχνικές της ϑεωρίας

γράφων οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των αλγορίθµων που

εξετάζουµε. Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται οι αλγόριθµοι που αποτέλεσαν τη ϐά-

ση της εργασίας αυτής, οι οποίοι επιτυγχάνουν την εύρεση τοπικών ελαχίστων

για µία ενδιαφέρουσα κλάση ενεργειών µέσω των τοµών γράφων. Στο Κεφά-

λαιο 5 περιγράφεται η επέκταση των αλγορίθµων του Κεφαλαίου 4 µε χρήση

τµηµάτων και όχι σηµείων και η εφαρµογή τους στην περίπτωση της ανί-

χνευσης κίνησης µε σκοπό την εξαγωγή αντικειµένων σε ακολουθίες εικόνων.

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σε διάφορες ακολουθίες

εικόνων, ενώ στο Κεφάλαιο 7 αναλύονται τα συµπεράσµατα της εργασίας κα-

ϑώς και προτείνονται διάφορες κατευθύνσεις στις οποίες ϑα µπορούσε αυτή

η εργασία να επεκταθεί.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Κεφάλαιο 2

Το πρόβληµα της

τµηµατοποίησης

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται γενικά το πρόβληµα της τµηµατοποίη-

σης στην υπολογιστική όραση και παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις που

έχουν προταθεί στο παρελθόν για την λύση του. ΄Εµφαση δίνεται στις τεχνικές

ελαχιστοποίησης ενέργειας, στις οποίες εντάσσεται και η µέθοδος την οποία

εξετάζουµε. ΄Οπως ϑα δούµε οι τεχνικές αυτές προκύπτουν από το γενικότερο

πλαίσιο των τυχαίων πεδίων Markov.

2.1 Περιγραφή του προβλήµατος

Αν και η τµηµατοποίηση είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα

της περιοχής της υπολογιστικής όρασης, και αν και διαισθητικά είναι εύκολο

να κατανοήσουµε το πρόβληµα, δεν υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός τυπικός

ορισµός [24]. Μάλιστα πρόσφατα πειράµατα [32] προσφέρουν ισχυρές ενδεί-

ξεις ότι διαφορετικοί άνθρωποι ϐλέπουν διαφορετικά τµήµατα µέσα στην ίδια

εικόνα.

5
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΄Ενα πρόβληµα τµηµατοποίησης συχνά εκφράζεται µε ϐάση ένα σύνολο

από ϑέσεις (sites) συνήθως εικονοστοιχεία και ένα σύνολο από ετικέτες (la-

bels). Συνήθως γράφουµε P για το σύνολο των ϑέσεων και L για το σύνολο

των ετικετών.

Το πρόβληµα που τίθεται είναι να αναθέσουµε µία ετικέτα από το L σε

κάθε ένα από τα σηµεία στο P. Το σύνολο

f = {fp | p ∈ P}

ονοµάζεται αντιστοίχηση (ετικετών) (labeling ή configuration) και είναι µία

συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το P και σύνολο τιµών το L:

f : P 7→ L

Προφανώς ο χώρος των δυνατών αντιστοιχήσεων (configuration space) είναι

το καρτεσιανό γινόµενο :

F = L × L× · · · × L
︸ ︷︷ ︸

|P| ϕορές

= L|P|

όπου |P| είναι ο αριθµός των pixels της εικόνας. Στην περίπτωσή µας το L
είναι διακριτό και το µέγεθος του F είναι συνδυαστικό.

Η αντιστοίχηση αυτή ϑα πρέπει να ικανοποιεί κάποιους περιορισµούς.

Για παράδειγµα αν ϑέλουµε να τµηµατοποιήσουµε εικόνες µε ϐάση την ϕω-

τεινότητά τους, ϑα ϑέλαµε τα τµήµατα που προκύπτουν να είναι οµοιογενή

ως προς αυτό το χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένας ακόµα ισοδύναµος τρόπος

να προσδιορίσουµε τα τµήµατα και συγκεκριµένα µε ϐάση τα σύνορά τους.

Στην περίπτωση της ϕωτεινότητας τα σύνορα αντιστοιχούν σε ασυνέχειες της

ϕωτεινής έντασης.

΄Οπως ϑα δούµε και αργότερα οι ασυνέχειες παίζουν σηµαντικό ϱόλο στην

τµηµατοποίηση και µία επιθυµητή ιδιότητα των µεθόδων που εξετάζουµε είναι

να διατηρούν τις ασυνέχειες του χαρακτηριστικού το οποίο τµηµατοποιούµε.

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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Γενικά έχουν προταθεί διάφορες λύσεις για το πρόβληµα της τµηµατο-

ποίησης, οι οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής :

• Μέθοδοι εφαρµογής κατωφλιών

• Μέθοδοι χαµηλού επιπέδου επεξεργασίας εικόνας όπως η ανίχνευση

ακµών.

• Μέθοδοι ενεργών περιγραµµάτων, όπως τα snakes και οι αλγόριθµοι

επιπέδων στάθµης.

• Μέθοδοι επέκτασης περιοχών.

• Μέθοδοι ολικής ϐελτιστοποίησης οι οποίες ϐασίζονται σε συναρτήσεις

ενέργειας ή στατιστικά κριτήρια.

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση δεν είναι εξαντλητική, αφού έχουν προταθεί

και υβριδικές µέθοδοι, που συνδυάζουν δύο ή περισσότερες µεθόδους.

Η µέθοδος που εξετάζουµε εδώ κατατάσσεται στην τελευταία κατηγορία,

γιατί προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε µία συνάρτηση ενέργειας, η οποία

ορίζεται κατάλληλα. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και αλγόριθµοι όπως ο

Iterated Conditional Modes και ο Simulated Annealing.

Εδώ ϑα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι αλγόριθµοι τµηµατοποίησης δεν

εφαρµόζονται µόνο για την τµηµατοποίηση εικόνων ϕωτεινότητας. Πολλά

άλλα χαρακτηριστικά, όπως το χρώµα, η υφή, το πεδίο οπτικής ϱοής, οι στε-

ϱεοσκοπικές αντιστοιχήσεις κ.ά., χρησιµοποιούνται για την τµηµατοποίηση

στατικών εικόνων ή ακολουθιών. Στο κεφάλαιο αυτό ϑα περιορίσουµε τις

περιγραφές των αλγορίθµων στην ϕωτεινότητα.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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2.2 Μέθοδοι εφαρµογής κατωφλιών

Μία από τις πιο απλές µεθόδους τµηµατοποίησης είναι η εφαρµογή κά-

ποιων κατάλληλα επιλεγµένων κατωφλιών (thresholding) για τον χωρισµό της

εικόνας σε τµήµατα. Στην πιο απλή περίπτωση δίδεται µία εικόνα στην οποία

το ϕόντο έχει σταθερή και γνωστή ϕωτεινότητα Ib και Ϲητείται να ξεχωρίσουµε

τα αντικείµενα που απεικονίζονται από το ϕόντο.

Στην περίπτωση αυτή ϑα ορίζαµε ένα διάστηµα IB = [Ib− ε, Ib + ε] και ϑα

εξετάζαµε αν η ϕωτεινότητα Ip κάποιου εικονοστοιχείου p ανήκει στο διάστηµα

αυτό. Στην περίπτωση που όντως ανήκει αναθέτουµε στο p την ετικέτα 0 ενώ

στην αντίθετη αναθέτουµε την ετικέτα 1. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας

τα σηµεία µε ετικέτα 0 είναι τα σηµεία που ανήκουν στο ϕόντο ενώ αυτά µε

ετικέτα 1 είναι αυτά που ανήκουν στα απεικονιζόµενα αντικείµενα. Ο λόγος

που ορίζουµε το διάστηµα IB είναι επειδή τα όργανα µέτρησης είναι ατελή

και εισάγουν ϑόρυβο στις µετρήσεις.

Η µέθοδος µπορεί να επεκταθεί ορίζοντας πολλά διαφορετικά διαστήµατα

I1, I2, . . . µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι επικαλυπτόµενα.

Η µέθοδος αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι η τιµές της ϕωτεινότητας για τα

διάφορα τµήµατα πρέπει να είναι γνωστές εκ των προτέρων, κάτι που δεν

είναι πάντα εφικτό.

Μία ϐελτίωση αυτής της µεθόδου αποτελεί η ανάλυση ιστογράµµατος για

τον προσδιορισµό των κατωφλιών, η οποία ϐασίζεται στην εύρεση των επικρα-

τουσών τιµών του ιστογράµµατος. Για ευκολία ας υποθέσουµε την ύπαρξη

δύο επικρατουσών τιµών, αν και η επέκταση για περισσότερες τιµές είναι

απλή. Η εκτίµησή µας ϐασίζεται σε κάποια υπόθεση για την συνάρτηση

πυκνότητας της ϕωτεινής έντασης. Υποθέτουµε λοιπόν, ότι τόσο για το ϕόντο

όσο και για το αντικείµενο, η ϕωτεινότητα ακολουθεί κανονική κατανοµή, µε

την ίδια διασπορά σ2 και µέση τιµή µ0 για το ϕόντο και µ1 για το αντικείµενο.

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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Σύµφωνα µε το κριτήριο µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood)

ένα σηµείο µε ϕωτεινότητα Ip ανήκει στο ϕόντο αν p(Ip |µ0) > p(Ip |µ1) ενώ

αντίθετα ανήκει στο αντικείµενο αν p(Ip |µ0) < p(Ip |µ1). Για να ϐρούµε

λοιπόν το κατώφλι k το οποίο διαχωρίζει τις δύο κλάσεις πρέπει να λύσουµε

την εξίσωση

p(k |µ0) = p(k |µ1)⇔

ln p(k |µ0) = ln p(k |µ1)
(2.1)

΄Οπως υποθέσαµε

p(k |µ0) =
1√
2πσ

exp

(

−(k − µ0)
2

2σ2

)

p(k |µ1) =
1√
2πσ

exp

(

−(k − µ1)
2

2σ2

)

Αντικαθιστώντας αυτές τις σχέσεις στην (2.1) έχουµε :

− ln
√

2πσ − (k − µ0)
2

2σ2
= − ln

√
2πσ − (k − µ1)

2

2σ2
⇔

k2 − 2kµ0 + µ2
0 = k2 − 2kµ1 + µ2

0

από όπου προκύπτει τελικά ότι το κατώφλι είναι

k =
µ0 + µ1

2
(2.2)

Αν οι εκ των προτέρων πιθανότητες εµφάνισης του αντικειµένου P1 και

του ϕόντου P0 = 1 − P1 είναι γνωστές µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το

κριτήριο της µέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας (maximum a posteriori

(MAP)). Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό κατατάσσουµε το σηµείο p στο ϕόντο

αν P (µ0 | Ip) > P (µ1 | Ip) ενώ στο αντικείµενο αν P (µ0 | Ip) < P (µ1 | Ip). Από

τον κανόνα του Bayes προκύπτει ότι

P (µ0 | Ip) =
p(Ip |µ0)P0

p(Ip |µ0)P0 + p(Ip |µ1)P1

P (µ1 | Ip) =
p(Ip |µ1)P1

p(Ip |µ0)P0 + p(Ip |µ1)P1

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Με τους ίδιους ακριβώς συλλογισµούς, όπως και στην περίπτωση της µέγιστης

πιθανοφάνειας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το κατώφλι δίνεται από τη

σχέση

k =
µ0 + µ1

2
+

σ2

µ1 − µ2

ln
P0

P1

(2.3)

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι παράµετροι µ0, µ1, σ2, P0, P1 µπορούν να

εκτιµηθούν άµεσα από το ιστόγραµµα της ϕωτεινότητας.

Τέλος µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και µία µέθοδο αυτόµατης οµα-

δοποίησης για τον προσδιορισµό του κατωφλιού (ϐλ. π. χ. [26, Κεφάλαιο 3]).

Στην περίπτωση αυτή ϑα πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε το ακόλουθο κριτήριο

k−1∑

i=0

pi(i− µ0)
2 +

N−1∑

i=k

pi(i− µ1)
2 (2.4)

όπου pi είναι η συχνότητα εµφάνισης της τιµής i για ένα σύνολο από N

δυνατές τιµές. Η ελαχιστοποίηση επιτυγχάνεται µέσω ενός επαναληπτικού

αλγορίθµου ο οποίος εφαρµόζει διαδοχικά δύο αναγκαίες συνθήκες για τον

υπολογισµό των αγνώστων τιµών k, µ0, µ1. Με δεδοµένο το κατώφλι υπολο-

γίζουµε τις αντιπροσωπευτικές τιµές των δύο κλάσεων ως εξής :

µ̂0 =

∑k−1
i=0 ipi

∑k−1
i=0 pi

και µ̂1 =

∑N−1
i=k ipi

∑N−1
i=k pi

(2.5)

Με δεδοµένες τις αντιπροσωπευτικές τιµές µ0 και µ1 το κατώφλι υπολογίζεται

από τον κανόνα:

k =

⌊
µ0 + µ1

2
+ 1

⌋

(2.6)

΄Ολες οι παραπάνω µέθοδοι µπορούν να επεκταθούν και για περισσότε-

ϱα από δύο τµήµατα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο αριθµός τους πρέπει να

είναι γνωστός εξ αρχής. Αν και µε την ανάλυση ιστογράµµατος πετυχαί-

νουµε καλύτερη και πιο λεπτοµερή τµηµατοποίηση απ΄ ό,τι στην περίπτωση

της απλής εφαρµογής κατωφλίου, υπάρχουν και εδώ σοβαρά µειονεκτήµα-

τα. Τα αντικείµενα που εντοπίζονται δεν είναι απαραίτητα συνεκτικά, όπως

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών



2.3. Ανιχνευτές ακµών 11

είναι επιθυµητό από κάθε αλγόριθµο τµηµατοποίησης. Επιπλέον η αξιοπι-

στία της µεθόδου εξαρτάται σε µεγάλο ϐαθµό από τις συνθήκες της σκηνής.

Για παράδειγµα απαιτεί οµοιογενή ϕωτισµό και σχετικά µεγάλα αντικείµε-

να. Επιπλέον αν και ϑεωρητικά τα αντικείµενα µπορούν να είναι όσα και τα

επίπεδα ϕωτεινότητας, στην πράξη ϑα πρέπει να είναι σχετικά λίγα.

2.3 Ανιχνευτές ακµών

Μία άλλη σηµαντική κατηγορία µεθόδων είναι αυτή που στηρίζεται στην

ανίχνευση ακµών. Ενώ οι µέθοδοι της Ενότητας 2.2 παράγουν τα ίδια τα

τµήµατα, οι ανιχνευτές ακµών δίνουν τα περιγράµµατά τους.

Ως σηµείο ακµής ορίζεται ένα σηµείο στο οποίο η συνάρτηση της ϕωτει-

νότητας παρουσιάζει κάποια ασυνέχεια. ΄Ενα σύνολο συνδεδεµένων σηµείων

ακµής αποτελεί ένα περίγραµµα. Η ανίχνευση ακµών είναι επίσης ένα πρό-

ϐληµα µε το οποίο έχει ασχοληθεί πολύ καιρό η επιστηµονική κοινότητα.

Εδώ ϑα περιγράψουµε δύο από τις προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται για

τη λύση του:

1. Μέθοδοι παραγώγισης της ϕωτεινότητας

2. Ο ανιχνευτής ακµών SUSAN

Ανίχνευση ακµών µε παραγώγιση

Η πρώτη κατηγορία µεθόδων προκύπτει από την παρατήρηση ότι, αφού σε

ένα σηµείο ακµής παρουσιάζεται ασυνέχεια, η παράγωγος της ϕωτεινότητας

ϑα πρέπει να είναι τοπικά µέγιστη σε αυτό το σηµείο. Ιδανικά η συνάρτηση

της ϕωτεινότητας (στη µονοδιάστατη περίπτωση) σε ένα σηµείο ακµής έχει την

µορφή που απεικονίζεται στο Σχήµα 2.1(α΄). Στην πραγµατικότητα, επειδή

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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x

I
(x

)

(0,0)

a

b

(α΄) Η ϕωτεινότητα σε µία ιδανική ακ-

µή

x

I
(x

)

(0,0)

a

b

(ϐ΄) Η ϕωτεινότητα σε µία πραγµατική

ακµή

Σχήµα 2.1: Η ϕωτεινότητα σε µία ιδανική και σε µία πραγµατική ακµή

όλες οι µηχανές ψηφιοποίησης εικόνων ϕιλτράρουν µε ένα ϐαθυπερατό ϕίλ-

τρο την εικόνα πριν την τελική ψηφιοποίηση, προκύπτουν ακµές όπως αυτή

στο Σχήµα 2.1(ϐ΄). Επιπλέον στις περισσότερες µετρήσεις δεν υπάρχει ούτε

καν αυτή εικόνα για τις ακµές λόγω του ϑορύβου.

Για να ανιχνεύσουµε τις ακµές σε µία ψηφιακή εικόνα, υπολογίζουµε το

διάνυσµα των µερικών παραγώγων (ή κλίση για συντοµία) της συνάρτησης

ϕωτεινότητας :

∇I =

[
Ix

Iy

]

και το µέτρο του :

||∇I|| =
√

I2
x + I2

y

Μία σηµαντική ιδιότητα του ||∇I|| είναι ότι είναι ισοτροπικό, δηλαδή η από-

κρισή του είναι ανεξάρτητη από τον προσανατολισµό του ∇I. Η κατεύθυνση

του διανύσµατος αυτού είναι :

θ = arctan
Iy

Ix

ενώ σε µια δεδοµένη κατεύθυνση φ η κλίση της ϕωτεινότητας είναι

Iφ = Ix cos φ + Iy sin φ

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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Προφανώς η κλίση είναι µέγιστη στην κατεύθυνση του διανύσµατος ∇I.

Συνεπώς σηµεία ακµής µπορούν να ανιχνευθούν µόνο στην κατεύθυνση αυ-

τή, και πρακτικά ανιχνεύονται σε σηµεία που το µέτρο ||∇I|| είναι αρκετά

µεγάλο. Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής απαιτείται να υπολογίσου-

µε τις µερικές παραγώγους της ϕωτεινότητας. Για να µειώσουµε το ϑόρυβο

συνήθως χρησιµοποιούµε και ένα ϐαθυπερατό ϕίλτρο το οποίο σχετίζεται µε

συγκεκριµένο τρόπο µε το ϕίλτρο παραγώγισης.

Ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος αλγόριθµος ανίχνευσης ακµών µε χρήση

του διανύσµατος κλίσης της ϕωτεινότητας είναι ο αλγόριθµος του Canny (ϐλ.

[44, Κεφάλαιο 4] καθώς και [37, Κεφάλαιο 15]).

Εκτός όµως από το διάνυσµα της κλίσης, για την ανίχνευση ακµών συχνά

χρησιµοποιείται, και ο τελεστής του Laplace, ο οποίος είναι το άθροισµα

των δευτέρων παραγώγων της ϕωτεινότητας (ϐλ. [37, Κεφάλαιο 15] και [26,

Κεφάλαιο 5]). Ο τελεστής αυτός ορίζεται ως

∇2 =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

και είναι ισοτροπικός αρκεί να ισχύει ότι ∂2I/∂xy = ∂2I/∂yx. Σηµείο ακµής

ανιχνεύεται στα σηµεία στα οποία ∇2I = 0 (στην πραγµατικότητα στα σηµεία

στα οποία η ∇2I αλλάζει πρόσηµο δηλαδή στα zero crossings).

Για την υλοποίηση αυτού του τελεστή έχουν προταθεί διάφορα ϕίλτρα

πεπερασµένης κρουστικής απόκρισης, τα οποία όµως είναι υψιπερατά και

συνεπώς ενισχύουν τον ϑόρυβο. Για αυτό το λόγο συνήθως πριν την χρήση

του λαπλασιανού τελεστή, εφαρµόζεται ένα ϐαθυπερατό ϕίλτρο Gauss:

h(x, y) =
1

2πσ2
exp

(

−x2 + y2

2σ2

)

Τα δύο αυτά ϐήµατα της επεξεργασίας ισοδυναµούν µε την συνέλιξη της

ϕωτεινότητας µε το ϕίλτρο που προκύπτει από την εφαρµογή του λαπλασια-

νού τελεστή στην κρουστική απόκριση του ϕίλτρου Gauss. Το τελικό ϕίλτρο

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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ονοµάζεται Laplacian of Gaussian και προσεγγίζεται µε την διαφορά δύο

συναρτήσεων Gauss:

g(r) =
1

2πσ2
1

exp

(

− r2

2σ2
1

)

− 1

2πσ2
2

exp

(

− r2

2σ2
2

)

όπου r =
√

x2 + y2, σ2
1 = 1.28σ2 και σ2

2 = 0.8σ2.

Ο ανιχνευτής ακµών SUSAN

Μία διαφορετική αλλά ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο πρόβληµα της ανί-

χνευσης ακµών αποτελεί ο ανιχνευτής ακµών SUSAN [42]. Το ακρωνύµιο

SUSAN σηµαίνει Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus και απο-

τελεί µία σύντοµη περιγραφή της αρχής πάνω στην οποία στηρίζεται αυτός ο

ανιχνευτής.

΄Εστω ένα ορθογώνιο µε οµοιόµορφη ϕωτεινότητα πάνω σε άσπρο ϕόντο

(ϐλ. Σχήµα 2.2), και µία κυκλική µάσκα. Σε κάθε σηµείο της εικόνας

συγκρίνουµε την τιµή του κεντρικού σηµείου (το οποίο ονοµάζεται πυρήνας)

της µάσκας µε τα υπόλοιπα και αναθέτουµε την τιµή 1 στα σηµεία τα οποία

έχουν ίδια (ή παρόµοια τιµή µε το κεντρικό) και την τιµή 0 στα υπόλοιπα.

Η περιοχή της µάσκας στην οποία η τιµή είναι 1 ονοµάζεται USAN δηλαδή

Univalue Segment Assimilating Nucleus.

Είναι ϕανερό ότι αν η µάσκα εφαρµοστεί σε µία οµοιόµορφη περιοχή,

το εµβαδόν του USAN ϑα είναι ίσο µε το µέγεθος της µάσκας A. ΄Οσο πλη-

σιάζουµε σε µία ακµή το εµβαδόν ϑα µειώνεται για να πάρει την (τοπικά)

ελάχιστη τιµή του ακριβώς πάνω στην ακµή (ϐλ. Σχήµα 2.2 µάσκα 3). Αξί-

Ϲει να σηµειώσουµε εδώ ότι και γωνίες µπορούν να ανιχνευθούν µε αυτό τον

τρόπο αφού πάνω στην γωνία η τιµή του εµβαδού ϑα είναι επίσης ελάχιστη

(ϐλ. Σχήµα 2.2 µάσκα 4).

Το πλεονέκτηµα αυτού του ανιχνευτή είναι ότι δεν χρησιµοποιεί παρα-

γώγους για την ανίχνευση των ακµών. ΄Οσο λοιπόν ο ϑόρυβος είναι αρκετά
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Mask

1

2
3 4

Σχήµα 2.2: Ο ανιχνευτής SUSAN

µικρός, το USAN ϑα περιλαµβάνει σηµεία µε παρόµοιες τιµές, και ο ϑόρυβος

ϑα αγνοείται.

2.4 Ενεργά περιγράµµατα

Μία άλλη κατηγορία µεθόδων, η οποία έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στην

τµηµατοποίηση είναι και αυτή των ενεργών περιγραµµάτων. Στην κατηγο-

ϱία αυτή εντάσσονται τεχνικές όπως τα snakes και οι αλγόριθµοι επιπέδων

στάθµης.

Snakes

Τα snakes προτάθηκαν από τους Kass et. al. στο [27]. Μπορούµε να

σκεφτόµαστε τα ενεργά περιγράµµατα σαν ελαστικά νήµατα, τα οποία εί-

ναι ευαίσθητα στην κλίση της ϕωτεινότητας. Αρχικά τοποθετούµε το ενεργό

περίγραµµα κοντά στο περίγραµµα που µας ενδιαφέρει και στη συνέχεια

εφαρµόζουµε κάποιες δυνάµεις, οι οποίες εξαρτώνται από την κλίση της ϕω-

τεινότητας. Οι δυνάµεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα να παραµορφώνεται το

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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ενεργό περίγραµµα και να προσεγγίζει το περίγραµµα που µας ενδιαφέρει.

Η ϐασική ιδέα, και σε αυτή την περίπτωση, είναι η συσχέτιση κάποιας

συνάρτησης ενέργειας σε κάθε πιθανό σχήµα του περιγράµµατος, µε τρόπο

τέτοιο ώστε το ελάχιστο της ενέργειας να αντιστοιχεί στο περίγραµµα το οποίο

στοχεύουµε να ανιχνεύσουµε. Συνήθως η ενέργεια αυτή είναι ένα άθροισµα

όρων, που ο καθένας αντιστοιχεί σε κάποια δύναµη η οποία ασκείται στο

ενεργό περίγραµµα.

Αν υποθέσουµε ότι ένα περίγραµµα c = c(s) παραµετρικοποιείται από το

µήκος τόξου του s, τότε µία κατάλληλη ενέργεια που µπορούµε να αναθέ-

σουµε είναι η εξής :

E =

∫

(α(s)Econt + β(s)Ecurv + γ(s)Eimage) ds (2.7)

όπου ολοκληρώνουµε κατά µήκος του περιγράµµατος c και όπου καθένας

από τους όρους Econt, Ecurv και Eimage είναι συνάρτηση του c ή των παραγώ-

γων του ως προς s.

Στην παραπάνω ενέργεια κάθε όρος έχει και διαφορετικό σκοπό. Συγκε-

κριµένα οι όροι Econt και Ecurv επιβάλλουν στο ενεργό περίγραµµα να είναι

συνεχές και οµαλό αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο όροι µπορούν να ϑεωρηθούν

ως εσωτερικές δυνάµεις που δρουν στο ενεργό περίγραµµα. Από την άλλη

ο όρος Eimage αναγκάζει το ενεργό περίγραµµα να κινηθεί προς την κοντι-

νότερη ακµή της εικόνας και µπορεί να ϑεωρηθεί ως εξωτερική δύναµη. Το

ερώτηµα που τίθεται είναι τι είδους συναρτήσεις πετυχαίνουν τέτοιου είδους

συµπεριφορά.

Μία ϕυσική επιλογή για τον όρο Econt είναι :

Econt =

∣
∣
∣
∣

∣
∣
∣
∣

dc

ds

∣
∣
∣
∣

∣
∣
∣
∣

2

δηλαδή το τετράγωνο του µέτρου της πρώτης παραγώγου του c ως προς s.

Στη διακριτή περίπτωση το περίγραµµα c είναι µία αλυσσίδα σηµείων της
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εικόνας p1, . . . ,pn και στην περίπτωση αυτή έχουµε

Econt = ||pn − pn−1||2

Το µειονέκτηµα αυτής της συνάρτησης είναι ότι µπορεί να οδηγήσει στον

σχηµατισµό σηµείων του περιγράµµατος τα οποία ϐρίσκονται πολύ κοντά

µεταξύ τους. Μία λίγο καλύτερη επιλογή που αποφεύγει αυτό το πρόβληµα

είναι η

Econt =
(
d− ||pn − pn−1||

)2

όπου d είναι η µέση απόσταση µεταξύ Ϲευγών (pi,pi−1). Στην περίπτωση που

||pn − pn−1|| � d

Econt ≈ ||pn − pn−1||2

ενώ για µικρότερες αποστάσεις τα σηµεία της αλυσσίδας είναι σχετικά ισαπέ-

χοντα.

Ο στόχος του όρου Ecurv είναι σχηµατιστεί ένα οµαλό περίγραµµα. Αυτό

επιτυγχάνεται αν ο όρος Ecurv ‘‘τιµωρεί’’ περιγράµµατα µε µεγάλη καµπυ-

λότητα. Αφού ο όρος Econt ενθαρρύνει τα σηµεία πάνω στο περίγραµµα να

ισαπέχουν η καµπυλότητα προσεγγίζεται καλά από τη δεύτερη παράγωγο του

περιγράµµατος. Συνεπώς µπορούµε να ορίσουµε την Ecurv ως εξής :

Ecurv = ||pn−1 − 2pn + pn+1||2

Τέλος ο τρίτος όρος, όπως είπαµε αντιστοιχεί, στην εξωτερική δύναµη που

ασκείται στο ενεργό περίγραµµα προς το επιθυµητό περίγραµµα της εικόνας.

Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µε µία απλή συνάρτηση όπως η:

Eimage = − ||∇I||

όπου∇I είναι η χωρική παράγωγος της ϕωτεινότητας, υπολογισµένη σε κάθε

σηµείο του ενεργού περιγράµµατος. Είναι ϕανερό ότι ο όρος Eimage γίνεται

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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πολύ µικρός (αρνητικός) όταν η χωρική παράγωγος της ϕωτεινότητας έχει

µεγάλο µέτρο, δηλαδή κοντά στις ακµές της εικόνας.

Επίπεδα στάθµης (level sets)

Οι αλγόριθµοι επιπέδων στάθµης (level sets), που προτάθηκαν από τους

Osher και Sethian [35], είναι µέθοδοι οι οποίες προσπαθούν να κατασκευά-

σουν τη λύση πάνω στο πλέγµα της εικόνας µέσω της αριθµητικής επίλυσης

µερικών διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν την κίνηση κινούµενων µε-

τώπων. Μία πιο αναλυτική περιγραφή των αλγορίθµων αυτών δίνεται στο

[38].

Η µέθοδος αυτή προσπαθεί να παρακολουθήσει την κίνηση µίας κλει-

στής καµπύλης, η οποία κινείται µε κατεύθυνση κάθετη στον εαυτό της και

µε γνωστή ταχύτητα. Η κύρια διαφορά µε τη µέθοδο των snakes είναι ότι

στα snakes η καµπύλη παραµετρικοποιείται ϱητά, ενώ στη µέθοδο των επι-

πέδων στάθµης κατασκευάζουµε µία συνάρτηση µεγαλύτερης διάστασης, η

οποία ορίζεται πάνω σε όλη την εικόνα. Η καµπύλη αναπαρίσταται σαν το

επίπεδο στάθµης στο οποίο η συνάρτηση έχει τιµή 0. Στο υπόλοιπο επίπεδο

η συνάρτηση αυτή ορίζεται ως η προσηµασµένη απόσταση από το µηδενικό

επίπεδο στάθµης. Κατά σύµβαση στα σηµεία του εσωτερικού της καµπύλης

η απόσταση παίρνει αρνητικές τιµές ενώ στα εξωτερικά σηµεία ϑετικές.

΄Ενα σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου των επιπέδων στάθµης σε σχέση

µε τα snakes είναι ότι χειρίζεται καλύτερα τοπολογικές προσαρµογές των

µετώπων, για παράδειγµα την διαχωρισµό ή τη συνένωση µετώπων.

Μία αρκετά ενδιαφέρουσα επέκταση για πολλαπλές ετικέτες δίνεται στο

[40]. Σε αυτή την παραλλαγή του αλγορίθµου λύνεται το ίδιο πρόβληµα για

την περίπτωση πολλών ανεξάρτητων µετώπων τα οποία επεκτείνονται µε πιθα-

νώς διαφορετικές ταχύτητες. ΄Οταν δύο διαφορετικά µέτωπα συναντηθούν σε
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κάποιο σηµείο, η επέκταση τους σε αυτό το σηµείο σταµατά. Σε αυτή την προ-

σέγγιση υπολογίζονται δύο χαρακτηριστικά : ο χρόνος άφιξης καθώς και το

µέτωπο το οποίο έφτασε πρώτο σε κάθε συγκεκριµένο σηµείο. Ο αλγόριθµος

τερµατίζει όταν κανένα µέτωπο δεν επεκτείνεται πλέον.

2.5 Επέκταση περιοχών

Οι αλγόριθµοι επέκτασης περιοχών (region growing) που προτάθηκαν αρ-

χικά από τους Adams και Bischof στο [1], έχουν λάβει µεγάλη προσοχή τε-

λευταία [23], [19]. Οι αλγόριθµοι αυτοί είναι µη-επαναληπτικοί κάτι που

τους κάνει ιδιαίτερα αποδοτικούς από άποψη χρονικής πολυπλοκότητας. Η

ϐασική ιδέα αυτών των αλγορίθµων είναι η επέκταση κάποιων αρχικών πε-

ϱιοχών, µε την εισαγωγή σε αυτές γειτονικών τους σηµείων µε ϐάση κάποια

κριτήρια.

΄Ενας σηµαντικός αντιπρόσωπος αυτής της κατηγορίας αλγορίθµων είναι

ο αλγόριθµος Seeded Region Growing (SRG). Ο αλγόριθµος SRG είναι ένας

αλγόριθµος τµηµατοποίησης µε ϐάση ένα σύνολο σηµείων που ονοµάζονται

‘‘σπόροι’’ (seeds). Η αρχικοποίηση του γίνεται µε ένα αριθµό σπόρων, οι

οποίοι οµαδοποιούνται σε n ξένα µεταξύ τους σύνολα, R1, R2, . . . , Rn.

Η διαδικασία της τµηµατοποίησης ξεκινάει από τα αρχικά σύνολα και

συνεχίζει αναδροµικά. Πρώτα υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά µε ϐάση τα

οποία γίνεται η τµηµατοποίηση, για κάθε σύνολο. Κάθε ϐήµα του αλγορίθ-

µου συνίσταται στην εισαγωγή ενός pixel σε ένα από τα σύνολα αυτά. Μετά

από m ϐήµατα του αλγορίθµου υπάρχει ένα σύνολο T σηµείων τα οποία δεν

έχουν εισαχθεί σε κανένα από τα σύνολα Ri, αλλά συνορεύουν µε κάποιο από

αυτά :

T =

{

x /∈
n⋃

i=1

Ri | N(x) ∩
n⋃

i=1

Ri 6= ∅
}

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης



20 Κεφάλαιο 2. Το πρόβληµα της τµηµατοποίησης

όπου N(x) είναι το σύνολο των άµεσων γειτόνων του pixel x. Εάν για κάποιο

x ∈ T το N(x) περιλαµβάνει σηµεία που ανήκουν σε ένα µόνο από τα Ri,

τότε ορίζουµε ως i(x) ∈ {1, 2, . . . , n} το δείκτη του µοναδικού αυτού Ri και

το δ(x; Ri(x)) να είναι ένα µέτρο οµοιότητας του x ως προς τα χαρακτηριστικά

του Ri(x).

Εάν η γειτονιά N(x) περιέχει σηµεία που ανήκουν σε περισσότερα από

ένα σύνολα, ϑεωρούµε το σηµείο x συνοριακό και το εισάγουµε στο σύνολο

B των συνοριακών σηµείων που έχουν ϐρεθεί µέχρι το ϐήµα m.

Το ϐήµα m + 1 ολοκληρώνεται εισάγοντας το σηµείο z ∈ T , του οποίου

η απόσταση από το σύνολο στο οποίο συνορεύει είναι ελάχιστη, στο σύνολο

Ri(z). Στη συνέχεια υπολογίζονται εκ νέου τα χαρακτηριστικά του συνόλου

Ri(z) και ο αλγόριθµος τερµατίζει όταν όλα τα pixels της εικόνας έχουν εισα-

χθεί είτε σε κάποιο από τα σύνολα Ri είτε στο σύνολο B.

2.6 Μέθοδοι ελαχιστοποίησης ενέργειας

Η κατηγορία µεθόδων ελαχιστοποίησης ενέργειας, στην οποία εντάσσεται

και η µέθοδος που µελετάµε στην παρούσα εργασία, αποτελεί ένα γενικότε-

ϱο µεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε πολλά

προβλήµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε την εκτίµηση οπτικής ϱοής [25], [4]

και την εκτίµηση των αντιστοιχήσεων σε ένα Ϲεύγος στερεοσκοπικών εικόνων

[43].

Η δικαιολόγηση αυτού του είδους µεθόδων προκύπτει συνήθως από την

εκτίµηση της µέγιστης εκ των υστέρων πιθανότητας σε ένα τυχαίο πεδίο Mar-

kov (MAP-MRF framework [31]). Τα τ. π. Markov είναι ένα πολύ χρήσιµο

εργαλείο γιατί κωδικοποιούν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαφορετικών pi-

xels και µας επιτρέπουν να ϑέσουµε περιορισµούς, όπως την κατά τµήµατα

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών



2.6. Μέθοδοι ελαχιστοποίησης ενέργειας 21

συνέχεια, των ποσοτήτων που εκτιµούµε.

Από αυτό το πλαίσιο προκύπτει ότι η εύρεση του ολικού ελαχίστου της

συνάρτησης ενέργειας, η οποία έχει γενική µορφή:

E(f) =
∑

p∈P

Dp(fp) +
∑

{p,q}∈N

V{p,q}(fp, fq) (2.8)

µας δίνει την επιθυµητή τµηµατοποίηση.

Στις δύο επόµενες ενότητες περιγράφεται το πλαίσιο MAP-MRF και µε

ποιο τρόπο προκύπτει από αυτό η µέθοδος ελαχιστοποίησης ενέργειας. Τέ-

λος δίνουµε µερικά παραδείγµατα των ενεργειών που χρησιµοποιούνται σε

διάφορα προβλήµατα.

2.6.1 Τυχαία πεδία Markov

Τα τυχαία πεδία Markov χρησιµεύουν στην µοντελοποίηση των χωρικών

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ϑέσεων. Συνεπώς πρέπει µε κάποιο τρόπο να

λάβουµε υπόψη µας το περιβάλλον ενός σηµείου. Για το λόγο αυτό ορίζου-

µε συστήµατα γειτονιών (neighborhood systems). ΄Ενα τετοιο σύστηµα N
ορίζεται ως

N = {Np | ∀p ∈ P}

όπου Np είναι τα σηµεία που είναι γειτονικά στο p και έχει τις εξής ιδιότητες :

1. ένα σηµείο δεν είναι γειτονικό µε τον εαυτό του p /∈ Np

2. η σχέση γειτνίασης είναι αµοιβαία : p ∈ Np′ ⇔ p′ ∈ Np

Στο Σχήµα 2.3 ϕαίνονται οι γειτονιές 4 σηµείων (Σχήµα 2.3(α΄)) και 8 σηµείων

(Σχήµα 2.3(ϐ΄)) στο πλέγµα µίας ψηφιακής εικόνας.

Με την ϐοήθεια της γειτονιάς ορίζεται η έννοια της παρέας (clique) c.

Μία παρέα είναι ένα σύνολο που αποτελείται είτε από ένα σηµείο, είτε από

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 2.3: Γειτονιές 4 και 8 σηµείων σε ένα κανονικό πλέγµα

περισσότερα µε την προϋπόθεση ότι για κάθε σηµείο της παρέας, τα υπόλοιπα

ϐρίσκονται στην γειτονιά του. Στο Σχήµα 2.4(α΄) ϕαίνονται οι παρέες για την

γειτονιά των 4 σηµείων ενώ στο Σχήµα 2.4(ϐ΄) οι παρέες για την γειτονιά των

8 σηµείων. Στην εργασία αυτή ϑα ασχοληθούµε µε παρέες µεγέθους το πολύ

2. Μεγαλύτερης τάξης µοντέλα, πιθανώς ϑα έδιναν καλύτερα αποτελέσµατα,

αλλά η ελαχιστοποίηση της (2.8) γίνεται υπερβολικά ακριβή υπολογιστικά.

(α΄)

(ϐ΄)

Σχήµα 2.4: Παρέες για γειτονιές 4 και 8 σηµείων σε ένα κανονικό πλέγµα

Με ϐάση τα παραπάνω είµαστε έτοιµοι να ορίσουµε τα τυχαία πεδία Mar-

kov. ΄Εστω λοιπόν µία οικογένεια τυχαίων µεταβλητών F = F1, F2, . . . , Fn,

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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ορισµένες στο P. Κάθε Fp παίρνει τιµές στο σύνολο ετικετών L. Η F ονοµά-

Ϲεται τυχαίο πεδίο Markov αν ισχύουν οι δύο παρακάτω συνθήκες :

1. P (f) > 0, ∀f ∈ F

2. P (fp|fP−p) = P (fp|fNp)

Η πρώτη συνθήκη χρειάζεται για τεχνικούς λόγους, έτσι ώστε η από κοι-

νού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας να µπορεί να καθοριστεί µοναδικά

από τις τοπικές δεσµευµένες πιθανότητες. Η δεύτερη συνθήκη ουσιαστικά

δηλώνει, ότι η ετικέτα για κάθε σηµείο p εξαρτάται µόνο από τα γειτονικά στο

p σηµεία και όχι από όλο το πεδίο.

΄Εχουµε λοιπόν δύο τρόπους να καθορίσουµε ένα τ. π. Markov είτε από

την από κοινού συνάρτηση κατανοµής για τις τυχαίες µεταβλητές της F , είτε

από τις τοπικές δεσµευµένες συναρτήσεις κατανοµής. Οι Hammersley και

Clifford απέδειξαν στο [22] ότι ένα τ. π. Markov είναι ισοδύναµο µε ένα τ. π.

Gibbs. ΄Ενα τ. π. Gibbs καθορίζεται πλήρως από την κατανοµή Gibbs:

P (f) = Z−1 · exp

(

−
∑

c∈C

Vc(f)

)

(2.9)

όπου C το σύνολο όλων των παρεών στο πεδίο, Z ένας παράγοντας κανονι-

κοποίησης, και οι Vc είναι συναρτήσεις µε πεδίο ορισµού µία αντιστοίχηση

ετικετών και σύνολο τιµών πραγµατικούς αριθµούς, και ονοµάζονται δυναµι-

κά των παρεών (clique potentials).

Συνεπώς για να καθορίζουµε ένα τ. π. Markov αρκεί να ορίσουµε τα δυ-

ναµικά των παρεών. Στη συνέχεια ϑα ϑεωρούµε ότι τα δυναµικά για παρέες

µεγαλύτερες από δύο είναι µηδέν ενώ για παρέες µεγέθους δύο τα δυναµικά

καθορίζονται από:

Vc(F ) = V{p,q}(fp, fq)

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Οι συναρτήσεις V{p,q}(fp, fq) αντικατοπτρίζουν κάποιες υποθέσεις που κά-

νουµε για την συνέχεια της αντιστοίχησης. Θα µπορούσαν για παράδειγµα,

αν υποθέσουµε ότι η f είναι κατά τµήµατα σταθερή, να αναθέτουν κάποια

ποινή, αν δύο γειτονικά σηµεία έχουν διαφορετική ετικέτα. Από τον συµβολι-

σµό ϕαίνεται ότι αυτή η ποινή µπορεί να είναι διαφορετική για δύο διαφορε-

τικά Ϲεύγη γειτονικών σηµείων, αλλά συνήθως ορίζουµε µία τέτοια συνάρτηση

για όλο το πεδίο της εικόνας και γράφουµε

Vc(F ) = V (fp, fq)

για να το δηλώσουµε. Παρακάτω ϑα δούµε διάφορα παραδείγµατα τέτοιων

συναρτήσεων. Για τέτοιου είδους συναρτήσεις η κατανοµή Gibbs γράφεται :

P (f) = Z−1 · exp



−
∑

{p,q}∈N

V (fp, fq)



 (2.10)

2.6.2 Μεγιστοποίηση της εκ των υστέρων πιθανότητας

Γενικά η F έχει άγνωστη µορφή και συνεπώς δεν µπορούµε να υπολο-

γίσουµε άµεσα την αντιστοίχηση f̂ = arg min
f∈F

E(f). Βασιζόµαστε λοιπόν σε

κάποια µέτρηση d, η οποία µπορεί να είναι είτε η συνάρτηση ϕωτεινότητας,

είτε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό µε ϐάση το οποίο τµηµατοποιούµε,

και προσπαθούµε να εκτιµήσουµε την f̂ εκείνη η οποία συµφωνεί µε τις

µετρήσεις, αφού υποθέτουµε ότι η d σχετίζεται µε την f . Η υπόθεση αυτή

εκφράζεται συνήθως µε την συνάρτηση πιθανοφάνειας (likelihood) p(d|f).

΄Ενας από τους τρόπους για την εκτίµηση της f είναι η µεγιστοποίηση της

εκ των υστέρων πιθανότητας (maximum a posteriori probability) p(f |d). Από

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών



2.6. Μέθοδοι ελαχιστοποίησης ενέργειας 25

το ϑεώρηµα του Bayes έχουµε ότι1:

p(f |d) =
p(d|f)p(f)

p(d)

Συνεπώς η µέγιστη εκ των υστέρων εκτίµηση f ∗ ισούται µε την αντιστοίχηση

η οποία µεγιστοποιεί το γινόµενο p(d|f)p(f):

f ∗ = arg max
f∈F

p(d|f)p(f) (2.11)

Αυτό που µένει να καθορίσουµε είναι ένα κατάλληλο µοντέλο για την

p(d|f), αφού η εξίσωση (2.10) δίνει την p(f). Ας υποθέσουµε ότι σε κάθε ση-

µείο p έχουµε µία µέτρηση dp. Υποθέτουµε επίσης ότι p(d|f) =
∏

p∈P p(dp|fp)

κάτι που ισχύει αν για παράδειγµα ο ϑόρυβος σε κάθε σηµείο είναι ανεξάρ-

τητος. Επιπλέον ϑεωρούµε ότι

p(dp|l) = Cp · exp(−Dp(l)), για l ∈ L

όπου Cp µία σταθερά κανονικοποίησης και Dp(l) µία συνάρτηση που µετράει

πόσο καλά συµφωνεί µε τα δεδοµένα η αντιστοίχηση στο pixel p του label l.

Κάτω από αυτές τις υποθέσεις έχουµε :

p(d|f) ∝ exp

(

−
∑

p∈P

Dp(fp)

)

(2.12)

Από τις (2.10), (2.11) και (2.12) προκύπτει άµεσα ότι

f ∗ = arg max
f∈F

exp



−
∑

{p,q}∈N

V (fp, fq)−
∑

p∈P

Dp(fp)





το οποίο ισοδυναµεί µε την ελαχιστοποίηση της

E(f) =
∑

{p,q}∈N

V (fp, fq) +
∑

p∈P

Dp(fp) (2.13)

1Οι προϋποθέσεις του Θεωρήµατος του Bayes ισχύουν αφού οι f είναι ξένα ενδεχόµενα

που διαµερίζουν τον δειγµατόχωρο και η µέτρηση d έχει ήδη συµβεί άρα έχει αυστηρά ϑετική

πιθανότητα.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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2.6.3 Αναλυτική περιγραφή της ενέργειας

Στην προηγούµενη παράγραφο δείξαµε πως η εύρεση της αντιστοίχησης

η οποία µεγιστοποιεί την εκ των υστέρων πιθανότητα για ένα τ. π. Markov

ισοδυναµεί µε την ελαχιστοποίηση της

E(f) =
∑

p∈P

Dp(fp) +
∑

{p,q}∈N

V{p,q}(fp, fq) (2.8)

Στην παράγραφο αυτή ϑα εξετάσουµε πιο αναλυτικά την ενέργεια προς ελα-

χιστοποίηση και την ϕυσική της σηµασία.

΄Οπως είδαµε, αν έχουµε µία αντιστοίχηση f και µία µέτρηση d, ο πρώτος

όρος της ενέργειας µετράει το πόσο καλά ταιριάζει η f µε τα δεδοµένα d.

Συµβολίζουµε τον όρο αυτό µε Edata(f) και όσο µικρότερη είναι η τιµή του,

τόσο πιο όµοιες είναι οι f και d.

Από την άλλη ο δεύτερος όρος της ενέργειας αντικατοπτρίζει κάποιες υπο-

ϑέσεις που κάνουµε για τις ιδιότητες που πρέπει να έχει η f . Θα µπορούσαµε

για παράδειγµα να απαιτήσουµε η f να είναι κατά τµήµατα οµαλή (piecewi-

se smooth) ή κατά τµήµατα σταθερή (piecewise constant). Συµβολίζουµε τον

όρο αυτό µε Esmooth(f) και όσο µικρότερη είναι η τιµή του, τόσο περισσότερο

συµφωνεί η f µε τις υποθέσεις που κάνουµε.

Ο όρος Edata

Σε όλες σχεδόν τις µεθόδους εκτίµησης, οι οποίες ϐασίζονται σε ελαχιστο-

ποίηση ενέργειας, χρησιµοποιείται ένας όρος στην ενέργεια ο οποίος εκφράζει

πόσο συµφωνεί η εκτίµηση µε τα δεδοµένα.

Στην περίπτωση της αποκατάστασης εικόνων, τα δεδοµένα είναι η µέτρηση

της ϕωτεινότητας που έχουµε για κάθε σηµείο. Θεωρούµε ότι η µέτρηση αυτή

έχει ϑόρυβο και κάνουµε κάποιες υποθέσεις για τη ϕύση του. Στην περίπτωση

αυτή µία κατάλληλη συνάρτηση για το τον όρο Edata είναι η τετραγωνική

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών
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απόκλιση:

Dp(fp) = (Ip − fp)
2 (2.14)

όπου Ip είναι η µέτρηση της ϕωτεινότητας στο σηµείο p και fp η τιµή της

ϕωτεινότητας που ϑα πάρει το εικονοστοιχείο αν του αναθέσουµε την ετικέτα

fp.

Μία άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή της εκτίµησης κίνησης.

Εδώ έχουµε σαν δεδοµένα δύο συνεχόµενες στάσεις ενός video και Ϲητάµε να

εκτιµήσουµε ένα διάνυσµα για κάθε σηµείο το οποίο ϑα κωδικοποιεί µε ποιο

τρόπο κινήθηκε το σηµείο αυτό ανάµεσα στις δύο στάσεις. Στην περίπτω-

ση αυτή η ϕωτεινότητα της εικόνας δεν είναι µόνο συνάρτηση των χωρικών

συντεταγµένων αλλά και του χρόνου, δηλαδή

I = I(x, y, t)

Συνήθως υποθέτουµε ότι η ϕωτεινότητα ενός εικονοστοιχείου δεν αλλάζει

µεταξύ των δύο στάσεων, δηλαδή:

I(x, y, t) = I(x + uδt, y + vδt, t + δt)

Η υπόθεση αυτή ονοµάζεται διατήρηση των δεδοµένων (data conservation) και

συµφωνεί µε την εµπειρία µας. Εδώ το διάνυσµα [u, v]T είναι η ονοµαζόµενη

οπτική ϱοή, δηλαδή η ταχύτητα του εικονοστοιχείου ανάµεσα στις δύο στάσεις.

Η πρώτης τάξεως προσέγγιση Taylor της παραπάνω εξίσωσης δίνει την εξίσωση

Ix(x, y, t)u + Iy(x, y, t)v + It(x, y, t) = 0 (2.15)

όπου Ix, Iy και It είναι οι µερικές παράγωγοι της ϕωτεινότητας ως προς x, y

και t αντίστοιχα. Η εξίσωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ο όρος Edata

σε προβλήµα ελαχιστοποίησης αφού όσο καλύτερη είναι η εκτίµηση της τα-

χύτητας [u, v]T , τόσο περισσότερο ϑα πλησιάζει η συνάρτηση Ix(x, y, t)u +

Iy(x, y, t)v + It(x, y, t) το µηδέν.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Ο όρος Esmooth

΄Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο όρος Esmooth αντικατοπτρίζει κάποιες

υποθέσεις που κάνουµε για τις ιδιότητες της f . Η επιλογή του παίζει σηµαν-

τικό ϱόλο και για αυτό το λόγο πολλές τέτοιες συναρτήσεις έχουν προταθεί.

Σε µερικές προσεγγίσεις [25] ο όρος Esmooth κάνει την f παντού οµαλή, δη-

µιουργώντας έτσι προβλήµατα στα σύνορα των αντικειµένων. Οι συναρτήσεις

ενέργειας που δεν έχουν αυτό το πρόβληµα ονοµάζονται συναρτήσεις που

διατηρούν τις ασυνέχειες discontiuity preserving [18], [30].

Μία αρκετά συχνά χρησιµοποιούµενη συνάρτηση είναι η

V (fp, fq) = |fp − fq| (2.16)

Η συνάρτηση αυτή έχει το σηµαντικό µειονέκτηµα ότι δεν διατηρεί τις ασυ-

νέχειες. ∆ηµιουργεί δηλαδή µία αντιστοίχηση η οποία είναι παντού οµαλή

κάτι που δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στα σύνορα των αντικειµένων.

Μία καλύτερη επιλογή είναι η συνάρτηση

V (fp, fq) =







0 αν fp = fq

K διαφορετικά
(2.17)

όπου K µία σταθερά. Η συνάρτηση αυτή ονοµάζεται το µοντέλο του Potts

και ενθαρρύνει το σχηµατισµό τµηµάτων τέτοιων ώστε δύο σηµεία του ίδου

τµήµατος να έχουν την ίδια ετικέτα.

Επίσης ϑα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν συναρτήσεις όπως η

V (fp, fq) = min{K, |fp − fq|} (2.18)

και η

V (fp, fq) = min{K, |fp − fq|2} (2.19)

όπου K σταθερά [6]. Η συναρτήσεις αυτές διατηρούν τις ασυνέχειες, ανάλογα

µε την επιλογή της σταθεράς K, και ενθαρρύνουν το σχηµατισµό τµηµάτων

τέτοιων ώστε σηµεία στο ίδιο τµήµα να έχουν παρόµοια ετικέτα.
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Εδώ ϑα πρέπει να ορίσουµε δύο σηµαντικές κλάσεις συναρτήσεων οι οποί-

ες ϑα παίξουν σηµαντικό ϱόλο παρακάτω. Μία συνάρτηση V ονοµάζεται

µετρική στον χώρο των ετικετών L αν ικανοποιεί τις :

1. V (α, β) = 0⇔ α = β

2. V (α, β) = V (β, α) ≥ 0

3. V (α, β) ≤ V (α, γ) + V (γ, β)

για όλες τις ετικέτες α, β, γ ∈ L. Ηµιµετρική ονοµάζεται µία συνάρτηση η

οποία ικανοποιεί µόνο τις 1. και 2.

Στο Κεφάλαιο 4 ϑα αναλυθούν δύο αλγόριθµοι, ένας για καθεµία από

αυτές τις δύο κλάσεις. Παρατηρούµε ότι οι συναρτήσεις (2.16), (2.17) και

(2.18) είναι µετρικές ενώ η (2.19) είναι ηµιµετρική.

2.6.4 Αλγόριθµοι ελαχιστοποίησης

Στην παράγραφο αυτή ϑα περιγράψουµε δύο, από τους πιο συχνά χρη-

σιµοποιούµενους, αλγορίθµους ελαχιστοποίησης ενεργειών της µορφής (2.8)

και συγκεκριµένα τον Simulated Annealing και τον Iterated Conditional

Modes (ICM).

Simulated Annealing

Ο αλγόριθµος Simulated Annealing είναι η µόνη γενικού σκοπού µέθο-

δος για την ολική ελαχιστοποίηση ενέργειας, που χρησιµοποιείται ευρέως.

Ο αλγόριθµος προτάθηκε από τους Kirkpatrik et. al. στο [28] και η χρήση

του διαδόθηκε για ελαχιστοποίηση ενεργειών στη µηχανική όραση από τους

Geman και Geman στο [14].

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Η διαδικασία που ακολουθείται είναι εµπνευσµένη από τη Φυσική. Η

διαδικασία αυτή προσδιορίζει τις καταστάσεις χαµηλής ενέργειας ενός υλι-

κού, ξεκινώντας από µία κατάσταση υψηλής ενέργειας και µειώνοντάς την

σταδιακά. Παρόµοια, ο αλγόριθµος Simulated Annealing ελέγχεται από µία

παράµετρο που αντιστοιχεί στη ϑερµοκρασία.

Αρχικά η ϑερµοκρασία ξεκινάει από µία υψηλή τιµή και κατά τη διάρκεια

του αλγορίθµου χαµηλώνει σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα ψύξης. Ο αλγόριθ-

µος αρχικοποιείται µε µία αντιστοίχηση και επισκέπτεται τα σηµεία µε κά-

ποια σειρά. Σε κάθε σηµείο γίνεται µία τοπική τυχαία αλλαγή η οποία γίνεται

αποδεκτή αν µειώνει τη συνολική ενέργεια της αντιστοίχισης. ∆ιαφορετικά η

αλλαγή γίνεται αποδεκτή µε κάποια πιθανότητα η οποία εξαρτάται εν µέρει

από τη ϑερµοκρασία. ΄Οσο µικρότερη είναι η ϑερµοκρασία τόσο µικρότερη

είναι η πιθανότητα µία τέτοια αλλαγή να γίνει αποδεκτή. Συνεπώς σε υψη-

λές ϑερµοκρασίες ο αλγόριθµος κάνει ένα τυχαίο περίπατο, ενώ σε χαµηλές

ϑερµοκρασίες ουσιαστικά ψάχνει για ένα τοπικό ελάχιστο.

Υπάρχουν συγκεκριµένα προγράµµατα ψύξης, χρησιµοποιώντας τα οποία

ο αλγόριθµος εγγυηµένα ϐρίσκει το ολικό ελάχιστο στο όριο [14]. Στην πράξη

δυστυχώς, αυτά τα προγράµµατα έχουν απαγορευτικό υπολογιστικό κόστος

και για αυτό συνήθως χρησιµοποιούνται µη ϐέλτιστα προγράµµατα.

Iterated Conditional Modes (ICM)

Ο αλγόριθµος ICM προτάθηκε από τον Besag στο [3] και είναι ένας ‘‘άπλη-

στος’’ (greedy) αλγόριθµος. Με τον όρο άπληστος εννοούµε ότι σε κάθε επα-

νάληψη, ο αλγόριθµος σε κάθε απόφαση που καλείται να πάρει, κάνει την

ϐέλτιστη τοπικά επιλογή. Αυτή η τακτική δεν οδηγεί απαραίτητα στη ϐέλτιστη

τελική λύση, κάτι το οποίο ισχύει και για τον αλγόριθµο ICM.

Ο ICM είναι µία επαναληπτική µέθοδος και δουλεύει ως εξής : ξεκινάµε
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από µία αρχική αντιστοίχηση και η επεξεργασία των σηµείων γίνεται επα-

ναληπτικά. Για κάθε σηµείο επιλέγουµε την ετικέτα η οποία ελαχιστοποιεί

όσο το δυνατόν περισσότερο την ενέργεια. Αν και ο αλγόριθµος συγκλίνει αρ-

κετά γρήγορα έχει το ϐασικό µειονέκτηµα ότι είναι ευαίσθητος στην αρχική

αντιστοίχηση.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Κεφάλαιο 3

Γραφοθεωρητικά εργαλεία

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα ϐασικά γραφοθεωρητικά εργαλεία

και οι ϕορµαλισµοί που ϑα χρησιµοποιηθούν παρακάτω. Μια περισσότε-

ϱο λεπτοµερής παράθεση των περιεχοµένων σε αυτό το κεφάλαιο µπορεί να

ϐρεθεί στα [10] και [15].

3.1 Γράφοι - Βασικοί ορισµοί

3.1.1 Κόµβοι, ακµές και κατευθυνόµενοι γράφοι

Στην ενότητα αυτή ϑα ασχοληθούµε µε κάποιους ϐασικούς ορισµούς και

έννοιες σχετικές µε τους γράφους. Γεωµετρικά αναπαριστούµε ένα γράφο

ως ένα σύνολο σηµείων στο χώρο, τα οποία ονοµάζουµε κόµβους (vertices),

και ένα σύνολο γραµµών, τις οποίες ονοµάζουµε ακµές (edges). Κάθε ακµή

ενώνει δύο κόµβους. Συµβολίζουµε ένα γράφο G µε σύνολο κόµβων V και

σύνολο ακµών E, ως G = (V, E). ΄Ενας απλός γράφος ϕαίνεται στο Σχήµα

3.1.

Κάθε ακµή ορίζεται από τους κόµβους τους οποίους ενώνει. Για παρά-

δειγµα στο Σχήµα 3.1 e1 = (u1, u2), e2 = (u1, u3), . . . , e9 = (u4, u5). Αν

33



34 Κεφάλαιο 3. Γραφοθεωρητικά εργαλεία

u1 u2

u3

u4

u5

u6

e1

e 2

e
3

e4

e 5

e
6

e7

e
8

e9

Σχήµα 3.1: ΄Ενας απλός γράφος µε 6 κόµβους και 9 ακµές

(u, v) ∈ E, οι κόµβοι u, v ονοµάζονται γειτονικοί (adjacent). Επίσης αν

e = (u, v) ∈ E οι κόµβοι u και v ονοµάζονται άκρα της ακµής e.

Στην ανάλυση αλγορίθµων σχετικών µε γράφους, συνήθως µετράµε την

χρονική πολυπλοκότητα σαν συνάρτηση του πλήθους των κόµβων |V | ή/και

του πλήθους των ακµών |E| του γράφου που δίνεται σαν είσοδος.

Σε πολλές εφαρµογές είναι ϕυσικό να ορίσουµε κατεύθυνση για τις ακµές

ενός γράφου. ΄Ενας τέτοιος γράφος ονοµάζεται κατευθυνόµενος (directed).

Αν e = (u, v), είναι µία ακµή ενός κατευθυνόµενου γράφου τότε η σειρά µε

την οποία γράφουµε τα u και v, έχει σηµασία. Κατά σύµβαση ϑεωρούµε ότι

η ακµή e ξεκινάει από τον κόµβο u και καταλήγει στον v. Συνεπώς, αν ένας

κατευθυνόµενος γράφος περιέχει την e = (u, v), δεν ϑα περιέχει κατ΄ ανάγκη

και την e′ = (v, u).

3.1.2 Βεβαρηµένοι γράφοι

Συνήθως στις εφαρµογές των γράφων, και ειδικότερα σε αυτές που ϑα

µελετήσουµε, χρειάζεται να κρατάµε κάποια περιφερειακά δεδοµένα µε κάθε
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κόµβο ή ακµή. Για παράδειγµα στους γράφους-δίκτυα (ϐλ. παράγραφο 3.2)

µε τους οποίους ϑα ασχοληθούµε εκτενώς, χρειάζεται να αντιστοιχίσουµε σε

κάθε ακµή έναν πραγµατικό αριθµό. Τέτοιου είδους γράφοι ονοµάζονται

ϐεβαρηµένοι (weighted).

Τυπικά ορίζουµε µία συνάρτηση w : E 7→ R η οποία ορίζεται στο σύνολο

των ακµών και παίρνει τιµές στους πραγµατικούς αριθµούς. Η τιµή w(e),

ονοµάζεται ϐάρος της ακµής e.

3.1.3 Μονοπάτια και συνδεσιµότητα

΄Ενα µονοπάτι από ένα κόµβο u1 σε ένα κόµβο uk, είναι µία ακολουθία

κόµβων P = u1, u2, . . . , uk−1, uk, τέτοια ώστε (ui, ui+1) ∈ E, για i =

1, 2, . . . , k − 1. Αν u1 = uk τότε λέµε ότι το P είναι κύκλος. Επίσης λέµε

ότι ο κόµβος u είναι συνδεδεµένος µε τον κόµβο v αν υπάρχει µονοπάτι από

τον u στον v. Κατά σύµβαση κάθε κόµβος είναι συνδεδεµένος µε τον εαυτό

του. Η συνδεσιµότητα είναι µία σχέση ισοδυναµίας πάνω στο σύνολο των

κόµβων V και το διαµερίζει σε υποσύνολα V1, V2, . . . , Vm. ∆ύο κόµβοι είναι

συνδεδεµένοι αν και µόνο αν ανήκουν στο ίδιο υποσύνολο της διαµέρισης.

Τα υποσύνολα αυτά ονοµάζονται συνεκτικές συνιστώσες του γράφου.

΄Ενας γράφος ονοµάζεται συνδεδεµένος αν από κάθε κόµβο του, υπάρχει

µονοπάτι προς κάθε άλλο κόµβο ή ισοδύναµα αν έχει µόνο µία συνδετική

συνιστώσα.

3.1.4 Υπογράφοι

Υπογράφος (subgraph) ενός γράφου G = (V, E) ονοµάζεται ένας γράφος,

ο οποίος προκύπτει από τον G µε την αφαίρεση κάποιων κόµβων ή/και ακ-

µών. Αν αφαιρεθεί ένας κόµβος u, τότε πρέπει να αφαιρεθούν και όλες οι

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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ακµές που έχουν σαν ένα από τα άκρα τους τον u. Αν ο H είναι υπογράφος

του G τότε, ο G ονοµάζεται υπεργράφος (supergraph) του H και γράφουµε

H ⊆ G. Ο υπογράφος του G ο οποίος επάγεται από ένα υποσύνολο των

κόµβων, V ′ ⊂ V είναι ένας γράφος αποτελούµενος από τους κόµβους V ′ και

εκείνες τις ακµές του G οι οποίες έχουν και τα δύο άκρα τους στο V ′.

3.2 ∆ίκτυα, ϱοές και τοµές

Οι αλγόριθµοι για τµηµατοποίηση, που ϑα δούµε, αναπαριστούν το πεδίο

προς τµηµατοποίηση χρησιµοποιώντας µία ειδική κατηγορία ϐεβαρηµένων

γράφων, τους λεγόµενους γράφους-δίκτυα (ή απλά δίκτυα). Πάνω σε αυτούς,

µεγιστοποιούν ένα µέγεθος το οποίο ονοµάζεται ϱοή. ΄Οπως ϑα δούµε στο

τέλος αυτής της ενότητας αυτό ισοδυναµεί µε την ελαχιστοποίηση µιας άλλης

ποσότητας, η οποία ονοµάζεται ϐάρος τοµής. Το γεγονός αυτό εκµεταλλευό-

µαστε για να ελαχιστοποιήσουµε την ενέργεια που ορίζεται από ένα τυχαίο

πεδίο Markov και να τµηµατοποιήσουµε τελικά το πεδίο.

Η διαισθητική εικόνα που µπορούµε να έχουµε για την ϱοή είναι αυτή

ενός υλικού το οποίο ‘‘ταξιδεύει’’ µέσα σε ένα σύστηµα, από µία πηγή, η οποία

το παράγει, προς µία δεξαµενή η οποία το καταναλώνει. Η πηγή παράγει το

υλικό µε σταθερό ϱυθµό και η δεξαµενή το καταναλώνει µε τον ίδιο σταθερό

ϱυθµό. Η ϱοή σε κάποιο δεδοµένο σηµείο του συστήµατος είναι ο ϱυθµός µε

τον οποίο το υλικό κινείται.

Κάθε ακµή σε ένα γράφο-δίκτυο, µπορεί να ϑεωρηθεί σαν ένας αγωγός.

Κάθε αγωγός έχει µία δεδοµένη και σταθερή χωρητικότητα. Οι κόµβοι είναι

ενώσεις των αγωγών και εκτός από την πηγή και την δεξαµενή, το υλικό

περνάει διαµέσου τους χωρίς να συσσωρεύεται. Αυτή η ιδιότητα ονοµάζεται

διατήρηση της ϱοής και είναι το αντίστοιχο του νόµου του Kirchhoff, όταν το
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υλικό είναι το ηλεκτρικό ϱεύµα.

3.2.1 Γράφοι-δίκτυα και ϱοές σε δίκτυα

Ξεκινάµε µε τον ορισµό των γράφων-δικτύων :

Ορισµός 3.1 (Γράφοι-δίκτυα) Γράφος-δίκτυο (ή απλά δίκτυο) (γράφουµε G =

(V, E, c, s, t)) ονοµάζεται ένας ϐεβαρηµένος γράφος, µαζί µε δύο ξεχωριστούς

κόµβους s και t και την συνάρτηση ϐάρους c.

Ο κόµβος s ονοµάζεται πηγή (source) και ο t δεξαµενή (sink). Για ευκολία

υποθέτουµε ότι κάθε κόµβος ϐρίσκεται σε ένα µονοπάτι από την πηγή στην

δεξαµενή: s ; u ; t, δηλαδή ο G είναι συνδεδεµένος. Η συνάρτηση ϐάρους

c : E 7→ R+∪{0} είναι µη αρνητική και ονοµάζεται χωρητικότητα. Θεωρούµε

ότι αν (u, v) /∈ E τότε c(u, v) = 0.

Με ϐάση τα παραπάνω είµαστε έτοιµοι να δώσουµε έναν τυπικό ορισµό

της ϱοής σε δίκτυα.

Ορισµός 3.2 (Ροή σε δίκτυο) ΄Εστω ένα δίκτυο G = (V, E, c, s, t). Μία ϱοή

στο G είναι µία πραγµατική συνάρτηση f : V × V 7→ R τέτοια ώστε να ικανο-

ποιούνται οι ακόλουθες ιδιότητες :

1. Περιορισµός χωρητικότητας: Για κάθε u, v ∈ V , απαιτούµε f(u, v) ≤
c(u, v).

2. Περιττή συµµετρία: Για κάθε u, v ∈ V , απαιτούµε f(u, v) = −f(v, u).

3. ∆ιατήρηση της ϱοής: Για κάθε u ∈ V \ {s, t}, απαιτούµε

∑

v∈V

f(u, v) = 0

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Η ποσότητα f(u, v) η οποία µπορεί να είναι ϑετική, αρνητική ή µηδέν

ονοµάζεται η ϱοή από τον κόµβο u στον κόµβο v. Η τιµή της ϱοής f ορίζεται

να είναι

|f | =
∑

u∈V

f(s, u) (3.1)

δηλαδή η συνολική ϱοή που εξέρχεται από την πηγή. Στο πρόβληµα της

µέγιστης ϱοής, που ϑα εξετάσουµε στην συνέχεια, µας δίνεται ένα δίκτυο

G = (V, E, c, s, t) και µας Ϲητείται να ϐρούµε κάποια ϱοή µέγιστης τιµής.

Ας εξετάσουµε λίγο περισσότερο τις τρεις ιδιότητες της ϱοής. Η ιδιότητα

1 απλά δηλώνει ότι η ϱοή από ένα κόµβο u σε έναν άλλο v δεν µπορεί να

είναι περισσότερη από την χωρητικότητα της ακµής (u, v). Η ιδιότητα 2 είναι

απλά µία διευκόλυνση στο συµβολισµό, η οποία δηλώνει ότι η ϱοή σε µία

κατεύθυνση είναι η αντίθετη αυτής της αντίστροφης κατεύθυνσης. Τέλος η

ιδιότητα 3 δηλώνει ότι η συνολική ϱοή σε ένα κόµβο εκτός από την πηγή και

την δεξαµενή είναι 0. Λόγω της περιττής συµµετρίας (ιδιότητα 2), µπορούµε

να γράφουµε :
∑

u∈V

f(u, v) = 0

για κάθε v ∈ V \ {s, t}.
Από τους παραπάνω ορισµούς, εύκολα προκύπτει ότι όταν οι ακµές (u, v)

και (v, u) δεν ανήκουν στο δίκτυο, δεν µπορεί να υπάρχει ϱοή ανάµεσα σε

αυτούς τους κόµβους, δηλαδή f(u, v) = f(v, u) = 0. ΄Εχουµε :

f(u, v) ≤ c(u, v) = 0

f(v, u) ≤ c(v, u) = 0

από την ιδιότητα 1. Επίσης από την ιδιότητα 2 έχουµε ότι

f(u, v) = −f(v, u)

και το Ϲητούµενο προκύπτει άµεσα.
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Η τελευταία παρατήρηση σχετική µε τις ιδιότητες της ϱοής, έχει σχέση µε

τις ϑετικές τιµές της ϱοής. Η συνολική ϑετική ϱοή η οποία εισέρχεται στον

κόµβο v ορίζεται να είναι
∑

u ∈ V

f(u, v) > 0

f(u, v)

Αντίστοιχα ορίζεται η συνολική ϑετική ϱοή η οποία εξέρχεται από κάποιον

κόµβο. Ορίζουµε την συνολική καθαρή ϱοή (total net flow) σε ένα κόµβο να

είναι η διαφορά της συνολικής εισερχόµενης ϑετικής ϱοής µε την συνολική

εξερχόµενη ϑετική ϱοή. Μία από τις ερµηνείες που δίνεται συνήθως στην

διατήρηση της ϱοής (ιδιότητα 3), είναι ότι σε κάθε κόµβο εκτός από την πηγή

και την δεξαµενή, η συνολική καθαρή ϱοή πρέπει να είναι 0.

Μερικές τεχνικές προτάσεις για την ϱοή

Στην ενότητα αυτή ϑα περιγράψουµε µερικές τεχνικές που χρησιµοποιού-

µε συνήθως όταν εργαζόµαστε µε συναρτήσεις ϱοής. Σαν παράδειγµα εφαρ-

µογής αυτών που περιγράφουµε ϑα περιγράψουµε την απόδειξη δύο χρήσι-

µων αποτελεσµάτων.

Ορίσαµε την συνάρτηση ϱοής να έχει σαν ορίσµατα δύο ξεχωριστούς κόµ-

ϐους, αλλά ϑα ήταν ϐολικό να επεκτείνουµε τον συµβολισµό έτσι ώστε να

περιλαµβάνει και σύνολα κόµβων. ΄Οταν λοιπόν το ένα ή και τα δύο ορίσµατα

της συνάρτησης της ϱοής είναι σύνολα κόµβων, ερµηνεύουµε την τιµή της

ϱοής σαν το άθροισµα όλων των δυνατών συνδυασµών:

f(X, Y ) =
∑

x∈X

∑

y∈Y

f(x, y)

Για παράδειγµα η αρχή διατήρησης της ϱοής µπορεί να εκφραστεί και ως

f(u, V ) = 0 για κάθε u ∈ V \ {s, t}.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Λήµµα 3.3 ΄Εστω G = (V, E, c, s, t) ένα δίκτυο και f µία ϱοή πάνω στο G.

Τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Για κάθε X ⊂ V , ισχύει f(X, X) = 0.

2. Για κάθε X, Y ⊂ V , ισχύει f(X, Y ) = −f(Y, X).

3. Για κάθε X, Y, Z ⊂ V , µε X ∩ Y = ∅ ισχύει f(X ∪ Y, Z) = f(X, Z) +

f(Y, Z) και f(Z, X ∪ Y ) = f(Z, X) + f(Z, Y ).

Απόδειξη:

1. ΄Εστω X = {u1, u2, . . . , un}. Τότε ϑα έχουµε :

f(X, X) = f(u1, u1) + f(u1, u2) + f(u1, u3) + . . . + f(u1, un)

+ f(u2, u1) + f(u2, u2) + f(u2, u3) + . . . + f(u1, un)

...

+ f(un, u1) + f(un, u2) + f(un, u3) + . . . + f(un, un)

Είναι ϕανερό ότι f(u, u) = 0 και αφού για κάθε όρο f(u, v) στο παραπά-

νω άθροισµα υπάρχει και ο όρος f(v, u) = −f(u, v) έχουµε f(X, X) =

0.

2. ΄Εχουµε

f(X, Y ) =
∑

x∈X

∑

y∈Y

f(x, y)

= −
∑

x∈X

∑

y∈Y

f(y, x)

= −
∑

y∈Y

∑

x∈X

f(y, x) = −f(Y, X)

3. Είναι ϕανερό ότι για οποιοδήποτε πεπερασµένο σύνολο A ∪B εάν A ∩
B = ∅ ότι

∑

x∈A∪B

g(x) =
∑

x∈A

g(x) +
∑

x∈B

g(x)
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Συνεπώς

f(X ∪ Y, Z) =
∑

x∈X∪Y

∑

z∈Z

f(x, z)

=
∑

x∈X

∑

z∈Z

f(x, z) +
∑

y∈Y

∑

z∈Z

f(y, z)

= f(X, Z) + f(Y, Z)

Οµοίως αποδεικνύεται και η δεύτερη ισότητα.

Μία άλλη, διαισθητικά προφανής ιδιότητα είναι ότι η τιµή της ϱοής σε ένα

δίκτυο ισούται µε την ϱοή που εισέρχεται στην δεξαµενή, δηλαδή

|f | = f(V, t) (3.2)

Απόδειξη:

|f | = f(s, V ) (εξ΄ ορισµού)

= f(V, V )− f(V \ {s}, V ) (από το Λήµµα 3.3 (3))

= −f(V \ {s}, V ) (από το Λήµµα 3.3 (1))

= f(V, V \ {s}) (από το Λήµµα 3.3 (2))

= f(V, t) + f(V, V \ {s, t}) (από το Λήµµα 3.3 (3))

= f(V, t) (από την αρχή διατήρησης της ϱοής)

Το Λήµµα 3.6 παρακάτω γενικεύει αυτό το αποτέλεσµα.

3.2.2 ΄Ενα απλό παράδειγµα ϱοής

Στην ενότητα αυτή ϑα παρουσιάσουµε και ϑα αναλύσουµε ένα συγκεκρι-

µένο παράδειγµα ϱοής στο γράφο-δίκτυο που ϕαίνεται στο Σχήµα 3.2. Στο

Σχήµα αυτό ο κόµβος s είναι η πηγή και ο t η δεξαµενή. Το ϐάρος κάθε ακµής

αντιστοιχεί στη χωρητικότητα. Για παράδειγµα c(s, v1) = 15, c(v1, v2) = 12

κτλ.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Σχήµα 3.2: ΄Ενα παράδειγµα γράφου-δικτύου

΄Οταν έχουµε µία συγκεκριµένη ϱοή f στο δίκτυο ο συµβολισµός αλλάζει

ελάχιστα. Στο Σχήµα 3.3 ϐλέπουµε µία ϱοή πάνω στο δίκτυο του Σχήµατος

3.2. ΄Οπως ϐλέπουµε, οι αλλαγές είναι στις ετικέτες των ακµών, οι οποίες τώρα

δηλώνουν και την τιµή της ϱοής εκτός από τη χωρητικότητα. Εάν στην ακµή

(u, v), µε χωρητικότητα c(u, v) υπάρχει ϱοή f(u, v) 6= 0 τότε σηµειώνουµε

f(u, v)/c(u, v). Βλέπουµε λοιπόν ότι f(s, v1) = 15 και f(v1, v4) = 3. Εάν

f(u, v) = 0 τότε απλά σηµειώνουµε την χωρητικότητα της ακµής, όπως για

παράδειγµα στην ακµή (v4, v2).

s
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t
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3/17

1
2/

1
2

1
3/

1
3

4

9/9

18/19

2/
8

5/5

25
/2

5

Σχήµα 3.3: Μία από τις µέγιστες ϱοές στο δίκτυο του Σχήµατος 3.2

Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουµε τις ιδιότητες της ϱοής στο Σχήµα 3.3.

Προφανώς οι περιορισµοί χωρητικότητας ικανοποιούνται σε κάθε ακµή. ΄Οσον

αφορά την περιττή συµµετρία, στο σχήµα εµφανίζονται µόνο οι ακµές οι οποί-

ες υπάρχουν στο γράφο (και όχι οι αντίστροφές τους), αλλά ϑεωρούµε για
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παράδειγµα ότι f(v2, v1) = −12. Επίσης ϑεωρούµε ότι f(v2, t) = f(t, v2) = 0

αφού ούτε η ακµή (v2, t) ούτε η αντίστροφή της υπάρχουν στο δίκτυο. Τέ-

λος σε ότι αφορά την διατήρηση της ϱοής παρατηρούµε ότι για κάθε κόµβο

—εκτός από την πηγή και τη δεξαµενή— το άθροισµα της εισερχόµενης ϱοής

ισούται µε το άθροισµα της εξερχόµενης. Για παράδειγµα στον κόµβο v2:

f+(u, u2) =
∑

u∈V
f(u,v2)>0

f(u, v2)

= f(s, v2) + f(v1, v2) = 10 + 12 = 22

f+(u2, u) =
∑

u∈V
f(v2,u)>0

f(v2, u)

= f(v2, v3) + f(v3, v5) = 13 + 9 = 22

Επίσης παρατηρούµε ότι |f | = f(s, V ) = f(V, t) = 30 σε συµφωνία µε την

ιδιότητα που αποδείξαµε πιο πάνω. Μάλιστα, επειδή δεν µπορούµε να αυξή-

σουµε την ϱοή που εισέρχεται στην δεξαµενή αφού και οι δύο εισερχόµενες

σε αυτή ακµές είναι κορεσµένες, συµπεραίνουµε ότι η ϱοή στο Σχήµα 3.3

είναι µέγιστη1. Η τελευταία σηµαντική παρατήρηση που έχουµε να κάνουµε

σε σχέση µε αυτό το παράδειγµα, είναι ότι η µέγιστη ϱοή δεν είναι µοναδι-

κή. Στο Σχήµα 3.4 ϕαίνεται το ίδιο δίκτυο µε διαφορετική ϱοή, η οποία έχει

επίσης την µέγιστη τιµή |f | = 30.

3.2.3 Τοµές δικτύων

Η τοµή ενός δικτύου είναι µία έννοια, η οποία σχετίζεται στενά µε την ϱοή

πάνω σε ένα δίκτυο. Ξεκινάµε µε τον ορισµό της τοµής :

1Η περίπτωση αυτού του Σχήµατος 3.3 είναι σχετικά εύκολη. Γενικά δεν ισχύει ότι όλες οι

ακµές που εισέρχονται στη δεξαµενή είναι κορεσµένες όταν η ϱοή είναι µέγιστη. Το ϑεώρηµα

3.8 δείχνει πότε πραγµατικά η ϱοή είναι µέγιστη.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Σχήµα 3.4: Μία µέγιστη ϱοή διαφορετική από αυτή του Σχήµατος 3.3

Ορισµός 3.4 (Τοµή δικτύου) Τοµή (S, T ) σε ένα δίκτυο G = (V, E, c, s, t),

είναι µία διαµέριση του συνόλου των κόµβων V σε δύο σύνολα S και T = V \S,

τέτοια ώστε s ∈ S και t ∈ T .

Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά τον παραπάνω ορισµό παρατηρούµε ότι αν

όλες οι ακµές οι οποίες έχουν ένα άκρο στο σύνολο S και ένα στο T αφαιρε-

ϑούν, τότε ο γράφος που προκύπτει, έχει δύο ακριβώς2 συνεκτικές συνιστώσες

και ότι οι τερµατικοί κόµβοι (s και t) ϐρίσκονται σε διαφορετικές συνιστώσες.

Αυτή η παρατήρηση µας οδηγεί σε έναν ισοδύναµο ορισµό για την τοµή σε

ένα δίκτυο :

Ορισµός 3.5 (Τοµή δικτύου (εναλλακτικός ορισµός)) Τοµή σε ένα δίκτυο

G = (V, E, c, s, t), είναι ένα υποσύνολο C ⊂ E των ακµών τέτοιο ώστε οι

τερµατικοί κόµβοι να µην είναι στην ίδια συνεκτική συνιστώσα του επαγόµενου

γράφου G(C) = (V, E \ C). Επιπλέον όλα τα γνήσια υποσύνολα C ′ του C

αφήνουν τους τερµατικούς κόµβους στην ίδια συνεκτική συνιστώσα στον G(C ′).

Στην συνέχεια ϑα χρησιµοποιούµε τον καταλληλότερο από τους δύο αυ-

τούς ορισµούς για αυτό που ϑέλουµε να αποδείξουµε. Γενικά είναι εύκολο

2Αυτό δεν είναι γενικά αληθές, αλλά στην συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε υποθέσει ότι

ο αρχικός γράφος είναι συνεκτικός (ϐλ. παράγραφο 3.2.1)
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Σχήµα 3.5: ΄Ενα παράδειγµα τοµής

να αποδείξουµε µια πρόταση χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε από τους δύο

αυτούς ορισµούς.

Στο Σχήµα 3.5 ϕαίνεται ένα παράδειγµα τοµής στο δίκτυο του Σχήµατος

3.2. Σε αυτό το παράδειγµα:

S = {s, v1, v2, v3}

T = {v4, v5, t}

Οι κόµβοι του S ϕαίνονται µε µαύρο χρώµα στο Σχήµα 3.5 ενώ οι κόµβοι του

T ϕαίνονται µε άσπρο χρώµα. Σύµφωνα µε τον εναλλακτικό ορισµό:

C = {(v1, v4), (v4, v2), (v2, v5), (v3, v5)}

Το κόστος (ή ϐάρος ή χωρητικότητα) κάποιας τοµής (S, T ) (αντίστοιχα C ⊂
E) ορίζεται να είναι |(S, T )| = c(S, T ) (αντίστοιχα |C| =

∑

e∈C c(e)). Οµοί-

ως η καθαρή ϱοή διαµέσου της τοµής είναι f(S, T ) (αντίστοιχα
∑

e∈C f(e)).

Μία ελάχιστη τοµή ενός δικτύου, είναι µία τοµή της οποίας το κόστος είναι

ελάχιστο.

Με αυτούς τους ορισµούς µπορούµε να δείξουµε το παρακάτω:

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Λήµµα 3.6 ΄Εστω G = (V, E, c, s, t) ένα δίκτυο, f µία ϱοή στο G και (S, T )

µία τοµή του G. Τότε η καθαρή ϱοή διαµέσου της τοµής είναι f(S, T ) = |f |.

Απόδειξη:

Παρατηρούµε αρχικά ότι f(S \ {s}, V ) = 0 λόγω της διατήρησης της ϱοής.

΄Εχουµε λοιπόν :

f(S, T ) = f(S, V )− f(S, S) (Από το Λήµµα 3.3 εξίσωση (3))

= f(S, V ) (Από το Λήµµα 3.3 εξίσωση (1))

= f(s, V ) + f(S \ {s}, V ) (Από το Λήµµα 3.3 εξίσωση (3))

= f(s, V ) (αφού f(S \ {s}, V ) = 0)

= |f |

Το Λήµµα 3.6 είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί δείχνει ότι η καθαρή ϱοή

διαµέσου οποιασδήποτε τοµής σε ένα δίκτυο µε δεδοµένη τοµή είναι σταθερή.

Με άλλα λόγια οποιαδήποτε τοµή και αν πάρουµε σε ένα δίκτυο, η καθαρή

ϱοή που ϑα περνάει από το σύνολο S στο σύνολο T ϑα είναι η ίδια.

΄Ενα άµεσο πόρισµα αυτού του λήµµατος είναι το ότι η συνολική ϱοή

που εισέρχεται στην δεξαµενή ισούται µε την τιµή της ϱοής στο δίκτυο : Αν

ϑεωρήσουµε S = V \{t}, T = {t} έχουµε f(S, T ) = f(V \{t}, t) = f(V, t) =

|f |.

Επίσης εύκολα προκύπτει το εξής :

Πόρισµα 3.7 Η τιµή οποιασδήποτε ϱοής f σε ένα δίκτυο G ϕράσσεται από

πάνω από το κόστος οποιασδήποτε τοµής του G.

Απόδειξη:
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΄Εστω (S, T ) κάποια τοµή του δικτύου G και έστω f κάποια ϱοή στο G. Λόγω

του Λήµµατος 3.6 και των περιορισµών χωρητικότητας για την f έχουµε :

|f | = f(S, T )

=
∑

u∈S

∑

v∈T

f(u, v)

≤
∑

u∈S

∑

v∈T

c(u, v)

= c(S, T )

΄Αµεση συνέπεια του πορίσµατος 3.7 είναι ότι ένα άνω ϕράγµα της τιµής

της µέγιστης ϱοής πάνω σε ένα δίκτυο G είναι το κόστος της ελάχιστης τοµής

του δικτύου. Αντίστροφα, το κόστος της ελάχιστης τοµής είναι κάτω ϕραγµένο

από την τιµή της µέγιστης ϱοής. Το Θεώρηµα µέγιστης ϱοής ελάχιστης τοµής

(max-flow min-cut theorem), δείχνει ότι στην πραγµατικότητα αυτές οι δύο

τιµές είναι ίσες.

Η απόδειξη του Θεωρήµατος αυτού παρατίθεται στο παράρτηµα Α΄, αφού

ακόµα δεν έχουν οριστεί οι έννοιες του δικτύου υπολοίπων και του κορεσµέ-

νου µονοπατιού.

Θεώρηµα 3.8 (Θεώρηµα µέγιστης ϱοής ελάχιστης τοµής) Αν f είναι µία

ϱοή σε ένα δίκτυο G = (V, E, c, s, t) τότε οι επόµενες συνθήκες είναι ισοδύνα-

µες :

1. Η f είναι µία µέγιστη ϱοή στο G

2. Το δίκτυο υπολοίπων Gf δεν περιέχει κανένα αυξητικό µονοπάτι

3. |f | = c(S, T ) για κάποια τοµή (S, T ) στο G.

Παρατηρήστε ότι η τοµή (S, T ) της συνθήκης 3 του Θεωρήµατος 3.8 δεν

µπορεί παρά να είναι ελάχιστη, αφού σύµφωνα µε το πόρισµα 3.7 οι τιµές

του κόστους των τοµών είναι κάτω ϕραγµένες από την τιµή της µέγιστης ϱοής.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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3.3 Αλγόριθµοι για τον υπολογισµό της µέγι-

στης ϱοής σε ένα δίκτυο

Στην ενότητα αυτή ϑα παρουσιαστούν συνοπτικά κάποιοι αλγόριθµοι οι

οποίοι λύνουν το πρόβληµα του υπολογισµού της µέγιστης ϱοής σε ένα

γράφο-δίκτυο. Το πρόβληµα αυτό έχει απασχολήσει την επιστηµονική κοι-

νότητα για πολύ καιρό και για το λόγο αυτό, έχει γίνει αρκετά σηµαντική

πρόοδος και έχουν προταθεί πολλοί αλγόριθµοι. ΄Ενας συγκριτικός απολογι-

σµός παρουσιάζεται στο [16].

∆ύο κυρίως τεχνικές για τον υπολογισµό της µέγιστης ϱοής σε ένα δίκτυο

έχουν προταθεί και τις οποίες περιγράφουµε παρακάτω. Στην πρώτη από αυ-

τές, τους αλγορίθµους τύπου Ford-Fulkerson [13], ϐρίσκουµε σε κάθε επα-

νάληψη του αλγορίθµου ένα µονοπάτι στο δίκτυο από την πηγή στη δεξαµενή

στο οποίο µπορούµε να αυξήσουµε την κυκλοφορία της ϱοής. Αν δεν υπάρ-

χει κανένα τέτοιο µονοπάτι ο αλγόριθµος τερµατίζει και έχουµε υπολογίσει τη

µέγιστη ϱοή στο δίκτυο. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι σε κάθε επανάληψη αυ-

τού του τύπου των αλγορίθµων διατηρείται µία έγκυρη ϱοή, η οποία δηλαδή

ικανοποιεί τις τρεις ιδιότητες της ενότητας 3.2.1.

Η δεύτερη µέθοδος για τον υπολογισµό της µέγιστης ϱοής είναι δυσκολό-

τερο να περιγραφεί διαισθητικά. Σε αντίθεση µε τον προηγούµενο αλγόριθµο,

στην περίπτωση αυτή δεν διατηρούµε µία έγκυρη ϱοή σε κάθε επανάληψη

του αλγορίθµου αλλά µία ποσότητα, η οποία είναι συνάρτηση f : V ×V 7→ R

και έχει τις εξής ιδιότητες :

1. ικανοποιεί την περιττή συµµετρία

2. ικανοποιεί τους περιορισµούς χωρητικότητας και

3. ικανοποιεί ότι f(V, u) ≥ 0 για όλους τους κόµβους V \ {s}.

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών



3.3. Αλγόριθµοι για τον υπολογισµό της µέγιστης ϱοής σε ένα δίκτυο 49

Μία συνάρτηση µε αυτές τις ιδιότητες ονοµάζεται preflow. Ονοµάζουµε την

καθαρή ϱοή στον κόµβο u πλεονάζουσα ϱοή (excess flow) η οποία δίνεται από

τη σχέση e(u) = f(V, u). Λέµε ότι ο κόµβος u ∈ V \ {s, t} έχει υπερχειλίσει

(is overflowing) αν e(u) > 0.

3.3.1 Αλγόριθµοι τύπου Ford-Fulkerson

Οι αλγόριθµοι τύπου Ford-Fulkerson ξεκινάνε µε µηδενική ϱοή (f(u, v) =

0, ∀u, v ∈ V ) και σε κάθε ϐήµα αναζητούν ένα µονοπάτι από την πηγή στην

δεξαµενή στο οποίο η ϱοή µπορεί να αυξηθεί και στέλνουν ϱοή κατά µήκος

του. Τέτοιου είδους µονοπάτια ονοµάζονται αυξητικά (augmenting). Κατά τη

διάρκεια της εκτέλεσης του αλγορίθµου η προσωρινή ϱοή που διατηρείται

είναι έγκυρη, µε την έννοια ότι ικανοποιεί τις τρεις ιδιότητες της συνάρτησης

ϱοής. Επαναλαµβάνοντας αυτή τη διαδικασία, συνεχώς αυξάνουµε την ϱοή

στο δίκτυο µέχρι κανένα µονοπάτι να µη µπορεί να δεχθεί περισσότερη. Το

Θεώρηµα µέγιστης ϱοής ελάχιστης τοµής αποδεικνύει ότι στο τέλος αυτής της

διαδικασίας η ϱοή είναι µέγιστη. Η γενική διαδικασία Ford-Fulkerson έχει

ως εξής :

Ford-Fulkerson-Method(G, s, t)

1 initialize flow f to 0

2 while there exists an augmenting path p

3 do augment flow f along p

4 return f

Ο παραπάνω ψευδοκώδικας είναι στην ουσία ένα σχεδιάγραµµα του αλ-

γορίθµου και αυτό γιατί η αναζήτηση του αυξητικού µονοπατιού στο ϐήµα

2 µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. ΄Ενας από αυτούς είναι να κατα-
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σκευάσουµε και να ενηµερώνουµε, κατά τη διάρκεια του αλγορίθµου, ένα

δεύτερο γράφο, τον γράφο (ή δίκτυο) υπολοίπων (residual graph or network)

Gf . ΄Οπως ϕαίνεται και από το συµβολισµό, ο γράφος υπολοίπων εξαρτάται

από τον αρχικό γράφο G καθώς επίσης και από την ϱοή f . Λέµε ότι η ϱοή

f ορίζει τον γράφο υπολοίπων του G. Ο γράφος υπολοίπων εκτός από ένα

πρακτικό τρόπο υλοποίησης, µας προσφέρει και κάποια σηµαντικά ϑεωρη-

τικά εργαλεία (π.χ. χρησιµοποιώντας αυτή την έννοια ϑα αποδείξουµε στο

Παράρτηµα Α΄ το Θεώρηµα 3.8), και για το λόγο αυτό αξίζει να αναφερθούµε

λίγο περισσότερο σε αυτόν.

΄Εστω ένας γράφος-δίκτυο G = (V, E, c, s, t) και έστω f µία ϱοή στον G. Αν

ϑεωρήσουµε ένα Ϲεύγος κόµβων u, v ∈ V τότε το επιπλέον ποσό της ϱοής που

µπορούµε να στείλουµε από τον u στον v πριν υπερβούµε την χωρητικότητα

c(u, v) ονοµάζεται χωρητικότητα υπολοίπου (residual capacity) της (u, v) και

δίνεται από τη σχέση:

cf (u, v) = c(u, v)− f(u, v) (3.3)

Για παράδειγµα αν c(u, v) = 16 και f(u, v) = 11 τότε µπορούµε να αυξή-

σουµε την ϱοή από τον κόµβο u στον κόµβο v κατά 5 µονάδες πριν υπερβούµε

την χωρητικότητα και συνεπώς cf(u, v) = 5. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όταν

η ϱοή f(u, v) έχει αρνητική τιµή τότε η χωρητικότητα υπολοίπου cf(u, v) είναι

µεγαλύτερη από την χωρητικότητα c(u, v). Για παράδειγµα αν c(u, v) = 16

και f(u, v) = −4 τότε cf(u, v) = 20. Μπορούµε να ερµηνεύσουµε την κα-

τάσταση αυτή ως εξής : υπάρχουν 4 µονάδες ϱοής από τον κόµβο v στον

κόµβο u, τις οποίες µπορούµε να εξαλείψουµε στέλνοντας 4 µονάδες ϱοής

από τον u στον v. Τότε µπορούµε να στείλουµε 16 επιπλέον µονάδες από

τον u στον v πριν υπερβούµε την χωρητικότητα της ακµής (u, v). Συνολικά

δηλαδή µπορούµε να στείλουµε 20 µονάδες ϱοής από τον u στον v.

Με δεδοµένο ένα γράφο-δίκτυο G = (V, E, c, s, t) και µία ϱοή f το δίκτυο
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Σχήµα 3.6: Ροή σε ένα γράφο-δίκτυο και το αντίστοιχο δίκτυο υπολοίπων

υπολοίπων του G το οποίο ορίζεται από την f είναι Gf = (V, Ef , cf , s, t), όπου

Ef =
{
(u, v) ∈ V × V

∣
∣ cf (u, v) > 0

}

Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι κάθε ακµή του γράφου υπολοίπων, ή ακµή

υπολοίπου residual edge µπορεί να δεχθεί ϱοή αυστηρά ϑετική. Στο Σχήµα

3.6(α΄) ϕαίνεται ένας γράφος-δίκτυο µε κάποια ϱοή f και στο Σχήµα 3.6(ϐ΄)

ϕαίνεται ο αντίστοιχος γράφος υπολοίπων που ορίζεται από την f .

΄Εχοντας αυτά υπόψη, γίνεται ϕανερό ότι κάθε µονοπάτι από την πηγή στη

δεξαµενή στο γράφο υπολοίπων είναι ένα αυξητικό µονοπάτι. Αυτό πράγµατι

ισχύει αφού σε κάθε τέτοιο µονοπάτι µπορούµε να αυξήσουµε το ποσό της

ϱοής που πηγαίνει από την πηγή στη δεξαµενή. Αν p είναι ένα µονοπάτι στο
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γράφο υπολοίπων από την πηγή στη δεξαµενή, τότε το µέγιστο ποσό κατά

το οποίο µπορεί να αυξηθεί η ϱοή στο µονοπάτι συµβολίζεται µε cf (p) και

ισούται µε

cf(p) = min
{
cf(u, v)

∣
∣ (u, v) ∈ p

}
(3.4)

Θέµατα υλοποίησης του αλγορίθµου Ford-Fulkerson

΄Οπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο γράφος υπολοίπων µας προσφέρει ένα

πρακτικό τρόπο υλοποίησης της µεθόδου Ford-Fulkerson:

Ford-Fulkerson(G, s, t)

1 for each edge (u, v) ∈ E[G]

2 do f [u, v]← 0

3 f [v, u]← 0

4 while there exists a path p from s to t in the residual network Gf

5 do cf (p)← min
{
cf(u, v)

∣
∣ (u, v) ∈ p

}

6 for each edge (u, v) ∈ p

7 do f [u, v]← f [u, v] + cf(p)

8 f [v, u]← −f [u, v]

9 return f

Ο χρόνος που χρειάζεται για να τρέξει αυτός ο αλγόριθµος εξαρτάται, σε

µεγάλο ϐαθµό, από τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγουµε το αυξητικό µονο-

πάτι στη γραµµή 4. ΄Ενα πολύ απλό ϕράγµα για το χρόνο του αλγορίθµου

Ford-Fulkerson είναι O(|E||f ∗|), όπου f ∗ είναι η µέγιστη τιµή της ϱοής3.

Το ϕράγµα αυτό προκύπτει ως εξής : οι γραµµές 1–3 εκτελούνται συνολικά

O(|E|) ϕορές, µία για κάθε ακµή. Το while loop στις γραµµές 4–8 στην

χειρότερη περίπτωση ϑα εκτελεστεί |f ∗| ϕορές και αυτό ϑα συµβεί αν σε κάθε
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Σχήµα 3.7: Παράδειγµα αποτυχίας του αλγορίθµου Ford-Fulkerson

επανάληψη αυξάνουµε την τιµή της ϱοής κατά 1 µονάδα. Ο χρόνος για να

ϐρούµε ένα µονοπάτι σε ένα γράφο είναι O(|V |+|E|) = O(|E|), είτε χρησιµο-

ποιήσουµε τον αλγόριθµο Breadth First Search είτε τον Depth First Search.

Συνεπώς κάθε επανάληψη των γραµµών 4–8 χρειάζεται O(|E|) χρόνο. Συ-

νολικά έχουµε : O(|E|) + O(|E||f ∗|) = O(|E||f ∗|). Στην πραγµατικότητα

µπορούµε να πάρουµε ένα καλύτερο ϕράγµα, και συγκεκριµένα O(|V ||E|2),
αν χρησιµοποιήσουµε τον αλγόριθµο Breadth First Search [10].

Σε κάθε περίπτωση, αν δε γίνεται προσεκτικά η επιλογή του µονοπατιού

στη γραµµή 4, ο αλγόριθµος µπορεί να οδηγηθεί σε υπερβολικά πολλές επα-

ναλήψεις, ακόµα και µε πολύ µικρούς γράφους. Χαρακτηριστικό είναι το

παράδειγµα του Σχήµατος 3.7.

3Η ανάλυση αυτή αναφέρεται στην περίπτωση που οι χωρητικότητες είναι ακέραιοι αριθ-

µοί. Αν είναι ϱητοί, µπορούν εύκολα µε την εφαρµογή ενός µετασχηµατισµού να γίνουν.
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Στο Σχήµα 3.7(α΄) ϕαίνεται ένα δίκτυο στο οποίο η µέγιστη ϱοή έχει τιµή

2000: 1000 µονάδες ϱοής περνάνε στο µονοπάτι s → v1 → t και άλλες 1000

στο s → v2 → t. Εάν κατά την πρώτη επανάληψη του αλγορίθµου Ford-

Fulkerson επιλεγεί το µονοπάτι s→ v1 → v2 → t, όπως ϕαίνεται στο Σχήµα

3.7(α΄) τότε η ϱοή ϑα αυξηθεί κατά 1 µονάδα και ϑα προκύψει το δίκτυο

υπολοίπων του Σχήµατος 3.7(ϐ΄). Αν ο αλγόριθµος συνεχίσει επιλέγοντας το

µονοπάτι s→ v2 → v1 → t που ϕαίνεται στο Σχήµα 3.7(ϐ΄), τότε η ϱοή ϑα έχει

τιµή 2 και το δίκτυο υπολοίπων ϑα είναι αυτό του Σχήµατος 3.7(γ΄). Συνεχί-

Ϲοντας µε αυτό τον τρόπο, επιλέγοντας δηλαδή το µονοπάτι s→ v1 → v2 → t

στις επαναλήψεις µε περιττό αριθµό και το s → v2 → v1 → t σε αυτές µε

άρτιο αριθµό, ϑα αυξάνουµε κατά µία µονάδα την ϱοή σε κάθε επανάληψη

και συνολικά ϑα χρειαστούµε 2000 επαναλήψεις για τον υπολογισµό της µέ-

γιστης ϱοής. Αντίθετα αν στην πρώτη επανάληψη επιλέξουµε το µονοπάτι

s → v1 → t και στη δεύτερη το s → v2 → t τότε µετά το τέλος της δεύτερης

επανάληψης η τιµή της ϱοής ϑα είναι η µέγιστη.

΄Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω αν για την εύρεση του αυξητικού µο-

νοπατιού στη γραµµή 4, χρησιµοποιήσουµε τον αλγόριθµο BFS τότε ο αλ-

γόριθµος έχει χρόνο εκτέλεσης O(|V ||E|2). Το γεγονός αυτό απέδειξαν οι

Edmonds και Karp στο [12] και ανεξάρτητα ο Dinic στο [11].

3.3.2 Αλγόριθµοι τύπου push-relabel

Σε αντίθεση µε τους αλγορίθµους τύπου Ford-Fulkerson οι αλγόριθµοι

τύπου push-relabel εργάζονται τοπικά. ∆ηλαδή δεν ϐρίσκουν ένα µονοπάτι

από την πηγή στην δεξαµενή, αλλά απλά µία ακµή στην οποία µπορούν να

αυξήσουν το ποσό της ϱοής.

Για να καταλάβουµε διαισθητικά, µε ποιο τρόπο δουλεύουν οι αλγόριθ-

µοι αυτού του τύπου µπορούµε να ϕανταστούµε ότι οι ακµές αντιστοιχούν σε
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αγωγούς κάποιου υγρού και οι κόµβοι σε ενώσεις των αγωγών. Οι ενώσεις

έχουν δύο χαρακτηριστικά : για να µπορέσουµε να µοντελοποιήσουµε την

πλεονάζουσα ϱοή ϑεωρούµε ότι σε κάθε κόµβο έχουµε συνδέσει µία δεξαµε-

νή µε άπειρη χωρητικότητα. Επίσης σε κάθε κόµβο δίνουµε έναν ακέραιο

αριθµό, τον οποίο ϕανταζόµαστε ως υψόµετρο.

Τα ύψη αυτά καθορίζουν πως προωθείται το υγρό µέσα στο δίκτυο : η

προώθηση γίνεται µόνο από ένα κόµβο που ϐρίσκεται ψηλά προς ένα κόµβο

που ϐρίσκεται χαµηλότερα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να υπάρχει

ϑετική ϱοή από ένα χαµηλότερο κόµβο προς ένα ψηλότερο, αλλά οι διαδικα-

σίες οι οποίες προωθούν το υγρό, το προωθούν µόνο προς χαµηλότερα ύψη.

Η πηγή ϐρίσκεται σε σταθερό υψόµετρο |V | από την αρχή του αλγορίθµου,

ενώ η δεξαµενή ϐρίσκεται σε υψόµετρο 0. Το υψόµετρο όλων των υπόλοι-

πων κόµβων ξεκινάνε από το 0 και αυξάνονται καθώς τρέχει ο αλγόριθµος.

Αρχικά στέλνουµε από την πηγή όσο περισσότερο υγρό µπορούµε προς τα

κάτω. Μόλις το υγρό εισέλθει σε έναν ενδιάµεσο κόµβο συγκεντρώνεται στη

δεξαµενή αυτού του κόµβου, και σταδιακά προωθείται προς τα κάτω.

Μπορεί σε κάποια επανάληψη του αλγορίθµου να συµβεί, οι µόνες µη

κορεσµένες ακµές που ϕεύγουν από κάποιο κόµβο u, να συνδέονται µε κόµ-

ϐους στο ίδιο ή και σε µεγαλύτερο υψόµετρο από τον u. Στην περίπτωση

αυτή για να προωθήσουµε την πλεονάζουσα ϱοή του u, πρέπει να αυξήσουµε

το υψόµετρο στο οποίο ϐρίσκεται. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται relabeling.

Κατά τη διαδικασία αυτή το υψόµετρο του κόµβου u γίνεται κατά µία µονάδα

µεγαλύτερο από το υψόµετρο του χαµηλότερου γείτονά του, προς τον οποίο

υπάρχει µη κορεσµένη ακµή. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει µία τουλάχιστον

ακµή στην οποία µπορούµε να προωθήσουµε περισσότερο υγρό.

Κάποια στιγµή, όλο το υγρό το οποίο µπορεί να ϕτάσει στην δεξαµενή

ϑα έχει ϕτάσει. ∆εν µπορεί να ϕτάσει περισσότερο γιατί οι αγωγοί έχουν
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περιορισµένη χωρητικότητα. Για πάρουµε µία έγκυρη ϱοή, στέλνουµε την

πλεονάζουσα ϱοή πίσω στην πηγή, συνεχίζοντας να αυξάνουµε το υψόµετρο

των κατάλληλων κόµβων, πάνω από την τιµή |V | της πηγής. ΄Οταν οι δεξα-

µενές όλων των κόµβων έχουν αδειάσει, δεν έχουµε µόνο µία ϱοή, αλλά την

µέγιστη ϱοή.

Οι ϐασικές λειτουργίες push και relabel

΄Οπως έγινε ϕανερό από τα παραπάνω ο αλγόριθµος στηρίζεται σε δύο

ϐασικές λειτουργίες :

• Τη λειτουργία προώθησης πλεονάζουσας ϱοής (Push) και

• τη λειτουργία της αλλαγής του υψόµετρου κάποιου κόµβου (Relabel).

Το πότε µπορεί να εφαρµοστεί κάθε λειτουργία εξαρτάται από το υψόµετρο

των κόµβων. ΄Εστω ένα δίκτυο G = (V, E, c, s, t) και µία συνάρτηση g µε τις

ιδιότητες της συνάρτησης preflow. Μία συνάρτηση h : V 7→ N ονοµάζεται

συνάρτηση υψοµέτρου εάν h(s) = |V |, h(t) = 0 και h(u) ≤ h(v)+ 1 για κάθε

ακµή υπολοίπου (u, v) ∈ Ef .

Η ϐασική λειτουργία Push(u, v) µπορεί να εφαρµοστεί µόνο όταν ισχύουν

οι παρακάτω συνθήκες :

1. ο u έχει υπερχειλίσει

2. ισχύει ότι cf (u, v) > 0 και

3. h(u) = h(v) + 1

Ο παρακάτω ψευδοκώδικας ενηµερώνει την συνάρτηση preflow f σε ένα δί-

κτυο G = (V, E, c, s, t). Υποθέτει επίσης ότι οι χωρητικότητες υπολοίπου

µπορούν να υπολογιστούν σε σταθερό χρόνο µε δεδοµένα τα c και f .
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Push(u, v)

1 �Applies when: u is overflowing, cf (u, v) > 0 and h[u] = h[v] + 1

2 �Action: Push df(u, v) = min(e[u], cf(u, v)) units of flow from u to v

3 df(u, v)← min(e[u], cf(u, v))

4 f [u, v]← f [u, v] + df(u, v)

5 f [v, u]← −f [u, v]

6 e[u]← e[u]− df(u, v)

7 e[v]← e[v] + df(u, v)

Το µέγεθος e[u] είναι η πλεονάζουσα ϱοή στον κόµβο u. Η λειτουργία

Push αρχικά στη γραµµή 1 υπολογίζει το ποσό της ϱοής df(u, v), το οποίο

µπορεί να προωθηθεί από τον κόµβο u στον κόµβο v. Αυτό είναι το ελάχιστο

των τιµών e[u] και cf (u, v). Στη συνέχεια ενηµερώνει τη συνάρτηση preflow f

στις γραµµές 3–4 και τέλος ενηµερώνει τις πλεονάζουσες ϱοές των κόµβων u

και v στις γραµµές 5–6.

Παρατηρείστε ότι αν η συνάρτηση f ικανοποιεί τις ιδιότητες της συνάρτη-

σης preflow πριν την εφαρµογή της Push τότε τις ικανοποιεί και µετά το τέλος

της. Η εφαρµογή της Push(u, v) ονοµάζεται προώθηση από τον u στον v. Μία

ακµή (u, v) ονοµάζεται κορεσµένη (saturated) εάν cf(u, v) = 0. Μία προώθη-

ση Push(u, v) ονοµάζεται saturating εάν µετά την εφαρµογή της η ακµή u, v

είναι κορεσµένη και nonsaturating στην αντίθετη περίπτωση.

Η ϐασική λειτουργία Relabel(u) εφαρµόζεται αν ο κόµβος u έχει υπερ-

χειλίσει και εάν είναι στο ίδιο ή σε χαµηλότερο υψόµετρο από όλους τους

γείτονές του στο γράφο υπολοίπων, δηλαδή h[u] ≤ h[v] για όλες τις ακµές

(u, v) ∈ Ef . Εξ ορισµού ούτε η πηγή ούτε η δεξαµενή µπορούν να υπερ-

χειλίσουν και συνεπώς δεν µπορούµε να αλλάξουµε και το αρχικό υψόµετρό
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τους.

Relabel(u)

1 �Applies when: u is overflowing and h[u] ≤ h[v], ∀v ∈ V | (u, v) ∈ Ef

2 �Action: Increase the height of u

3 h[u]← 1 + min
{
h[v]

∣
∣ (u, v) ∈ Ef

}

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι όταν εφαρµόζουµε τη διαδικασία Relabel(u)

πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία ακµή µε αρχή τον u στο Ef , έτσι ώστε η

ελαχιστοποίηση στη γραµµή 3 να γίνεται σε ένα µη κενό σύνολο. Βέβαια αυτό

είναι σίγουρο και προέρχεται από το γεγονός ότι ο κόµβος u έχει υπερχειλίσει.

Αφού e[u] > 0, ισχύει ότι e[u] = f(V, u) > 0 και συνεπώς πρέπει να υπάρχει

τουλάχιστον ένας κόµβος f(v, u) > 0. Σε αυτή την περίπτωση όµως :

cf (u, v) = c(u, v)− f(u, v)

= c(u, v) + f(v, u)

> 0

το οποίο δείχνει ότι (u, v) ∈ Ef . Η διαδικασία Relabel(u) ϕέρνει τον κόµβο u

στο µέγιστο επιτρεπτό από τους περιορισµούς υψόµετρο.

Ο γενικός αλγόριθµος χρησιµοποιεί τον ακόλουθο κώδικα για να δη-

µιουργήσει µία αρχική συνάρτηση preflow στο γράφο-δίκτυο :

Initialize-Preflow(G, s)

1 for each vertex u ∈ V [G]

2 do h[u]← 0

3 e[u]← 0

4 for each edge (u, v) ∈ E[G]

5 do f [u, v]← 0
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6 f [v, u]← 0

7 h[s]← |V [G]|
8 for each vertex u ∈ Adj[s]

9 do f [s, u]← c(s, u)

10 f [u, s]← −c(s, u)

11 e[u]← c(s, u)

12 e[s]← e[s]− c(s, u)

Η διαδικασία αυτή δηµιουργεί µία συνάρτηση preflow f η οποία ορίζεται

ως εξής :

f(u, v) =







c(u, v) εάν u = s

−c(u, v) εάν v = s

0 διαφορετικά

(3.5)

Επίσης τα ύψη στα οποία ϐρίσκονται όλοι οι κόµβοι αρχικοποιούνται σύµ-

ϕωνα µε

h(u) =







|V | εάν u = s

0 διαφορετικά
(3.6)

Ο γενικός push-relabel αλγόριθµος είναι απλά η διαδικασία αρχικοποίη-

σης ακολουθούµενη από διαδοχικές εφαρµογές των λειτουργιών push και

relabel χωρίς κάποια συγκεκριµένη σειρά :

Generic-Push-Relabel(G)

1 Initialize-Preflow(G, s)

2 while there exists an applicable push or relabel operation

3 do select an applicable push or relabel operation and perform it

Οι αποδείξεις για την ορθότητα και η ανάλυση πολυπλοκότητας του γενι-

κού αλγορίθµου push-relabel παρατίθενται στο [10]. Εκεί αποδεικνύεται ότι
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όντως ο αλγόριθµος υπολογίζει µία µέγιστη ϱοή στο δίκτυο που δίνεται σαν

είσοδος και ότι οι ϐασικές λειτουργίες εκτελούνται O(|V |2|E|) ϕορές. Αυτό το

ϕράγµα είναι ϐελτίωση σε σχέση µε το O(|V ||E|2) του αλγορίθµου Edmonds-

Karp, αφού συνήθως οι ακµές είναι πολύ περισσότερες από τους κόµβους σε

ένα γράφο.

Θέµατα υλοποίησης του αλγορίθµου push-relabel

Ο γενικός αλγόριθµος push-relabel δεν είναι άµεσα υλοποιήσιµος αφού

οι λειτουργίες δεν εκτελούνται µε κάποια συγκεκριµένη σειρά. Επίσης η

σειρά µε την οποία εκτελούνται οι λειτουργίες αυτές είναι ϐασική παράµετρος

της επίδοσης του αλγορίθµου.

Για κάποιες από τις πιο καλές υλοποιήσεις του αλγορίθµου χρειάζεται σε

κάθε κόµβο u να κρατάµε µία λίστα N [u] µε τους γείτονες του (ϐλ. [8]), σε

τυχαία αλλά σταθερή σειρά. Επίσης σε κάθε κόµβο ένας από τους γείτονές

του ορίζεται να είναι ο τρέχων. Αρχικά η τρέχων κόµβος είναι ο πρώτη στη

λίστα.

Η κύρια λειτουργία του αλγορίθµου είναι να εφαρµόζει, µε συγκεκρι-

µένη σειρά, τη διαδικασία Discharge(u) σε όλους τους κόµβους που έχουν

υπερχειλίσει µέχρι να µην υπάρχουν άλλοι τέτοιοι κόµβοι. Η διαδικασία αυτή

µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε κόµβους που έχουν υπερχειλίσει και αυτό που

κάνει είναι να εφαρµόζει τις ϐασικές λειτουργίες push και relabel µέχρι όλη

η πλεονάζουσα ϱοή του κόµβου που δίνεται σαν είσοδος να έχει προωθηθεί.
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Discharge(u)

1 while e[u] > 0

2 do v ← current[u]

3 if cf(u, v) > 0 and h[u] = h[v] + 1

4 then Push(u, v)

5 else if v = nil

6 then Relabel(u)

7 current[u]← head[N [u]]

8 else current[u]← next-neighbor[v]

Αναλυτικότερα η λειτουργία της Discharge είναι ότι διατρέχει τη λίστα των

γειτόνων χρησιµοποιώντας τη µεταβλητή current[u] και ελέγχει στη γραµµή 3

αν µπορεί µέσω της ακµής (u, current[u]) να προωθήσει κάποιο ποσό ϱοής,

ουσιαστικά δηλαδή αν η διαδικασία Push(u, current[u]) είναι εφαρµόσιµη.

Αν είναι την καλεί αλλιώς ελέγχει, στη γραµµή 5, εάν η µεταβλητή current[u]

έχει διατρέξει όλη τη λίστα των γειτόνων. Στην περίπτωση αυτή ο κόµβος u

έχει πλεονάζουσα ϱοή αλλά δεν µπορεί να γίνει προώθηση ϱοής προς κανένα

άλλο κόµβο. Αυτό σηµαίνει πως ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την

διαδικασία Relabel(u), οπότε και αυτή καλείται στη γραµµή 6 και η αρχή

της λίστας γειτόνων τίθεται στον τρέχοντα γείτονα στη γραµµή 7. Τέλος αν

καµία από τις Push(u, current[u]) και Relabel(u) δεν µπορεί να εφαρµοστεί

εξετάζουµε τον επόµενο στη λίστα γείτονα.

Το ερώτηµα όµως που δεν έχει απαντηθεί ακόµα είναι µε ποια σειρά

ϑα πρέπει να εφαρµοστεί η διαδικασία Discharge(u) στους κόµβους του δι-

κτύου. Υπάρχουν δύο ϕυσικοί τρόποι για την επιλογή του επόµενου κόµβου

στον οποίο ϑα εφαρµοστεί η λειτουργία discharge. Ο πρώτος είναι ο αλγό-
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ϱιθµος FIFO τον οποίο προτείνουν οι Goldberg και Tarjan στο [17] και στον

οποίο οι κόµβοι στους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί η λειτουργία αυτή ορ-

γανώνονται σε µία ουρά αναµονής (queue). Ο δεύτερος προτείνεται από τους

Cheriyan και Maheshwari στο [7] και ονοµάζεται HL αλγόριθµος στον οποίο

πάντα επιλέγουµε τον κόµβο που ϐρίσκεται στο µεγαλύτερο υψόµετρο. Στη

χειρότερη περίπτωση ο αλγόριθµος FIFO χρειάζεται O(|V |3) ϐήµατα [17] ενώ

ο αλγόριθµος HL χρειάζεται O(|V |2
√

|E|) ϐήµατα [9].

Τέλος αξίζει να περιγράψουµε δύο ευριστικές που αναφέρουν οι Cher-

kassky και Goldberg στο [8]. Το πρόβληµα µε τους παραπάνω αλγορίθµους

είναι ότι έχουν άσχηµη επίδοση πρακτικά. Αυτό διαισθητικά συµβαίνει γιατί

η διαδικασία Relabel(u) λειτουργεί τοπικά αγνοώντας την καθολική εικόνα

των υψών.

Η ευριστική διαδικασία global relabeling ενηµερώνει τα ύψη των κόµβων

υπολογίζοντας τις αποστάσεις όλων των κόµβων από την δεξαµενή στο γράφο

υπολοίπων. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στην παρατήρηση ότι γειτονικοί

κόµβοι δεν µπορεί να ϐρίσκονται σε πολύ διαφορετικό υψόµετρο κατά τη

διάρκεια του αλγορίθµου. Η υλοποίηση είναι απλά η εφαρµογή ενός αντί-

στροφου BFS στο γράφο υπολοίπων. Σε σχέση µε τις ϐασικές λειτουργίες

push και relabel η global relabeling είναι αρκετά πιο ακριβή υπολογιστικά.

Για το λόγο αυτό εφαρµόζεται περιοδικά, για παράδειγµα µετά από n εφαρ-

µογές της λειτουργίας relabel. Η διαδικασία αυτή ϐελτιώνει δραστικά τον

απαιτούµενο χρόνο για τον αλγόριθµο push-relabel.

Μία άλλη στενά σχετιζόµενη ευριστική διαδικασία είναι η λεγόµενη gap

relabeling. Η διαδικασία αυτή ϐασίζεται στην ακόλουθη παρατήρηση. ΄Εστω

g ένας ακέραιος µε 0 < g < |V |. Εάν σε κάποιο σηµείο του αλγορίθµου δεν

υπάρχει κανένας κόµβος µε υψόµετρο g αλλά υπάρχουν κόµβοι µε υψόµετρο

g < h[u] < |V | τότε δεν υπάρχει µονοπάτι από τον κόµβο u στην δεξαµενή.
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Συνεπώς τα ύψη των κόµβων αυτών µπορεί να αυξηθεί στο |V |. Η ανίχνευση

του χάσµατος (gap) µπορεί να γίνει σχετικά εύκολα αν για κάθε i διατηρούµε

λίστες µε τους κόµβους οι οποίοι ϐρίσκονται σε υψόµετρο i.
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Κεφάλαιο 4

Τµηµατοποίηση µε τοµές γράφων

Στο κεφάλαιο 2 είδαµε γενικά τους αλγορίθµους τµηµατοποίησης οι οποί-

οι ϐασίζονται στην ελαχιστοποίηση της ενέργειας

E(f) =
∑

p∈P

Dp(fp) +
∑

{p,q}∈N

V{p,q}(fp, fq) (2.8)

η οποία όπως είδαµε ισοδυναµεί µε την µεγιστοποίηση της εκ των υστέρων

πιθανότητας σε ένα τυχαίο πεδίο Markov. Ο πρώτος όρος της ενέργειας,

µετράει το πόσο καλά ταιριάζει η αντιστοίχηση f στην µέτρηση που έχουµε

ενώ ο δεύτερος όρος επιβάλλει —ανάλογα µε το πως ορίζεται η V{p,q}— η f να

είναι κατά τµήµατα σταθερή ή οµαλή ή κάποια άλλη κατάλληλη συνθήκη.

Στο κεφάλαιο αυτό ϑα δούµε µε ποιο τρόπο µπορούµε να ελαχιστοποιή-

σουµε την E(f) χρησιµοποιώντας τα εργαλεία που περιγράψαµε στο κεφά-

λαιο 3. Αποδεικνύεται ότι ένα NP-πλήρες πρόβληµα και συγκεκριµένα αυ-

τό της πολλαπλής τοµής (multiway cut), ανάγεται στην ελαχιστοποίηση της

ενέργειας (2.8) [6]. Συνεπώς η ίδια η εύρεση του ολικού ελαχίστου της (2.8)

είναι NP-πλήρες πρόβληµα. Το ευτύχηµα είναι ότι τα τοπικά ελάχιστα που

υπολογίζονται µε τους παρακάτω αλγορίθµους είναι αρκετά καλές προσεγγί-

σεις του ολικού ελαχίστου της E(f) για συγκεκριµένες µορφές ενέργειας [47].

65
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Στην ενότητα 4.1 ορίζονται αυστηρά οι έννοιες του τοπικού και ολικού

ελαχίστου για τις αντιστοιχήσεις µε την ϐοήθεια των µεταβολών αντιστοιχή-

σεων και παρουσιάζονται δύο συγκεκριµένα είδη µεταβολών. Στην ενότητα

4.2 περιγράφονται δύο αλγόριθµοι για την ελαχιστοποίηση της (2.8) που αν-

τιστοιχούν στις µεταβολές της ενότητας 4.1. Στην ενότητα 4.3 παρατίθεαι

η απόδειξη της ορθότητας των αλγορίθµων. Τέλος στην ενότητα 4.4 δια-

τυπώνονται κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες ϐοηθούν στην επιτάχυνση των

αλγορίθµων.

Η δουλειά που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό, εκτός από την ενότητα

4.4, παρουσιάζονται εκτενώς στα [47] και [6].

4.1 Μεταβολές αντιστοιχήσεων και χώροι µετα-

ϐολών

Γενικά η f είναι τοπικό ελάχιστο της E(f) αν E(f) ≤ E(f ′) για κάθε f ′

«κοντά» στην f , ενώ είναι ολικό ελάχιστο αν E(f) ≤ E(f ′) για κάθε f ′ ∈ F.

Ο παραπάνω ορισµός για το τοπικό ελάχιστο είναι ασαφής αφού δεν έχουµε

ορίσει πότε δύο αντιστοιχίσεις είναι «κοντά».

΄Ενας προφανής ορισµός είναι να ϑεωρήσουµε ότι δύο αντιστοιχίσεις εί-

ναι «κοντά» αν διαφέρουν ακριβώς σε ένα σηµείο. Αυτό ονοµάζεται κανονική

µεταβολή (standard move). Κανονικές µεταβολές χρησιµοποιούν πολλοί αλ-

γόριθµοι όπως ο ICM και ο Simulated Annealing.

Θα µας ενδιέφερε όµως να ορίσουµε πιο γενικές µεταβολές αντιστοιχήσεων

στις οποίες περισσότερα εικονοστοιχεία αλλάζουν ετικέτα. Για το λόγο αυτό

ορίζουµε ως µεταβολή γενικά ένα Ϲεύγος αντιστοιχήσεων (f, f ′) ∈ F×F. ΄Εστω

τώραM⊂ F×F ένα σύνολο µεταβολών. Ονοµάζουµε τοM χώρο µεταβολών.

Αν (f, f ′) ∈ M λέµε ότι η αντιστοίχηση f ′ διαφέρει κατά µία µεταβολή από
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την f στονM.

Με αυτούς τους ορισµούς µπορούµε να ϑεωρήσουµε ότι η f είναι τοπικό

ελάχιστο της E(f) ως προς ένα χώρο µεταβολών M ⊂ F × F, αν ισχύει ότι

E(f) ≤ E(f ′) για κάθε (f, f ′) ∈ M. Προφανώς αν M = F × F τότε ένα

τοπικό ελάχιστο ως προς τονM είναι και ολικό ελάχιστο.

Μελετάµε αλγορίθµους οι οποίοι ϐρίσκουν κάποιο τοπικό ελάχιστο ως

προς δύο ενδιαφέροντες χώρους µεταβολών, συγκεκριµένα τον χώρο αντιµε-

ταθέσεων και τον χώρο επεκτάσεων.

Χώρος αντιµεταθέσεων

Οι µεταβολές στον χώρο αντιµεταθέσεων ονοµάζονται µεταβολές αντιµε-

ταθέσεων ή πιο απλά αντιµεταθέσεις και ταυτοποιούνται από ένα Ϲεύγος ετι-

κετών. Συγκεκριµένα έστω {α, β} ⊂ L. ΄Ενα Ϲεύγος (f, f ′) είναι µία α-β-

αντιµετάθεση αν υπάρχουν A ⊂ P και B ⊂ P τέτοια ώστε :

fp = α και f ′
p = β για p ∈ A

fp = β και f ′
p = α για p ∈ B

fp = f ′
p για p /∈ A ∪B

΄Ενα παράδειγµα τέτοιας µεταβολής ϕαίνεται στο Σχήµα 4.1. Παρατηρού-

µε ότι µόνο τα σηµεία τα οποία έχουν ετικέτα α ή β είναι πιθανό να αλλάξουν

ετικέτα. Για δεδοµένα L και P ο χώρος αντιµεταθέσεων είναι :

M =
⋃

{α,β}⊂L

{(f, f ′) | (f, f ′) είναι α-β-αντιµετάθεση}

Χώρος επεκτάσεων

Οι µεταβολές στον χώρο επεκτάσεων ονοµάζονται µεταβολές επεκτάσεων ή

απλούστερα επεκτάσεις. Οι επεκτάσεις ταυτοποιούνται από µία µόνο ετικέτα.
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(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 4.1: ΄Ενα παράδειγµα α-β-αντιµετάθεσης

΄Εστω α ∈ L. Η µεταβολή (f, f ′) είναι α-επέκταση αν υπάρχει ένα A ⊂ P
τέτοιο ώστε :

f ′
p = α για p ∈ A

f ′
p = fp για p /∈ A

(α΄) (ϐ΄)

Σχήµα 4.2: ΄Ενα παράδειγµα α-επέκτασης

Στο Σχήµα 4.2 ϕαίνεται ένα παράδειγµα αυτής της µεταβολής. Παρατη-

ϱούµε ότι σε ένα σύνολο A ⊂ P µετά την µεταβολή, όλα τα εικονοστοιχειά
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έχουν ετικέτα α. Για δεδοµένα L και P ο χώρος επεκτάσεων είναι :

M =
⋃

α∈L

{(f, f ′) | (f, f ′) είναι α-επέκταση}

4.2 Αλγόριθµοι τµηµατοποίησης ϐασισµένοι στις

τοµές γράφων

΄Οπως είδαµε ο αντικειµενικός µας στόχος είναι να υπολογίσουµε την

αντιστοίχηση f ∗ για την οποία το E(f ∗) που δίνεται από την εξίσωση (2.8)

είναι (τοπικό) ελάχιστο. Επίσης είδαµε µερικά συγκεκριµένα παραδείγµατα

της ενέργειας. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δύο αλγόριθµοι που

χρησιµοποιούνται για την ελαχιστοποίηση της ενέργειας (2.8) ως προς τις

µεταβολές που ορίστηκαν στην ενότητα 4.1.

Η εύρεση ενός τοπικού ελαχίστου κάτω από τις µεταβολές που περιγράφη-

καν πιο πάνω δεν είναι τετριµµένη διαδικασία. Με δεδοµένη µία αντιστοίχηση

f , υπάρχει ένα εκθετικό πλήθος αντιµεταθέσεων και επεκτάσεων, συνεπώς η

αναζήτηση του ελαχίστου ϑα χρειαζόταν εκθετικό χρόνο, χρησιµοποιώντας

κάποιον απλοϊκό αλγόριθµο. Από την άλλη η αναζήτηση ενός τοπικού ελα-

χίστου, όταν µόνο κανονικές µεταβολές επιτρέπονται, είναι σχετικά εύκολη

αφού υπάρχει µόνο γραµµικό πλήθος κανονικών µεταβολών µε δεδοµένη µία

f .

Οι δύο αλγόριθµοι έχουν παρόµοια δοµή. Μία εκτέλεση των ϐηµάτων

5–9 καλείται επανάληψη ενώ κάθε εκτέλεση του ϐρόχου 2–10 ονοµάζεται κύ-

κλος. Σε κάθε κύκλο ο αλγόριθµος εκτελεί µία επανάληψη για κάθε ετικέτα

(αλγόριθµος επέκτασης) ή για κάθε Ϲεύγος ετικετών (αλγόριθµος αντιµετάθε-

σης). ΄Ενας κύκλος είναι επιτυχής αν µία αυστηρά καλύτερη (µε µικρότερη

ενέργεια) αντιστοίχηση, ϐρεθεί σε οποιαδήποτε επανάληψη. Οι αλγόριθµοι

σταµατάνε µετά από τον πρώτο ανεπιτυχή κύκλο. Είναι προφανές ότι ένας
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κύκλος για τον αλγόριθµο αντιµετάθεσης χρειάζεται |L|2 επαναλήψεις, ενώ

ένας κύκλος για τον αλγόριθµο επέκτασης χρειάζεται |L| επαναλήψεις.

Σε καθεµία από τις δύο υποενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι

αλγόριθµοι σε ψευδοκώδικα, και ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή και

σχολιασµός των ιδιοτήτων τους.

4.2.1 Ο αλγόριθµος για τις α-β-αντιµεταθέσεις

Η ανάγκη για την εισαγωγή και µελέτη δύο διαφορετικών µεταβολών και

συνεπώς και αλγορίθµων προκύπτει από την µορφή της ενέργειας την οποί-

α ϑέλουµε να ελαχιστοποιήσουµε. Ο αλγόριθµος για τις α-β-αντιµεταθέσεις

χρησιµοποιείται για την ελαχιστοποίηση ποσοτήτων στις οποίες ο όρος Esmooth

είναι ηµιµετρική. Για τέτοιου είδους ενέργειες ο αλγόριθµος για τις επεκτά-

σεις δεν είναι κατάλληλος αφού η απόδειξη της ορθότητάς του ϐασίζεται,

όπως ϑα δούµε, στο γεγονός ότι ο όρος Esmooth είναι µετρική. Ξεκινάµε µε

τον ψευδοκώδικα για τον αλγόριθµο.

Swap Algorithm

Είσοδος : ΄Ενα πεδίο P προς τµηµατοποίηση, ένα σύνολο ετικετών L και

οι όροι της ενέργειας προς ελαχιστοποίηση Edata και Esmooth. Ο όρος

Esmooth πρέπει να είναι τουλάχιστον ηµιµετρική.

΄Εξοδος : Μία αντιστοίχηση f ∗, η οποία είναι ένα τοπικό ελάχιστο της ενέρ-

γειας (2.8) ως προς τις α-β-αντιµεταθέσεις.

Swap Algorithm(P,L, Edata, Esmooth)

1 Initialize to an arbitrary labeling f

2 repeat

3 success← 0
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4 for each pair of labels{α, β} ⊂ L
5 do Construct an appropriate network Gαβ = (Vαβ, Eαβ, c, α, β)

6 Find f ∗ = arg min E(f ′) among f ′ within one α-β-swap of f

7 if E(f ∗) < E(f)

8 then f ← f ∗

9 success← 1

10 until success = 0

Στον παραπάνω αλγόριθµο τα πιο ενδιαφέροντα, και ασαφή ϐήµατα, είναι

αυτά στις γραµµές 5 και 6. Αρχικά µε δεδοµένη την αντιστοίχηση f τις

ετικέτες {α, β} και την µορφή της ενέργειας (2.8) πρέπει να κατασκευαστεί

ένας γράφος-δίκτυο Gαβ = {Vαβ, Eαβ, c, α, β} µε συγκεκριµένες ιδιότητες.

΄Οπως είδαµε το ϐήµα 6 είναι αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά.

Μπορούµε όµως να αποδείξουµε (ϐλ. ενότητα 4.3) ότι αν ο γράφος-δίκτυο

έχει κατασκευαστεί κατάλληλα, τότε το ϐήµα 6 ισοδυναµεί µε την εύρεση

κάποιας ελάχιστης τοµής (ισοδύναµα µέγιστης ϱοής) σε αυτόν. Ο γράφος

κατασκευάζεται µε ϐάση την τρέχουσα αντιστοίχηση και τις ετικέτες α και β

της τρέχουσας επανάληψης. Η τοπολογία του καθώς και η συνάρτηση ϐάρους

καθορίζονται από αυτά τα δεδοµένα και συνεπώς αλλάζουν από επανάληψη

σε επανάληψη.

΄Εστω µία αντιστοίχηση f καθώς και δύο ετικέτες α και β. Το σύνολο

κόµβων Vαβ του γράφου, που κατασκευάζεται στο ϐήµα 5 περιλαµβάνει όλα

(και µόνο) τα εικονοστοιχεία, τα οποία έχουν ετικέτα α ή β στην f , καθώς

και δύο τερµατικούς κόµβους, οι οποίοι αντιστοιχούν στις ίδιες τις α και β.

∆ηλαδή

Vαβ = {α, β} ∪ Pαβ = {α, β} ∪ Pα ∪ Pβ

όπου Pα = {p ∈ P | fp = α} και Pβ = {p ∈ P | fp = β}.
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Το σύνολο των ακµών Eαβ, περιλαµβάνει δύο είδη ακµών. Κατ΄ αρχάς

κάθε σηµείο p στο Pαβ συνδέεται µε τους τερµατικούς κόµβους α και β µε

ακµές που τις συµβολίζουµε tα
p και tβp . Συγκεντρωτικά ονοµάζουµε τις ακµές

αυτές t-links. Επίσης κάθε Ϲεύγος εικονοστοιχείων {p, q} ⊂ Pαβ τα οποία

είναι γειτονικά, συνδέεται µε µία ακµή e{p,q}. Τις ακµές αυτές ονοµάζουµε

n-links. ∆ηλαδή

Eαβ =







⋃

p∈Pαβ

{tαp , tβp},
⋃

{p,q}∈N
p,q∈Pαβ

{e{p,q}}







Η δοµή του γράφου που κατασκευάζεται στο ϐήµα 5 ϕαίνεται στο Σχήµα

4.3 για την 1∆ περίπτωση.

· · ·

α

p q w u v s

β

t
α
p t

α
q

tα w

t αu

t α
v

t α
s

t β
p

t β
q

t βw

tβ u t
β

v t
β
s

e{p,q} e{q,w} e{u,v} e{v,s}

Σχήµα 4.3: Η δοµή του γράφου-δικτύου για τον αλγόριθµο αντιµετάθεσης

Τέλος από τα ίδια δεδοµένα υπολογίζεται και το ϐάρος κάθε ακµής. Αυτά

ϕαίνονται στον Πίνακα 4.1

Από τον Ορισµό 3.5 για τις τοµές σε γράφους-δίκτυα συµπεραίνουµε ότι

οποιαδήποτε τοµή C ⊂ Eαβ στον Gαβ περιλαµβάνει ακριβώς ένα t-link για

κάθε εικονοστοιχείο p ∈ Pαβ· εάν καµία από τις δύο ακµές δεν ήταν στην C

τότε ϑα υπήρχε ένα µονοπάτι µεταξύ των τερµατικών κόµβων στον επαγόµενο
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ακµή ϐάρος για

tαp Dp(α) +
∑

q∈Np

q/∈Pαβ

V (α, fq) p ∈ Pαβ

tβp Dp(β) +
∑

q∈Np

q/∈Pαβ

V (β, fq) p ∈ Pαβ

e{p,q} V (α, β)
{p, q} ∈ N
p, q ∈ Pαβ

Πίνακας 4.1: Τα ϐάρη των ακµών του γράφου Gαβ

γράφο Gαβ(C), ενώ εάν και οι δύο ήταν στην C τότε ένα γνήσιο υποσύνολό

της ϑα ήταν τοµή. Με άλλα λόγια κάθε τοµή αφήνει κάθε σηµείο στο Pαβ

συνδεδεµένο µε ακριβώς ένα τερµατικό κόµβο. Αυτή η παρατήρηση ορίζει µε

ϕυσικό τρόπο µία αντιστοίχηση fC για κάθε τοµή C στον Gαβ:

fC
p =







α αν tαp ∈ C για p ∈ Pαβ

β αν tβp ∈ C για p ∈ Pαβ

fp για p ∈ P, p /∈ Pαβ

(4.1)

Σε αυτή την παρατήρηση ϑα ϐασιστεί όλη η δικαιολόγηση για την ορθότητα

του αλγορίθµου στην ενότητα 4.3.

4.2.2 Ο αλγόριθµος για τις α-επεκτάσεις

Ο αλγόριθµος για τις α-επεκτάσεις είναι περισσότερο ενδιαφέρων από αυ-

τόν της προηγούµενης παραγράφου µε την έννοια ότι έχει καλύτερες ιδιότητες

προσέγγισης του ολικού ελαχίστου [6]. ∆υστυχώς όµως υπάρχει ο περιορι-

σµός ότι ο όρος Esmooth της ενέργειας πρέπει να είναι µετρική. Ξεκινάµε

δίνοντας τον ψευδοκώδικα για τον αλγόριθµο και στη συνέχεια περιγράφου-

µε την κατασκευή του γράφου-δικτύου από τον οποίο υπολογίζεται το τοπικό

ελάχιστο της ενέργειας.
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Expansion Algorithm

Είσοδος : ΄Ενα πεδίο P προς τµηµατοποίηση, ένα σύνολο ετικετών L και οι

όροι της ενέργειας (2.8) προς ελαχιστοποίηση Edata και Esmooth. Ο όρος

Esmooth πρέπει να είναι µετρική.

΄Εξοδος : Μία αντιστοίχηση f ∗, η οποία είναι ένα τοπικό ελάχιστο της ενέρ-

γειας (2.8) ως προς τις α-επεκτάσεις.

Expansion Algorithm(P,L, Edata, Esmooth)

1 Initialize to an arbitrary labeling f

2 repeat

3 success← 0

4 for each label α ∈ L
5 do Construct an appropriate network Gα = (Vα, Eα, c, α, α)

6 Find f ∗ = arg min E(f ′) among f ′ within one α-expansion of f

7 if E(f ∗) < E(f)

8 then f ← f ∗

9 success← 1

10 until success = 0

΄Οπως και στον αλγόριθµο για τις αντιµεταθέσεις, έτσι και σε αυτόν το ϐή-

µα 6 συνίσταται στον υπολογισµό µίας ελάχιστης τοµής σε ένα γράφο-δίκτυο

που κατασκευάζεται µε ϐάση την ενέργεια, την τρέχουσα αντιστοίχηση f και

την ετικέτα α που έχουµε επιλέξει στην συγκεκριµένη επανάληψη. Η τοπο-

λογία και η συνάρτηση κόστους στον γράφο όµως είναι πολύ διαφορετικές

στην περίπτωση αυτή.

Η δοµή του γράφου Gα που χρησιµοποιούµε στην περίπτωση αυτή ϕαίνε-
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ται στο Σχήµα 4.4. Το σύνολο των κόµβων Vα περιλαµβάνει δύο τερµατικούς

κόµβους, τους α και α καθώς επίσης και όλα τα σηµεία του πεδίου P. Επι-

πλέον για κάθε Ϲεύγος γειτονικών σηµείων τα οποία έχουν διαφορετική ετικέ-

τα, εισάγουµε ένα ϐοηθητικό κόµβο a{p,q}. Οι ϐοηθητικοί κόµβοι εισάγονται

ως το σύνορο µεταξύ δύο διαφορετικών τµηµάτων. Συνολικά το σύνολο των

κόµβων του Gα είναι :

Vα =







α, α, P,
⋃

{p,q}∈N
fp 6=fq

a{p,q}







Σε ότι αφορά τις ακµές, κάθε σηµείο p ∈ P συνδέεται µε τους τερµα-

τικούς κόµβους α, α µε τα t-links tα
p και tαp αντίστοιχα. Κάθε Ϲεύγος γει-

τονικών σηµείων {p, q} ∈ N τα οποία έχουν ίδια ετικέτα στην τρέχουσα

αντιστοίχηση, συνδέεται µε ένα n-link e{p,q}. Τέλος για κάθε Ϲεύγος γειτο-

νικών σηµείων τέτοιων ώστε fp 6= fq εισάγουµε στον γράφο µία τριάδα ακµών

E{p,q} = {e{p,a}, e{a,q}, t
α
a}, όπου a = a{p,q} είναι ο ϐοηθητικός κόµβος µεταξύ

των p και q. Οι ακµές e{p,a} και e{a,q} συνδέουν τους κόµβους p και q µε

τον κόµβο a{p,q}, και το t-link tαa συνδέει τον ϐοηθητικό κόµβο a{p,q} µε τον

τερµατικό κόµβο α. Συνολικά λοιπόν :

Eα =







⋃

p∈P

{tαp , tαp},
⋃

{p,q}∈N
fp 6=fq

E{p,q},
⋃

{p,q}∈N
fp=fq

e{p,q}







Τα ϐάρη που ανατίθενται στις ακµές ϕαίνονται στον πίνακα 4.2.

΄Οπως ακριβώς και µε την περίπτωση της α-β-αντιµετάθεσης κάθε τοµή

C στον Gα περιλαµβάνει ακριβώς ένα t-link για κάθε pixel p ∈ P. Συνεπώς

και σε αυτή την περίπτωση ορίζεται µε ϕυσικό τρόπο µία αντιστοίχηση από

fC για κάθε τοµή C στον Gα:

fC
p =







α εάν tαp ∈ C

fp εάν tαp ∈ C
, ∀p ∈ P (4.2)
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· · ·
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Σχήµα 4.4: Η δοµή του γράφου-δικτύου για τον αλγόριθµο επέκτασης

΄Ενα τεχνικό ϑέµα το οποίο µένει να εξετάσουµε και για τους δύο αλγορίθ-

µους είναι ο τρόπος επιλογής της αρχικοποίησης f στο ϐήµα 1. Στην πράξη

παρατηρούµε ότι η επιλογή της αρχικής f δεν έχει µεγάλη σηµασία. Οποια-

δήποτε αρχικοποίηση, ακόµα και τυχαία επιλεγµένη, ϑα συγκλίνει µετά από

λίγους κύκλους στο τοπικό ελάχιστο. Συνήθως χρησιµοποιούµε µία σταθερή

αρχικοποίηση σε µία από τις ετικέτες στο L. Αυτό όπως ϑα δούµε και στην

ενότητα 4.4 µας επιτρέπει να γλιτώσουµε µία επανάληψη σε κάθε κύκλο του

αλγορίθµου.

4.3 Ορθότητα των αλγορίθµων

Στην ενότητα αυτή ϑα αποδείξουµε ότι πράγµατι οι δύο αλγόριθµοι, που

περιγράψαµε παραπάνω, υπολογίζουν ένα τοπικό ελάχιστο f ∗ της ενέργειας

(2.8) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα στην περίπτωση της α-β-

αντιµετάθεσης, πρέπει ο όρος Esmooth της ενέργειας να είναι ηµιµετρική., ενώ

στην περίπτωση της α-επέκτασης ο όρος αυτός ϑα πρέπει να είναι µετρική.

Μεθοδολογικά για να αποδείξουµε την ορθότητα ενός οποιουδήποτε αλ-

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών



4.3. Ορθότητα των αλγορίθµων 77

ακµή ϐάρος για

tαp ∞ p ∈ Pα

tαp Dp(fp) p /∈ Pα

e{p,a} V (fp, α)

e{a,q} V (α, fq) {p, q} ∈ N , fp 6= fq

tαa V (fp, fq)

e{p,q} V (fp, α) {p, q} ∈ N , fp = fq

Πίνακας 4.2: Τα ϐάρη των ακµών του γράφου Gα

γορίθµου, χρειάζεται να αποδείξουµε δύο προτάσεις :

• Ο αλγόριθµος τερµατίζει ύστερα από ένα πεπερασµένο αριθµό ϐηµάτων

• Ο αλγόριθµος υπολογίζει το επιθυµητό αποτέλεσµα

Στην περίπτωσή µας η πρώτη πρόταση αποδεικνύεται σχετικά εύκολα·

λόγω της µορφής της ενέργειας (2.8) έχουµε ότι E(f) ≥ 0, ∀f ∈ F, αφού

έχουµε υποθέσει ότι Dp(fp) ≥ 0 και η V{p,q} είναι στην χειρότερη περίπτωση

ηµιµετρική. Ξεκινάµε λοιπόν από µία τυχαία αντιστοίχηση fi στο ϐήµα 1

και των δύο αλγορίθµων η οποία έχει πεπερασµένη ενέργεια E(fi) ≥ 0. Αν

E(fi) = 0 τότε ο ϐρόχος 2–10 ϑα εκτελεστεί µόνο µία ϕορά αφού για κανένα

f ∗ δεν ϑα είναι αληθής η συνθήκη στη γραµµή 7. Συνεπώς αν E(fi) = 0 ο

αλγόριθµος ϑα τερµατίσει µετά από ένα ακριβώς κύκλο.

Από την άλλη αν E(fi) > 0, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε µετά από

κάποιον κύκλο δεν ϑα ϐρούµε κανένα f ∗ µε E(f ∗) < E(f) οπότε η συν-

ϑήκη στη γραµµή 7 ϑα είναι ψευδής για όλα τα labels (στην περίπτωση

της α-επέκτασης) ή για όλα τα Ϲεύγη από labels (στην περίπτωση της α-β-

αντιµετάθεσης) οπότε ο αλγόριθµος ϑα τερµατίσει. Η άλλη περίπτωση είναι να

ϐρίσκουµε σε κάθε κύκλο f ∗ τέτοιο ώστε E(f ∗) < E(f). ΄Οµως αφού ισχύει
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ότι E(f) ≥ 0, ∀f ∈ F µετά από ένα πεπερασµένο αριθµό κύκλων (στην χει-

ϱότερη περίπτωση ίσο µε |fi|) ϑα είναι E(f) = 0, οπότε ο αλγόριθµος ϑα

τερµατίσει.

Η παραπάνω ανάλυση υπονοεί ότι η πολυπλοκότητα των αλγορίθµων είναι

O(|fi| · (κόστος κύκλου))

κάτι που είναι απαγορευτικό, αφού το |fi| είναι πεπερασµένο µεν, αλλά αυ-

ϑαίρετα µεγάλο. Στην πράξη χρειάζονται σχετικά λίγοι κύκλοι και µάλιστα η

µεγαλύτερη πρόοδος σηµειώνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου.

Μέχρι στιγµής έχουµε αποδείξει ότι οι αλγόριθµοι ϑα τερµατίσουν µετά

από πεπερασµένο αριθµό ϐηµάτων. Αυτό που µένει να γίνει είναι να δείξουµε

ότι όταν τερµατίσουν πλέον, η αντιστοίχηση f ∗ που έχουµε ως έξοδο είναι

τοπικό ελάχιστο της ενέργειας ως προς τη µία ή την άλλη µεταβολή. Θα

ξεκινήσουµε µε την περίπτωση της α-β-αντιµετάθεσης και ϑα συνεχίσουµε

µε την α-επέκταση.

4.3.1 α-β-αντιµετάθεση

Είδαµε ότι κάθε τοµή C στο γράφο Gαβ ορίζει µε ϕυσικό τρόπο µία αν-

τιστοίχηση fC. Η αντιστοίχηση αυτή προκύπτει αν ϑέσουµε fp = α για όλα

τα εικονοστοιχεία τα οποία δεν ϐρίσκονται στη συνδεδεµένη συνιστώσα του α

στον επαγόµενο γράφο Gαβ(C), fp = β αντίστοιχα, και αν διατηρήσουµε την

αρχική ετικέτα για όλα τα σηµεία τα οποία δεν ήταν εξ΄ αρχής στον γράφο

Gαβ. ΄Αµεσα λοιπόν προκύπτει το επόµενο :

Λήµµα 4.1 Μία αντιστοίχηση fC η οποία ορίζεται από µία τοµή C στο γράφο

Gαβ σύµφωνα µε την εξίσωση (4.1), διαφέρει κατά µία α-β-αντιµετάθεση από

την αρχική αντιστοίχηση f .
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Απόδειξη:

΄Αµεση από τα προηγούµενα.

Μας ενδιαφέρει και τι γίνεται για τα n-links. Είναι σχεδόν προφανές

από τον ορισµό της τοµής ότι ένα n-link e{p,q} περιλαµβάνεται σε µία τοµή

C, αν και µόνο αν αυτή αφήνει τα p και q συνδεδεµένα σε διαφορετικούς

τερµατικούς κόµβους. Πιο συγκεκριµένα :

Πρόταση 4.2 Για οποιαδήποτε τοµή C και για οποιοδήποτε n-link e{p,q} ισχύει

ένα από τα παρακάτω:

1. Αν tαp , tαq ∈ C τότε e{p,q} /∈ C

2. Αν tβp , tβq ∈ C τότε e{p,q} /∈ C

3. Αν tαp , tβq ∈ C τότε e{p,q} ∈ C

4. Αν tβp , tαq ∈ C τότε e{p,q} ∈ C

Απόδειξη:

Θα δείξουµε µόνο τις περιπτώσεις (1) και (3). Οι υπόλοιπες αποδεικνύονται

όµοια. Για την περίπτωση (1), ας υποθέσουµε ότι e{p,q} ∈ C. ΄Οµως στην πε-

ϱίπτωση αυτή ένα γνήσιο υποσύνολο του C (και συγκεκριµένα το C \{e{p,q}})
είναι τοµή, το οποίο αντιτίθεται στον ορισµό της τοµής για το C. Από την άλλη

µεριά στην περίπτωση (3), αν e{p,q} /∈ C τότε στον επαγόµενο γράφο Gαβ(C)

υπάρχει ένα µονοπάτι από το α στο β (το α ; q → p ; β) πάλι σε αντίθεση

µε τον ορισµό της τοµής για το C.

Μία απεικόνιση της Πρότασης 4.2 ϕαίνεται στο Σχήµα 4.5.

΄Αµεση συνέπεια της Πρότασης 4.2 σε συνδυασµό µε την εξίσωση (4.1)

είναι το παρακάτω λήµµα.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Σχήµα 4.5: Απεικόνιση της Πρότασης 4.2

Λήµµα 4.3 Για οποιαδήποτε τοµή C και οποιοδήποτε n-link e{p,q} ισχύει :

|C ∩ e{p,q}| = V
(
fC

p , fC
q

)

Απόδειξη:
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Υπάρχουν τέσσερεις περιπτώσεις µε παρόµοια δοµή. Θα δείξουµε µόνο την

περίπτωση στην οποία tαp , tβq ∈ C. Σε αυτή την περίπτωση e{p,q} ∈ C και

συνεπώς |C ∩ e{p,q}| = |e{p,q}| = V (α, β). ΄Οπως προκύπτει από την εξίσωση

(4.1), fC
p = α και fC

q = β.

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο όρος Esmooth πρέπει να είναι τουλάχι-

στον ηµιµετρική. για να ισχύει η παραπάνω απόδειξη.

΄Εχοντας αυτά µπορούµε να δείξουµε ότι

Θεώρηµα 4.4 Υπάρχει µία ένα προς ένα αντιστοιχία µεταξύ των τοµών C στον

Gαβ και των αντιστοιχήσεων οι οποίες διαφέρουν κατά µία α-β-αντιµετάθεση

από την αρχική αντιστοίχηση f . Επιπλέον το κόστος µίας τοµής C στον Gαβ

είναι |C| = E(fC)−K όπου K µία σταθερά.

Απόδειξη:

∆ίνεται στο Παράρτηµα Α΄

΄Αµεσα λοιπόν προκύπτει το επόµενο :

Πόρισµα 4.5 Η αντιστοίχηση ελάχιστης ενέργειας, η οποία διαφέρει κατά µία

α-β-αντιµετάθεση, από την f είναι η f ∗ ≡ fC , όπου C είναι η ελάχιστη τοµή

στον Gαβ.

Το Θεώρηµα 4.4 και το πόρισµά του είναι πολύ ϐασικά γιατί αυτά εί-

ναι που µας επιτρέπουν να υλοποιούµε το ϐήµα 6 του αλγορίθµου Swap

Algorithm αποδοτικά. Ουσιαστικά επιλέγουµε σε πολυωνυµικό χρόνο (ίσο

µε τον χρόνο του αλγορίθµου που χρησιµοποιούµε για να ϐρούµε την τοµή

στον Gαβ), την α-β-αντιµετάθεση η οποία µας δίνει το τοπικό ελάχιστο της

ενέργειας «κοντά» στην αρχική αντιστοίχηση f .

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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4.3.2 α-επέκταση

Με παρόµοιο τρόπο ϑα αποδείξουµε κάποιες προτάσεις για την περίπτωση

της α-επέκτασης και µε τον τρόπο αυτό ϑα καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι

και στην περίπτωση αυτή η αντιστοίχηση ελάχιστης ενέργειας ϐρίσκεται αν

υπολογίσουµε την ελάχιστη τοµή στον γράφο Gα. Στην περίπτωση αυτή όµως

ϑα χρειαστούµε και την έννοια της στοιχειώδους τοµής.

Είδαµε στην εξίσωση (4.2) ότι κάθε τοµή C στο γράφο Gα ορίζει µία αντι-

στοίχηση fC . ΄Οµοια µε την περίπτωση της α-β-αντιµετάθεσης έχουµε :

Λήµµα 4.6 Μία αντιστοίχηση fC η οποία ορίζεται από µία τοµή C στο γράφο

Gα σύµφωνα µε την εξίσωση (4.2), διαφέρει κατά µία α-επέκταση από την

αρχική αντιστοίχηση f .

Η Πρόταση 4.2 ισχύει ως έχει για οποιαδήποτε τοµή C στον Gα για ένα

n-link e{p,q} εάν fp = fq. Επίσης µε όµοια επιχειρήµατα, από την παραπάνω

πρόταση και την εξίσωση (4.2), προκύπτει το αντίστοιχο του Λήµµατος 4.3

για τον Gα.

Πρέπει όµως να µελετήσουµε και την περίπτωση στην οποία οι κόµβοι p

και q είναι γειτονικοί αλλά fp 6= fq. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν πολλοί

διαφορετικοί τρόποι να τµηθούν οι ακµές του E{p,q}, ακόµα και όταν τα t-

links που ϑα συµπεριληφθούν στην τοµή είναι δεδοµένα. Πάντως µπορούµε

να συµπεράνουµε το παρακάτω όταν η C είναι ελάχιστη τοµή (ϐλ. και Σχήµα

4.6):

Πρόταση 4.7 Εάν {p, q} ∈ N και fp 6= fq τότε µία ελάχιστη τοµή C στον Gα

ικανοποιεί :

1. Αν tαp , tαq ∈ C τότε C ∩ E{p,q} = ∅

2. Αν tαp , tαq ∈ C τότε C ∩ E{p,q} = tαa
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3. Αν tαp , tαq ∈ C τότε C ∩ E{p,q} = e{p,a}

4. Αν tαp , tαq ∈ C τότε C ∩ E{p,q} = e{a,q}

Η ιδιότητα 1 προέρχεται από το γεγονός ότι κανένα υποσύνολο του C δεν

µπορεί να είναι τοµή. Οι υπόλοιπες ιδιότητες αποδεικνύονται από το ότι το

|C| είναι ελάχιστο και το γεγονός ότι τα |e{p,a}|, |e{a,q}| και |tαa | ικανοποιούν

την τριγωνική ανισότητα (η V είναι µετρική στην περίπτωση της α-επέκτασης).

Συνεπώς το να περιλάβουµε µία από τις τρεις ακµές στην |C| έχει µικρότερο

κόστος από το να περιλάβουµε τις άλλες δύο.

Από την εξίσωση (4.2) και την Πρόταση 4.7 προκύπτει το εξής :

Λήµµα 4.8 Εάν {p, q} ∈ N και fp 6= fq τότε η ελάχιστη τοµή C στο Gα

ικανοποιεί την

|C ∩ E{p,q}| = V (fC
p , fC

q )

Απόδειξη:

Εντελώς αντίστοιχη µε την απόδειξη του Λήµµατος 4.3.

Η Πρόταση 4.2 ισχύει για κάθε τοµή στον Gα ενώ η Πρόταση 4.7 ισχύει

µόνο για την ελάχιστη τοµή. Υπάρχουν όµως και άλλες τοµές για τις οποίες

ισχύουν και οι δύο προτάσεις. Τις τοµές αυτές ονοµάζουµε στοιχειώδεις τοµές

του Gα.

Τελειώνουµε αυτή την ενότητα µε το αντίστοιχο του Θεωρήµατος 4.4:

Θεώρηµα 4.9 ΄Εστω ο γράφος Gα ο οποίος κατασκευάζεται όπως περιγρά-

ϕεται στην παράγραφο 4.2.2 µε δεδοµένα τα f και α. Τότε υπάρχει µία ένα

προς ένα αντιστοιχία των στοιχειωδών τοµών στον Gα και των αντιστοιχήσεων οι

οποίες διαφέρουν κατά µία α-επέκταση από την f . Επιπλέον για οποιαδήποτε

στοιχειώδη τοµή C, έχουµε |C| = E(fC).

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Σχήµα 4.6: Απεικόνιση της Πρότασης 4.7

Απόδειξη:

∆ίνεται στο Παράρτηµα Α΄.

΄Αµεσα προκύπτει το επόµενο :

Πόρισµα 4.10 Η αντιστοίχηση ελάχιστης ενέργειας που διαφέρει κατά µία
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α-επέκταση από την f είναι η f ∗ = fC, όπου C η ελάχιστη τοµή στον Gα

4.4 Παρατηρήσεις πάνω στους αλγορίθµους

Στην ενότητα αυτή ϑα παρουσιαστούν µερικές παρατηρήσεις σε σχέση µε

τους αλγορίθµους που περιγράφηκαν στην Ενότητα 4.2. Η ουσία αυτών των

παρατηρήσεων είναι ότι σε κάθε κύκλο το ελάχιστο σίγουρα δεν ϐρίσκεται

στην ετικέτα (στην περίπτωση της α-επέκτασης) ή στο Ϲεύγος ετικετών (στην

περίπτωση της α-β-αντιµετάθεσης) που ελαχιστοποιήσαµε στον αµέσως προη-

γούµενο κύκλο. Αυτό µας επιτρέπει να µην εξετάζουµε ένα µία ετικέτα ή ένα

Ϲεύγος ετικετών σε κάθε κύκλο, κάτι αρκετά σηµαντικό αφού για παράδειγ-

µα στην περίπτωση της ανίχνευσης αλλαγών (change detection) έχουµε δύο

ετικέτες και µε αυτό τον τρόπο ο χρόνος που χρειάζεται ο τροποποιηµένος

αλγόριθµος είναι ο µισός από αυτόν που ϑα χρειαζόταν ο αρχικός που δίνεται

στο [6].

Ξεκινάµε µε την περιγραφή ενός ισοδύναµου ορισµού για τις µεταβολές

που δώσαµε στην ενότητα 4.1 και ο οποίος ϑα µας διευκολύνει στις αποδείξεις

που ϑα επιχειρήσουµε. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις για τον

αλγόριθµο της α-επέκτασης και της α-β-αντιµετάθεσης.

4.4.1 ∆ιαµερίσεις και µεταβολές

Κάθε αντιστοίχηση f ισοδυναµεί µε µία διαµέριση (partition) των σηµείων

της εικόνας P = {Pl | l ∈ L}, όπου το Pl = {p ∈ P | fp = l} είναι το

υποσύνολο των σηµείων στα οποία έχει ανατεθεί η ετικέτα l. Αφού οι έννοιες

αυτές είναι ισοδύναµες µπορούµε να τις χρησιµοποιούµε χωρίς διάκριση.

Με δεδοµένες δύο ετικέτες α, β µία µεταβολή από µία διαµέριση P σε µία

διαµέριση P′ είναι α-β-αντιµετάθεση εάν Pl = P ′
l, για κάθε ετικέτα l 6= α, β.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Με άλλα λόγια η µόνη διαφορά µεταξύ της P και της P′ είναι ότι µερικά

εικονοστοιχεία τα οποία είχαν ετικέτα α στην P έχουν ετικέτα β στην P′ και

το αντίστροφο.

Από την άλλη µε δεδοµένη µία ετικέτα α µία µεταβολή από µία διαµέριση

P σε µία διαµέριση P′ είναι α-επέκταση εάν Pα ⊂ P ′
α και P ′

l ⊂ Pl για κάθε

ετικέτα l 6= α. Ουσιαστικά επιτρέπουµε σε κάθε εικονοστοιχείο να αλλάξει

την ετικέτα του σε α.

4.4.2 α-β-αντιµετάθεση

Πρόταση 4.11 Εάν σε κάποιο κύκλο του αλγορίθµου αντιµετάθεσης η αντι-

στοίχηση ελάχιστης ενέργειας ϐρεθεί µε αντιµετάθεση των ετικετών α, β τότε

στον επόµενο κύκλο το ελάχιστο ϐρίσκεται αντιµεταθέτοντας κάποιο Ϲεύγος

ετικετών διαφορετικό του (α, β).

Απόδειξη:

΄Εστω ότι στον κύκλο k η αντιστοίχηση ελάχιστης ενέργειας f k διαφέρει από

την αντιστοίχηση f k−1 κατά µία α-β-αντιµετάθεση1:

Pk
l = Pk−1

l , για κάθε ετικέτα l 6= α, β (4.3)

Υποστηρίζουµε ότι µετά τον κύκλο k + 1 είτε Pk+1
α = Pk

α είτε Pk+1
β = Pk

β .

Ας υποθέσουµε το αντίθετο, ότι δηλαδή

Pk+1
α 6= Pk

α και

Pk+1
β 6= Pk

β

(4.4)

για να καταλήξουµε σε άτοπο.

Από τις (4.3) και (4.4) συµπεραίνουµε ότι η αντιστοίχηση f k+1 διαφέρει

κατά µία α-β-αντιµετάθεση από την f k−1 και µάλιστα E(f k+1) < E(f k).

1Εννοούµε ότι χρησιµοποιήθηκαν οι ετικέτες α και β.
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Αυτό όµως είναι άτοπο γιατί η f k είναι η αντιστοίχηση ελάχιστης ενέργειας η

οποία διαφέρει κατά µία α-β-αντιµετάθεση από την f k−1.

4.4.3 α-επέκταση

Εδώ ϑα αποδείξουµε το αντίστοιχο της Πρότασης 4.11 για την περίπτωση

της α-επέκτασης. Η απόδειξη είναι εντελώς ανάλογη.

Πρόταση 4.12 Εάν σε κάποιο κύκλο του αλγορίθµου επέκτασης η αντιστοίχη-

ση ελάχιστης ενέργειας ϐρεθεί επεκτείνοντας την ετικέτα α τότε στον επόµενο

κύκλο το ελάχιστο ϐρίσκεται επεκτείνοντας κάποια ετικέτα l 6= α.

Απόδειξη:

΄Εστω στον κύκλο k ότι η αντιστοίχηση ελάχιστης ενέργειας f k ϐρίσκεται επε-

κτείνοντας την ετικέτα α:

Pk−1
α ⊂ Pk

α

Pk
l ⊂ Pk−1

l , για κάθε ετικέτα l 6= α
(4.5)

Υποστηρίζουµε ότι µετά τον επόµενο κύκλο ϑα είναι Pk+1
α ⊂ Pk

α.

Ας υποθέσουµε το αντίθετο για να οδηγηθούµε σε άτοπο. Υποθέτουµε

δηλαδή ότι στον k + 1 κύκλο ένα τουλάχιστον εικονοστοιχείο p ϑα αλλάξει

ετικέτα από f k
p 6= α σε f k+1

p = α. Αφού η αντιστοίχηση f k+1 ϑα διαφέρει από

την f k κατά µία α-επέκταση ϑα έχουµε :

Pk
α ⊂ Pk+1

α

Pk+1
l ⊂ Pk

l , για κάθε label l 6= α
(4.6)

Συνδυάζοντας τις (4.5) και (4.6) προκύπτει ότι

Pk−1
α ⊂ Pk+1

α

Pk+1
l ⊂ Pk−1

l , για κάθε label l 6= α
(4.7)
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Συνεπώς η αντιστοίχηση f k+1 διαφέρει από την f k−1 κατά µία α-επέκταση.

Επιπλέον ϑα είναι E(f k+1) < E(f k). Αυτό όµως είναι άτοπο αφού από το

Πόρισµα 4.10 η f k είναι η ελάχιστης ενέργειας αντιστοίχηση που διαφέρει

κατά µία α-επέκταση από την f k−1.

4.4.4 Συµπεράσµατα

Η σηµασία αυτών των προτάσεων ϕαίνεται αν αναλογιστούµε ότι ο χρόνος

ο οποίος απαιτείται για την εξέταση µίας ετικέτας (ή ενός Ϲεύγους ετικετών)

είναι αρκετά σηµαντικός αφού περιλαµβάνει το χρόνο για την κατασκευή του

γράφου καθώς και τον χρόνο για την εύρεση της ελάχιστης τοµής (ανάλογα

µε τον αλγόριθµο που χρησιµοποιούµε από O(|V ||E|2) ως και O(|V |3)). Στην

περίπτωση µάλιστα της ανίχνευσης αλλαγών ο χρόνος που απαιτείται πλέον

είναι ο µισός για τον αλγόριθµο α-επέκτασης. Στην περίπτωση της α-β-

αντιµετάθεσης χρειάζεται µόνο ένας κύκλος.

Μία παρατήρηση που πρέπει να κάνουµε σε αυτό το σηµείο είναι για τον

πρώτο κύκλο του αλγορίθµου. Στην περίπτωση της α-επέκτασης η Πρόταση

4.12 δεν µπορεί να εφαρµοστεί για τον πρώτο κύκλο αφού πρέπει να ξέρουµε

την αντιστοίχηση του προηγούµενου κύκλου. Αν όµως χρησιµοποιήσουµε

σαν αρχικοποίηση µία αντιστοίχηση η οποία αναθέτει σε όλα τα σηµεία την

ίδια ετικέτα α τότε δεν χρειάζεται να το εξετάσουµε στον πρώτο κύκλο του

αλγορίθµου αφού δεν µπορούµε να αλλάξουµε καµία ετικέτα σε α.

Παρόµοια στην περίπτωση της α-β-αντιµετάθεσης η Πρόταση 4.12 δεν

µπορεί να εφαρµοστεί για τον πρώτο κύκλο. Εδώ όµως δεν µπορούµε να

αποφύγουµε την εξέταση όλων των Ϲευγών στον πρώτο κύκλο, αφού για οποια-

δήποτε αρχική αντιστοίχηση και για οποιοδήποτε Ϲεύγος ετικετών έχουµε την

δυνατότητα να αλλάξουµε τις ετικέτες κάποιων σηµείων.
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Τοµές γράφων µε ϐάση τµήµατα

Μία παρατήρηση που κάνει κανείς είναι ότι το υπολογιστικό κόστος των

αλγορίθµων για την εύρεση της µέγιστης ϱοής είναι αρκετά υψηλό. Θυµίζου-

µε ότι για τον αλγόριθµο Edmonds-Karp έχουµε πολυπλοκότητα O(|V ||E|2)
ενώ για τον αλγόριθµο push-relabel ανάλογα µε το ποια παραλλαγή του ϑα

χρησιµοποιήσουµε έχουµε πολυπλοκότητα O(|V |3) ή O(|V |2
√

|E|). Για µία

εικόνα ανάλυσης 352 × 288 ο γράφος που προκύπτει έχει περίπου 100 χι-

λιάδες κόµβους και ανάλογα µε τη γειτονιά που χρησιµοποιούµε 400 ή 800

χιλιάδες ακµές.

Πρόσφατα στη ϐιβλιογραφία (ϐλ. [36], [45]) εµφανίστηκαν τεχνικές τµη-

µατοποίησης οι οποίες χρησιµοποιούν περιοχές (ή τµήµατα regions) αντί για

εικονοστοιχεία. Οι µέθοδοι αυτές αποτελούνται από ένα αρχικό ϐήµα το

οποίο επιτελεί µια υπερτµηµατοποίηση (oversegmentation) µε ϐάση κάποιο

χαρακτηριστικό (π.χ. χρώµα ή ϕωτεινότητα) και στη συνέχεια υπολογίζεται η

τελική τµηµατοποίηση µε ϐάση πιθανώς κάποιο διαφορετικό χαρακτηριστικό.

Στο δεύτερο ϐήµα αντιµετωπίζουµε τις περιοχές της αρχικής τµηµατοποίησης

σαν ένα αντικείµενο αναθέτοντας µία ετικέτα σε όλα τα σηµεία της περιοχής.

Η µεθοδολογία αυτή προσφέρει διάφορα πλεονεκτήµατα [36]:

89
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Μείωση της πολυπλοκότητας Τα τµήµατα που προκύπτουν από το πρώτο

ϐήµα της υπερτµηµατοποίησης είναι σηµαντικά λιγότερα από τα σηµεί-

α όλης της εικόνας, και συνεπώς η διάσταση του προβλήµατος µειώνεται

σηµαντικά.

Ευρωστία (robustness) Τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από µία ολό-

κληρη περιοχή είναι γενικά περισσότερο αξιόπιστα από τα χαρακτηρι-

στικά σε ένα µόνο σηµείο.

Ακρίβεια εντοπισµού Συνήθως υποθέτουµε ότι οι ασυνέχειες στην ϕωτεινή

ένταση ή το χρώµα είναι απαραίτητη συνθήκη για τις ασυνέχειες στα

αντικείµενα. Μια αρχική τµηµατοποίηση µε ϐάση κάποιο τέτοιο χα-

ϱακτηριστικό εισάγει την σχετική πληροφορία στο αρχικό στάδιο του

αλγορίθµου.

Στο κεφάλαιο αυτό ϑα περιγράψουµε τον αλγόριθµο που αναπτύξαµε στα

πλαίσια της εργασίας αυτής. Μία σχηµατική απεικόνιση του αλγορίθµου

ϕαίνεται στο Σχήµα 5.1

΄Οπως ϕαίνεται και από αυτό το Σχήµα, ο αλγόριθµος περιλαµβάνει τρία

στάδια επεξεργασίας. Στο πρώτο στάδιο γίνεται εκτίµηση των παραµέτρων της

ανίχνευσης αλλαγών και σηµειακά και µε ϐάση τµήµατα καθώς και η αρχική

υπερτµηµατοποίηση. Στο δεύτερο στάδιο τα τµήµατα που υπολογίστηκαν

στο πρώτο στάδιο χωρίζονται περαιτέρω και τα νέα τµήµατα αρχικοποιούνται

σε τρεις κλάσεις : ‘‘κινούµενο’’, ‘‘ακίνητο’’ και ‘‘αµφισβητούµενο’’. Στο τρίτο

στάδιο, τέλος, µε την τεχνική των τοµών γράφων τα αµφισβητούµενα τµήµατα

ανατίθενται σε µία από τις κλάσεις ‘‘κινούµενο’’ ή ‘‘ακίνητο’’.

Στην ενότητα 5.1 περιγράφονται αναλυτικά τα ϐήµατα του πρώτου στα-

δίου και για ποιο λόγο γίνεται εκτίµηση παραµέτρων ανίχνευσης αλλαγών

και µε ϐάση τα σηµεία και µε ϐάση τα αρχικά τµήµατα. Στην ενότητα 5.2
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Σχήµα 5.1: Σύνοψη του αλγορίθµου

περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η περαιτέρω κατάτµηση της ει-

κόνας και η αρχικοποίηση των τελικών τµηµάτων. Τέλος στην ενότητα 5.3

περιγράφονται οι περιορισµοί και οι ενέργειες που χρησιµοποιήθηκαν για

την εφαρµογή της µεθόδου των τοµών γράφων.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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5.1 Εκτίµηση παραµέτρων και υπερτµηµατοποίη-

ση

Το πρώτο στάδιο του αλγορίθµου δέχεται ως είσοδο δύο στάσεις της ακο-

λουθίας και δίνει ως έξοδο, τις παραµέτρους της σηµειακής ανίχνευσης κί-

νησης, τα αρχικά τµήµατα και τις παραµέτρους της ανίχνευσης κίνησης µε

ϐάση τα τµήµατα αυτά.

Οι σηµειακές παράµετροι χρησιµοποιούνται στο επόµενο στάδιο του αλ-

γορίθµου για τον περαιτέρω κατακερµατισµό των αρχικών τµηµάτων καθώς

και σε συνδυασµό µε τις παραµέτρους των τµηµάτων για την αρχικοποίηση

στις κλάσεις κινούµενο, ακίνητο και αµφισβητούµενο.

5.1.1 Σηµειακή ανίχνευση αλλαγών

Για τη σηµειακή ανίχνευση αλλαγών κατά τα γνωστά [46, Κεφάλαιο 3],

[39] ϐασιζόµαστε στην διαφορά της ϕωτεινής έντασης µεταξύ των δύο στάσεων :

d(i, j) = It(i, j)− It+∆t(i, j) (5.1)

Το πρόβληµα της ανίχνευσης αλλαγών µοντελοποιείται πιθανοκρατικά. ΄Εστω

H0 η υπόθεση για τα ακίνητα εικονοστοιχεία και H1 η υπόθεση για τα κινού-

µενα και Θ(i, j) ένα τυχαίο πεδίο που σχετίζεται µε τα γεγονότα για κάθε

εικονοστοιχείο. Συγκεκριµένα γράφουµε :

H0 : Θ(i, j) = 0

H1 : Θ(i, j) = 1

Αν D = {d(i, j) | 1 ≤ i ≤ lines, 1 ≤ j ≤ cols}, ϑέτουµε pD|static(d|static)

(και αντίστοιχα pD|mobile(d|mobile)) την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

της διαφοράς της ϕωτεινής έντασης µεταξύ των δύο στάσεων υπό την υπόθεση
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H0 (αντ. H1). Συνήθως υποθέτουµε ότι η p(d(i, j)|Θ(i, j) = l), l = 0, 1

ακολουθεί κατανοµή Laplace µε µηδενική µέση τιµή:

p(d(i, j)|Θ(i, j) = l) =
λl

2
e−λl|d(i,j)| (5.2)

Αν P0 και P1 είναι οι εκ των προτέρων πιθανότητες για τις υποθέσεις H0 και

H1 αντίστοιχα τότε η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται από την

pD(d) = P0 pD|static(d|static) + P1 pD|mobile(d|mobile) (5.3)

Στην εξίσωση (5.3) οι άγνωστες παράµετροι είναι τα Pl, λl για l = 0, 1. Για

να τις εκτιµήσουµε χρησιµοποιούµε την αρχή της µέγιστης πιθανοφάνειας.

Στο επόµενο στάδιο του αλγορίθµου, οι τιµές λ0 και λ1 χρησιµοποιούνται

για να καθοριστούν δύο κατώφλια µε τα οποία γίνεται η αρχικοποίηση των

τµηµάτων στις κλάσεις ‘‘κινούµενο’’, ‘‘ακίνητο’’ και ‘‘αµφισβητούµενο’’, συγ-

κρίνοντάς τα µε τα στατιστικά που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1.3.

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι στάσεις στις οποίες γίνεται η εκτίµηση

δεν είναι απαραίτητα διαδοχικές. Αυτό γίνεται γιατί εάν ο λόγος λ0

λ1
είναι

µικρότερος από ένα κατώφλι δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές µεταξύ των

δύο στάσεων. Συγκεκριµένα η τακτική που ακολουθείται είναι να ξεκινάµε

µε δύο διαδοχικές στάσεις t και t + 1. Εάν ο λόγος των παραµέτρων των

δύο κλάσεων είναι µικρότερος από το κατώφλι, συγκρίνουµε τη στάση t µε τη

στάση t + 2 κ.ο.κ. [39].

5.1.2 Υπερτµηµατοποίηση

΄Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω στόχος του ϐήµατος της αρχικής τµη-

µατοποίησης είναι να οµαδοποιήσει τα σηµεία σε µικρά τµήµατα. Τα τµήµα-

τα αυτά ϑα πρέπει να αποτελούν µία υπερτµηµατοποίηση, δηλαδή ϑα πρέπει

οι ασυνέχειες στα αντικείµενα, που όπως είπαµε υποθέτουµε ότι αντιστοιχούν

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης



94 Κεφάλαιο 5. Τοµές γράφων µε ϐάση τµήµατα

 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

-20 -10  0  10  20

de
ns

ity

difference

Estimation
Data

(α΄) Η µίξη κατανοµών και η εκτίµηση από την εξίσωση (5.3)
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Σχήµα 5.2: Η µίξη και οι κατανοµές για τη διαφορά των στάσεων 0 και 1 της

ακολουθίας Erik

σε ασυνέχειες της ϕωτεινής έντασης ή του χρώµατος, να διατηρούνται. Εκτός

όµως από την απαίτηση της υπερτµηµατοποίησης, ϑα πρέπει το ϐήµα αυτό
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να εκτελείται σχετικά γρήγορα.

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι οι οποίες ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις.

Για παράδειγµα στην περίπτωση του χρώµατος ϑα µπορούσε να χρησιµο-

ποιηθεί η µέθοδος των επικρατούντων χρωµάτων (dominant colors). Με τον

τρόπο αυτό γίνεται κβαντισµός των χρωµάτων σε σχετικά λίγα χρώµατα (π.χ.

8 ή 16) και αµέσως µετά τα συνδεδεµένα εικονοστοιχεία µε το ίδιο χρώµα

ενοποιούνται και σχηµατίζουν τα αρχικά τµήµατα.

Minima

Catchment
basins

Watersheds

Σχήµα 5.3: Ελάχιστα, watersheds και λεκάνες παγίδευσης

Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των watersheds για την

αρχική υπερτµηµατοποίηση της πρώτης στάσης όπως ϕαίνεται και από το

Σχήµα 5.1. Η είσοδος της µεθόδου είναι η µορφολογική παράγωγοε της

εικόνας. Για να καταλάβουµε διαισθητικά πως λειτουργεί η µέθοδος αυτή

ϕανταζόµαστε κάθε τιµή της εικόνας σαν υψόµετρο. ΄Οσο µεγαλύτερη είναι

η τιµή σε ένα σηµείο της εικόνας τόσο πιο ‘‘ψηλά’’ ϐρίσκεται το σηµείο αυτό.

Θεωρώντας την εικόνα σαν ένα υψοµετρικό χάρτη, ψάχνουµε να ϐρούµε τις

λεκάνες στις οποίες ϑα συγκεντρωνόταν νερό, αν το ϱίχναµε πάνω από το

χάρτη. Οι λεκάνες αυτές —που ονοµάζονται λεκάνες παγίδευσης (catchment

basins)— αντιστοιχούν στα τµήµατα της εικόνας και τα ‘‘φράγµατα’’ µεταξύ

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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τους στα σύνορα των τµηµάτων. Το Σχήµα 5.3 είναι µία απεικόνιση των

εννοιών αυτών.

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε αποτελεί µία ελαφρά τροποποίηση

του αλγορίθµου των watersheds που παρουσιάζεται στο [48] και ϐασίζεται σε

προσοµοίωση ϐύθισης (immersion simulation). Η ϐασική ιδέα του αλγορίθ-

µου είναι ο ‘‘πληµµυρισµός’’ της εικόνας ξεκινώντας από τα τοπικά ελάχιστα.

Οι λεκάνες παγίδευσης γεµίζουν µε νερό µέχρι το σηµείο που δύο διαφορε-

τικές λεκάνες πρόκειται να ενωθούν. Στο σηµείο αυτό υψώνεται ένα ϕράγµα

το οποίο αντιστοιχεί στο σύνορο µεταξύ των δύο αυτών περιοχών.

Ο χρήστης καθορίζει ένα κατώφλι το οποίο αντιστοιχεί στην πρόβλεψη για

τη µέγιστη τιµή της παραγώγου µέσα σε κάθε αντικείµενο. Η υπόθεση που

κάνουµε [36] είναι ότι σε κάθε αντικείµενο υπάρχει µία περιοχή τόσο οµαλή

ώστε το µέτρο της παραγώγου να είναι µικρότερο από το κατώφλι. Στο Σχήµα

5.4 ϕαίνεται η δεύτερη στάση της ακολουθίας Erik καθώς και τα τµήµατα

που προκύπτουν για δύο διαφορετικές τιµές του κατωφλίου.

5.1.3 Ανίχνευση αλλαγών µε ϐάση τα αρχικά τµήµατα

Μόλις η δεύτερη στάση χωριστεί σε τµήµατα µε ϐάση τη ϕωτεινή ένταση

υπολογίζεται η µέση τιµή της απόλυτης διαφοράς των στάσεων στα τµήµατα

αυτά :

m(Ri) =
1

|Ri|
∑

(x,y)∈Ri

|It(x, y)− It+∆t(x, y)| (5.4)

Στην περίπτωση των τµηµάτων, από πειραµατικές ενδείξεις προκύπτει ότι

οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας ακολουθούν την κατανοµή Γάµµα.

Παρόµοια µε την περίπτωση της παραγράφου 5.1.1 έχουµε δύο υποθέσεις

H0, H1 για τα κινούµενα και τα ακίνητα τµήµατα και ένα πεδίο Θ(Ri) που
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(α΄) Η δεύτερη στάση της ακο-

λουθίας

(ϐ΄) Τα τµήµατα µε κατώφλι 1 (γ΄) Τα τµήµατα µε κατώφλι 3

Σχήµα 5.4: Υπερτµηµατοποίηση της δεύτερης στάσης της ακολουθίας Erik

σχετίζεται µε τα γεγονότα για κάθε τµήµα:

H0 : Θ(Ri) = 0

H1 : Θ(Ri) = 1
(5.5)

Αν M = {m(Ri) | 1 ≤ i ≤ N} ϑέτουµε την pM |static(m|static) (αντίστοιχα

την pM |mobile(m|mobile)) να είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας υπό

την υπόθεση H0 (αντίστοιχα H1). ΄Οπως προαναφέρθηκε υποθέτουµε ότι οι

δύο αυτές συναρτήσεις ακολουθούν την κατανοµή Γάµµα:

p(m(Ri)|Θ(Ri) = l) =
m(Ri)

αle
−

m(Ri)

βl

Γ(αl + 1)βαl+1
l

(5.6)
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Αν P0 και P1 είναι οι εκ των προτέρων πιθανότητες των υποθέσεων H0 και H1

αντίστοιχα, η συνολική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται από τη

σχέση

pM(m) = P0 pM |static(m|static) + P1 pM |mobile(m|mobile) (5.7)

Για την εκτίµηση των αγνώστων παραµέτρων, που σε αυτή την περίπτωση

είναι οι {Pl, αl, βl} για l = 0, 1, χρησιµοποιείται µία µέθοδος ανάλυσης µίξης

κατανοµών1. Πειράµατα έδειξαν ότι αρκεί να εξεταστούν ακέραιες τιµές για

τις παραµέτρους α0 και α1.

Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην ελαχιστοποίηση ενός τετραγωνικού κρι-

τηρίου µεταξύ του ιστογράµµατος της M και της εξίσωσης (5.7), ως προς τις

άγνωστες παραµέτρους. Οι παράµετροι αl επιλέγονται από ένα πεπερασµένο

σύνολο {0, 1, . . . , A} ενώ οι παράµετροι Pl και βl εκτιµώνται µε την αρχή της

µέγιστης πιθανοφάνειας για κάθε Ϲεύγος τιµών των παραµέτρων αl.

Στο Σχήµα 5.5 ϕαίνονται η παρατηρούµενη µίξη κατανοµών, η εκτίµηση

της µίξης ϐασισµένη στη µέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω καθώς και οι

εκτίµηση των κατανοµών Γάµµα για τις δύο κλάσεις ξεχωριστά.

1Η µέθοδος αυτή είναι δουλειά του εργαστηρίου υλοποιηµένη από τον Ηλία Γκρίνια τον

οποίο και ευχαριστώ.
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(α΄) Η µίξη κατανοµών Γάµµα και η εκτίµηση από την εξίσωση (5.7)
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Σχήµα 5.5: Τα στατιστικά των τµηµάτων για την απόλυτη διαφορά των στά-

σεων 0 και 1 της ακολουθίας Erik
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5.2 Κατάτµηση περιοχών και αρχικοποίηση

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η περαιτέρω

κατάτµηση της εικόνας και η αρχικοποίηση. Η περαιτέρω κατάτµηση κρίνε-

ται απαραίτητη γιατί η αρχική κατάτµηση που προκύπτει από τα watersheds

γίνεται µε ϐάση µόνο τη ϕωτεινή ένταση. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν

τµήµατα τα οποία περιέχουν σηµεία στα οποία η διαφορά It − It+∆t έχει

µεγάλη διασπορά.

Για να ϐελτιωθούν τα στατιστικά, εξετάζουµε εάν η διαφορά σε κάθε σηµείο

είναι µεγαλύτερη από ένα κατώφλι τm = c
λ0

. Η σταθερά c δίνεται από το

χρήστη και είναι ίση µε τον αντίθετο του λογαρίθµου της πιθανότητας λάθους

κατάταξης στην κλάση ‘‘κινούµενο’’:

c = ln
1

PFA

Pixels µε διαφορά µεγαλύτερη του τm ϑεωρούνται κινούµενα µε µεγάλη εµ-

πιστοσύνη. Στη συνέχεια ανιχνεύουµε συνδεδεµένα σηµεία τα οποία αρχικά

ανήκαν στο ίδιο τµήµα και έχουν τιµή διαφοράς µεγαλύτερη από το κατώφλι

τm και τα οµαδοποιούµε σε ένα νέο τµήµα. Με τον τρόπο αυτό τα αρχικά

τµήµατα που προκύπτουν από τον αλγόριθµο των watersheds χωρίζονται σε

τµήµατα τα οποία έχουν µικρότερη διασπορά για τη διαφορά µεταξύ των στά-

σεων. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας υπολογίζονται τα στατιστικά (η µέση

τιµή) για τα νέα τµήµατα.

Η ιδέα στο επόµενο ϐήµα της αρχικοποίησης είναι να αναθέσουµε εξ΄

αρχής µία από τις κλάσεις ‘‘κινούµενο’’ και ‘‘ακίνητο’’ στα τµήµατα εκείνα

για τα οποία είµαστε σχεδόν σίγουροι, ϐασισµένοι στη διαφορά µεταξύ των

στάσεων, σε ποια από αυτές τις κλάσεις ανήκουν.

Για να το πετύχουµε αυτό συγκρίνουµε τη µέση τιµή m(Ri) κάθε τµή-

µατος µε δύο κατώφλια, το τm το οποίο χρησιµοποιήθηκε στο προηγούµενο
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ϐήµα για την περαιτέρω κατάτµηση και ένα νέο κατώφλι τs = d
λ1

µε την τιµή

της σταθεράς d να είναι µικρή (π.χ. µικρότερη από 0.1). Εάν m(Ri) ≤ τs

τότε το τµήµα κατατάσσεται ως ‘‘ακίνητο’’, εάν m(Ri) ≥ τm το τµήµα κατα-

τάσσεται ως ‘‘κινούµενο’’ ενώ εάν τs ≤ m(Ri) ≤ τm το τµήµα κατατάσσεται ως

‘‘αµφισβητούµενο’’. Στο Σχήµα 5.6 ϕαίνεται η αρχικοποίηση των τµηµάτων

για τις στάσεις 8 και 9 της ακολουθίας Erik. Στην εικόνα η κλάση ‘‘ακίνητο’’

σηµειώνεται µε µαύρο χρώµα, η κλάση ‘‘κινούµενο’’ µε άσπρο και η κλάση

‘‘αµφισβητούµενο’’ µε γκρι.

Σχήµα 5.6: Αρχικοποίηση τµηµάτων για τις στάσεις 8 και 9 της ακολουθίας

Erik

5.3 Τελική τµηµατοποίηση µε τοµές γράφων

΄Οπως ϕαίνεται και στο Σχήµα 5.1 το τελευταίο στάδιο του αλγορίθµου

δέχεται ως είσοδο τα τελικά τµήµατα καθώς και τις µέσες (ή ενδιάµεσες) τιµές

της διαφοράς µεταξύ των στάσεων από το ϐήµα της κατάτµησης των περιοχών,

τις παραµέτρους των κατανοµών Γάµµα από το ϐήµα της εκτίµησης παρα-

µέτρων µε ϐάση τα αρχικά τµήµατα και την αρχικοποίηση από το ακριβώς

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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προηγούµενο ϐήµα. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο

ήταν αυτός των α-β-αντιµεταθέσεων γιατί όπως ϑα δούµε παρακάτω η συνάρ-

τηση που χρησιµοποιήθηκε για τον όρο V της ενέργειας (2.8) δεν ικανοποιεί

την τριγωνική ανισότητα.

Αρχικά πρέπει να εξετάσουµε αν ο αλγόριθµος αυτός είναι ορθός στην

περίπτωση που χρησιµοποιούµε τµήµατα αντί για εικονοστοιχεία για να κα-

τασκευάσουµε τους σχετικούς γράφους. Η µόνη ουσιαστική διαφορά της

σηµειακής περίπτωσης των σε σχέση µε την περίπτωση των τµηµάτων είναι

ότι όταν χρησιµοποιούµε σηµεία η γειτονιά κάθε κόµβου είναι γνωστή εκ των

προτέρων και σταθερή για όλους τους κόµβους. Αντίθετα στην περίπτωση των

τµηµάτων οι κόµβοι έχουν µεταβλητό αριθµό γειτόνων. Η παρατήρηση που

κάνουµε είναι ότι πουθενά στις αποδείξεις για την ορθότητα του αλγορίθµου

(δηλαδή στα Λήµµατα 4.1, 4.3 και στο Θεώρηµα 4.4) δεν χρησιµοποιήσαµε

την υπόθεση ότι ένας κόµβος έχει συγκεκριµένους γείτονες ή συγκεκριµέ-

νο αριθµό γειτόνων. Συνεπώς οι αποδείξεις αυτές ισχύουν ως έχουν και για

την περίπτωση των τµηµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι ο αλγόριθµος της α-β-

αντιµετάθεσης, όντως υπολογίζει ένα τοπικό ελάχιστο της ενέργειας (2.8).

Το επόµενο σηµαντικό ερώτηµα είναι τι ενέργειες πρέπει να χρησιµοποιή-

σουµε. Την απάντηση σε αυτό το ερώτηµα τη δίνει η ϕύση του προβλήµατος

που προσπαθούµε να λύσουµε. Τα δεδοµένα που έχουµε στη διάθεσή µας

είναι η µέση τιµή m(Ri) της διαφοράς µεταξύ δύο στάσεων, υπολογισµένη

σε κάθε τµήµα, η στατιστική µοντελοποίηση των διαφορών αυτών, οι γείτονες

κάθε τµήµατος καθώς και τα σύνορα µεταξύ των γειτόνων. Ζητάµε να αναθέ-

σουµε δύο ετικέτες στα τµήµατα έτσι ώστε η αντιστοίχηση που προκύπτει να

‘‘συµφωνεί’’ µε τις παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ των στάσεων. Επίσης ϑα

πρέπει οι τελικές κλάσεις να είναι συµπαγείς.

Με ϐάση τη στατιστική µοντελοποίηση που κάναµε στην παράγραφο 5.1.3
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κατασκευάζουµε ένα κριτήριο το οποίο ελαχιστοποιούµε ως προς τις δύο υπο-

ϑέσεις H0 και H1 για κάθε τµήµα. Το κριτήριο αυτό έχει ως εξής :

Θ(Ri) =







0 εάν P1 p(x|Θ(Ri) = 1) < P0 p(x|Θ(Ri) = 0)

1 εάν P1 p(x|Θ(Ri) = 1) > P0 p(x|Θ(Ri) = 0)
(5.8)

Για να κατασκευάσουµε τον όρο Edata που ϑα χρησιµοποιήσουµε ορίζουµε

µία απόσταση της υπό εξέταση περιοχής από τον τις δύο κλάσεις :

d(x, H0) = ln
p(x|Θ(Ri) = 1)

p(x|Θ(Ri) = 0)

= ln

xα1e−x/β1

Γ(α1+1)β
α1+1
1

xα0e−x/β0

Γ(α0+1)β
α0+1
0

= (α1 − α0) ln x + x

(
1

β0

− 1

β1

)

− ln Γ(α1 + 1) + ln Γ(α0 + 1)− (α1 + 1) lnβ1 + (α0 + 1) lnβ0

και για την υπόθεση H1, d(x, H1) = −d(x, H0). Συνεπώς

Edata(Ri) =







d(m(Ri), H0) αν Θ(Ri) = 0

d(m(Ri), H1) αν Θ(Ri) = 1
(5.9)

Ο όρος Esmooth που χρησιµοποιήθηκε ϐασίζεται στις σχέσεις γειτνίασης

των τµηµάτων και συγκεκριµένα στο µήκος του κοινού τους συνόρου. Συγ-

κεκριµένα έχουµε :

V (Ri, Rj) = k
b(Ri, Rj)

max{b(Ri), b(Rj)}
(5.10)

όπου b(Ri, Rj) είναι το µήκος του κοινού συνόρου των τµηµάτων Ri και Rj,

b(Ri) είναι το µήκος του συνόρου του τµήµατος Ri και k είναι µία σταθερά

κανονικοποίησης.

Η ενέργεια αυτή δίνει µικρές τιµές όταν ένα µικρό τµήµα συνορεύει µε ένα

µεγάλο και συνεπώς ευνοεί—ανάλογα ϕυσικά και µε τις τιµές του Edata— την

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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R1

R3

R2

Σχήµα 5.7: Παράδειγµα στο οποίο δεν ισχύει η τριγωνική ανισότητα για την

εξ. (5.10)

ανάθεση της ίδιας ετικέτας σε δύο τέτοια τµήµατα, ενώ αντίθετα δυσκολεύει

την ανάθεση της ίδιας ετικέτας σε δύο µεγάλα γειτονικά τµήµατα.

Είναι σχεδόν προφανές ότι η ενέργεια αυτή είναι ηµιµετρική, δηλαδή

δεν ικανοποιεί την τριγωνική ανισότητα. Πράγµατι µπορούµε εύκολα σχε-

τικά να κατασκευάσουµε ένα αντιπαράδειγµα: Ας ϕανταστούµε την εικόνα

του Σχήµατος 5.7. Στο Σχήµα αυτό ϐλέπουµε τρία τµήµατα R1, R2 και R3.

Τα τµήµατα R1 και R2 είναι ίσα, και έχουµε b(R1) = b(R2) = n > 4 και

b(R1, R2) = m. Συνεπώς V (R1, R2) = km
n

. Για το τµήµα R3 έχουµε b(R3) = 2

και b(R1, R3) = b(R3, R2) = 2. Συνεπώς V (R1, R3) = V (R3, R2) = k 2
n
. ∆η-

λαδή V (R1, R2) > V (R1, R3) + V (R3, R2). Αυτό το γεγονός µας αναγκάζει

να χρησιµοποιήσουµε τον αλγόριθµο των α-β-αντιµεταθέσεων.

Ο γράφος περιλαµβάνει µόνο κόµβους οι οποίοι αντιστοιχούν σε τµήµατα

της κλάσης ‘‘αµφισβητούµενο’’ οι οποίοι αρχικά έχουν όλοι την ετικέτα της

κλάσης ‘‘ακίνητο’’. ΄Ενα σηµαντικό σηµείο που πρέπει να σηµειώσουµε είναι

ότι ο αλγόριθµος µετά τον πρώτο κύκλο έχει ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση

ενέργειας. Αυτό είναι κάτι που προκύπτει από τις παρατηρήσεις που κάναµε
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στην παράγραφο 4.4, αφού έχουµε µόνο ένα Ϲεύγος ετικετών.

Το αποτέλεσµα όλης της διαδικασίας για τις στάσεις 8 και 9 της ακολου-

ϑίας Erik ϕαίνεται στο Σχήµα 5.8 ενώ στο Σχήµα 5.9 ϕαίνεται το αποτέλεσµα

για τις στάσεις 42 και 44 της ακολουθίας hall monitor. Παρατηρούµε ότι

η τµηµατοποίηση που προκύπτει είναι σχετικά ικανοποιητική. Περισσότερα

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Σχήµα 5.8: Το αποτέλεσµα για τις στάσεις 8 και 9 της ακολουθίας Erik

Σχήµα 5.9: Το αποτέλεσµα για τις στάσεις 42 και 44 της ακολουθίας hall

monitor
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Κεφάλαιο 6

Πειραµατικά αποτελέσµατα

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε κάποια από τα αποτελέσµατα της επέ-

κτασης των αλγορίθµων που προτάθηκαν στο Κεφάλαιο 5 καθώς και η δοκι-

µή του αρχικού αλγορίθµου στο πρόβληµα της αποκατάστασης εικόνων και

η σύγκρισή του µε τον ICM.

6.1 Αποκατάσταση εικόνων

Στην περίπτωση της αποκατάστασης εικόνων, έχουµε µία αρχική εικόνα,

όπως αυτή του Σχήµατος 6.1, στην οποία έχει προστεθεί ϑόρυβος. Ο σκοπός

µας είναι να αφαιρέσουµε τον ϑόρυβο. Η έκφραση αυτού του προβλήµατος µε

όρους τµηµατοποίησης είναι να ϐρούµε από ένα δεδοµένο σύνολο L, το οποίο

περιλαµβάνει τιµές ϕωτεινότητας, ποιό στοιχείο του ϑα έπρεπε να αναθέσουµε

σε κάθε σηµείο, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην

αρχική εικόνα.

Για να εφαρµόσουµε τους αλγορίθµους που περιγράψαµε στο Κεφάλαιο 4

ϑα πρέπει αρχικά να ορίσουµε την ενέργεια την οποία ϑα ελαχιστοποιήσουµε.

107
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΄Οπως έχουµε δει η ενέργεια είναι της µορφής

E(f) =
∑

p∈P

Dp(fp) +
∑

{p,q}∈N

V{p,q}(fp, fq)

Στην περίπτωση αυτή είναι σχετικά εύκολο να ορίσουµε την ενέργεια που

χρησιµοποιούµε. Για τον όρο Edata αυτό που χρειαζόµαστε είναι η ετικέτα

(δηλαδή η τιµή της ϕωτεινότητας) που επιλέγουµε για το εικονοστοιχείο p να

συµφωνεί µε τα δεδοµένα (δηλαδή την αρχική εικόνα αφού της έχει προστεθεί

ϑόρυβος). ΄Ενας απλός τρόπος για να το πετύχουµε αυτό είναι να ϑέσουµε

Dp(fp) = min(|fp − Ip|2, c)

όπου fp η τιµή της ετικέτας που αναθέτουµε στο σηµείο p και Ip η τιµή

της ϕωτεινότητας που µετράµε από την εικόνα µε το ϑόρυβο για το σηµείο

p. Η σταθερά c χρησιµοποιείται για να κάνει την ενέργεια δεδοµένων πιο

robust απέναντι σε outliers δηλαδή κάποια σηµεία τα οποία δεν υπακούν

στο µοντέλο του ϑορύβου που έχουµε υποθέσει. Γενικά η µέθοδος δεν είναι

ιδιαίτερα ευαίσθητη στην τιµή της παραµέτρου c, αλλά στην περίπτωση που

αυτή γίνει άπειρο, και ϕυσικά ανάλογα µε το µέγεθος του ϑορύβου, ίσως

υπάρχουν πολλοί outliers στο τελικό αποτέλεσµα.

Επίσης κάναµε πειράµατα και µε την

Dp(fp) = |fp − Ip|

Σχήµα 6.1: ΄Ενα παράδειγµα αρχικής εικόνας
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η οποία έδωσε επίσης αρκετά καλά αποτελέσµατα και έχει το πλεονέκτηµα

ότι δεν χρειάζεται καµία παράµετρο.

Σε ό,τι αφορά τον όρο Esmooth γενικά περιµένουµε σε µία εικόνα η ϕω-

τεινότητα να είναι κατά τµήµατα οµαλή (piecewise smooth). Για το λόγο

αυτό χρησιµοποιούµε µία συνάρτηση η οποία διατηρεί τις ασυνέχειες και

συγκεκριµένα την

V (fp, fq) = 20 ·min(3, |fp − fq|)

Στα Σχήµατα 6.4(α΄)–6.4(γ΄) ϕαίνονται αποτελέσµατα για διάφορους συν-

δυασµούς των όρων Esmooth και Edata που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο ϑόρυ-

ϐος που χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα πειράµατα ήταν προσθετικός Gaussian

µε µέση τιµή µ = 0 και τυπική απόκλιση σ = 10. Η εικόνα µε τον ϑόρυβο

ϕαίνεται στο Σχήµα 6.2.

Στο Σχήµα 6.4(α΄) ϕαίνεται το αποτέλεσµα όταν χρησιµοποιούµε την ενέρ-

γεια E(f) =
∑

p∈P min(|fp − Ip|2, 25) +
∑

{p,q}∈N 20 · min(3, |fp − fq|). Το

αποτέλεσµα στο Σχήµα 6.4(ϐ΄) είναι λίγο καλύτερο και έχουµε χρησιµοποιή-

σει την ενέργεια E(f) =
∑

p∈P |fp−Ip|+
∑

{p,q}∈N 20 ·min(3, |fp−fq|). Τέλος

στο Σχήµα 6.4(γ΄) ϕαίνεται το αποτέλεσµα για την E(f) =
∑

p∈P |fp − Ip|2 +
∑

{p,q}∈N 20 ·min(3, |fp−fq|), στην οποία όµως ο όρος Edata δεν είναι robust.

Στο Σχήµα 6.3 ϕαίνεται το αποτέλεσµα που δίνει ο αλγόριθµος ICM για τα

Σχήµα 6.2: Η αρχική εικόνα µε ϑόρυβο N(0, 100)

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης



110 Κεφάλαιο 6. Πειραµατικά αποτελέσµατα

ίδια δεδοµένα.

Σχήµα 6.3: Το αποτέλεσµα του αλγορίθµου ICM

Στην εικόνα 6.1 έχουµε 4 διαφορετικές τιµές ϕωτεινότητας και συνεπώς

4 διαφορετικά labels. Ο αλγόριθµος συγκλίνει µετά από τρεις κύκλους.

Η αρχικοποίηση των labels γίνεται µε ανάλυση ιστογράµµατος της αρχικής

ϑορυβώδους εικόνας, ενώ το σηµείο αφετηρίας του αλγορίθµου είναι µία αν-

τιστοίχηση στην οποία σε όλα τα pixels έχει ανατεθεί το label 0. Ο χρήστης

χρειάζεται αρχικά να καθορίσει τον αριθµό των τµηµάτων.

Κάτι άλλο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσµα µετά από

κάθε κύκλο του αλγορίθµου. Στο Σχήµα 6.5 ϕαίνονται για την περίπτωση

που έχουµε την ενέργεια

E(f) =
∑

p∈P

|fp − Ip|+
∑

{p,q}∈N

20 ·min(3, |fp − fq|)

οι αντιστοιχίσεις ελάχιστης ενέργειας µετά από κάθε κύκλο του αλγορίθµου.

Κάτι τελευταίο που αξίζει να σχολιάσουµε είναι οι σχετικές ταχύτητες των

αλγορίθµων (τοµές γράφων µε pixels και ICM). Στο πεδίο αυτό ο ICM είναι

σαφώς ανώτερος αφού κατά µέσο όρο στα παραπάνω πειράµατα χρειάστηκε

περίπου 1 δευτερόλεπτο για να συγκλίνει στην λύση, ενώ στον ίδιο υπολογι-

στή, ο αλγόριθµος των τοµών γράφων µε ϐάση τα pixels, υλοποιηµένος µε

την παρατήρηση της παραγράφου 4.4, κατά µέσο όρο χρειάστηκε περίπου

25 δευτερόλεπτα.
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(α΄) (ϐ΄)

(γ΄)

Σχήµα 6.4: Τελικά αποτελέσµατα για διάφορες µορφές της ενέργειας E(f)

6.2 Ανίχνευση κίνησης

Η εφαρµογή για την οποία χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η επέκτα-

ση της µεθόδου των τοµών γράφων είναι η ανίχνευση κίνησης σε ακολουθίες

εικόνων, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 5. ΄Ενας σηµαντικός περιορισµός

είναι ότι, όπως έχει υλοποιηθεί προς το παρόν, η µέθοδος δεν µπορεί να χει-

ϱιστεί ακολουθίες στις οποίες κινείται η κάµερα. Για το λόγο αυτό η µέθοδος

εφαρµόστηκε σε ακολουθίες µε στατική κάµερα όπως οι ακολουθίες Erik και

hall-monitor.

Στο Σχήµα 6.6 ϕαίνονται οι στάσεις 17 και 18 της ακολουθίας Erik.

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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(α΄) Αρχικοποίηση (ϐ΄) Πρώτος κύκλος

(γ΄) ∆εύτερος κύκλος (δ΄) Τρίτος κύκλος

Σχήµα 6.5: Οι αντιστοιχίσεις ελάχιστης ενέργειας µετά το τέλος κάθε κύκλου

΄Οπως περιγράψαµε στο προηγούµενο Κεφάλαιο η πρώτη στάση από αυτές

που συγκρίνουµε χωρίζεται σε τµήµατα µε τη µέθοδο των watersheds και σε

επόµενο ϐήµα τα αρχικά τµήµατα χωρίζονται περαιτέρω. Στο Σχήµα 6.7

ϕαίνονται οι δύο αυτές εικόνες. Το κατώφλι που χρησιµοποιήθηκε είχε την

τιµή 3. Τα αρχικά τµήµατα που προέκυψαν ήταν 2710 ενώ τα τελικά τµήµατα

ήταν 3982. Στο Σχήµα αυτό αξίζει να παρατηρήσουµε ότι το µεγάλο τµήµα

δίπλα στο κεφάλι του ανθρώπου έχει χωριστεί. Αυτό συµβαίνει γιατί µεταξύ

των δύο αυτών στάσεων ο άνθρωπος κινείται προς τα αριστερά. Συνεπώς στο

νέο τµήµα που έχει προκύψει, αν και στην πρώτη εικόνα ανήκει στο ϕόντο, η

διαφορά που παρατηρούµε είναι µεγάλη και συνεπώς µεγαλώνει η διασπορά
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(α΄) Στάση 17

(ϐ΄) Στάση 18

Σχήµα 6.6: Οι στάσεις 17 και 18 της ακολουθίας Erik

των διαφορών στο αρχικό τµήµα.

Αµέσως µετά την υπερτµηµατοποίηση της εικόνας υπολογίζονται τα στα-

τιστικά των τµηµάτων και µοντελοποιούνται µε ϐάση τις εξισώσεις (5.6) και

(5.7). Στο Σχήµα 6.8 ϕαίνονται οι παρατηρούµενη και η εκτιµώµενη µίξη

κατανοµών Γάµµα. Στο Σχήµα αυτό ϐλέπουµε ότι η εκτίµηση είναι αρκετά

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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(α΄) Αρχικά τµήµατα

(ϐ΄) Τελικά τµήµατα

Σχήµα 6.7: Τα αρχικά και τα τελικά τµήµατα από τη µέθοδο των watersheds

και την περαιτέρω κατάτµηση για την στάση 17 της ακολουθίας Erik

κοντά στην παρατηρούµενη µίξη.

Το επόµενο ϐήµα του αλγορίθµου είναι η αρχικοποίηση. Τα κατώφλια

που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τm = 16
λ0

και τs = 0.05
λ1

. Η αρχικοποίηση για τις

στάσεις 17 και 18 ϕαίνεται στο Σχήµα 6.9.
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Σχήµα 6.8: Η παρατηρούµενη και η εκτιµώµενη µίξη κατανοµών Γάµµα για

τις στάσεις 17 και 18 της ακολουθίας Erik

Σχήµα 6.9: Η αρχικοποίηση των τµηµάτων για τις στάσεις 17 και 18 της

ακολουθίας Erik

Η τελική τµηµατοποίηση µετά τη διαδικασία των τοµών γράφων ϕαίνεται

στο Σχήµα 6.10. Οι ενέργειες που χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτές που ορί-

Ϲονται στις εξισώσεις (5.9) και (5.10). Η τµηµατοποίηση αυτή είναι σχετικά

ικανοποιητική, αλλά ϑα µπορούσε ίσως να ϐελτιωθεί, διαλέγοντας κατάλλη-

λότερες συναρτήσεις ενέργειας για το τελευταίο ϐήµα των τοµών γράφων.

Στα Σχήµατα 6.11–6.15 ϕαίνονται οι αντίστοιχες εικόνες για την ακο-

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Σχήµα 6.10: Η τελική τµηµατοποίηση για τις στάσεις 17 και 18 της ακολου-

ϑίας Erik

λουθία hall-monitor. ΄Ολες οι παράµετροι (το κατώφλι για την εξαγωγή των

αρχικών τµηµάτων, τα κατώφλια που χρησιµοποιήθηκαν για την αρχικοποίη-

ση καθώς και οι συναρτήσεις ενέργειας για τις τοµές γράφων) έχουν τις ίδιες

τιµές µε το προηγούµενο παράδειγµα.

Μία αξιοσηµείωτη διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της ακολουθίας hall-

monitor οι στάσεις δεν είναι διαδοχικές. Αυτό συνέβη γιατί ο λόγος των ση-

µειακών παραµέτρων λ0

λ1
ήταν µικρότερος από το σχετικό κατώφλι (που είχε

την τιµή 10) για τα Ϲεύγη στάσεων 95–96 και 95–97. Στον πίνακα 6.1 ϕαί-

νονται οι σχετικές τιµές. ΄Οπως είναι ϕυσικό το γεγονός αυτό επηρεάζει την

αρχικοποίηση (Σχ. 6.14) καθώς και τη διαδικασία της περαιτέρω κατάτµη-

σης : το πλήθος των αρχικών τµηµάτων είναι 2124 ενώ το πλήθος των τελικών

τµηµάτων είναι 2275.
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Ϲεύγος λ0 λ1
λ0

λ1

95–96 0.499772 0.121177 4.124314

95–97 0.445836 0.0567247 7.859644

95–98 0.431388 0.0370211 11.65249

Πίνακας 6.1: Οι τιµές των σηµειακών παραµέτρων για κάποια Ϲεύγη στάσεων

της ακολουθίας hall-monitor

(α΄) Στάση 95

(ϐ΄) Στάση 98

Σχήµα 6.11: Οι στάσεις 95 και 98 της ακολουθίας hall-monitor

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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(α΄) Αρχικά τµήµατα

(ϐ΄) Τελικά τµήµατα

Σχήµα 6.12: Τα αρχικά και τα τελικά τµήµατα από τη µέθοδο των watersheds

και την περαιτέρω κατάτµηση για την στάση 95 της ακολουθίας hall-monitor
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Σχήµα 6.13: Η παρατηρούµενη και η εκτιµώµενη µίξη κατανοµών Γάµµα

για τις στάσεις 95 και 98 της ακολουθίας hall-monitor

Σχήµα 6.14: Η αρχικοποίηση των τµηµάτων για τις στάσεις 95 και 98 της

ακολουθίας hall-monitor

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης
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Σχήµα 6.15: Η τελική τµηµατοποίηση για τις στάσεις 95 και 98 της ακολου-

ϑίας hall-monitor
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Κεφάλαιο 7

Επίλογος

7.1 Συµπεράσµατα

Η παρούσα εργασία έχει αφετηρία τις µεθόδους ελαχιστοποίησης ενέρ-

γειας µε ϐάση τοµές γράφων [6], [5], [47]. Στόχος της εργασίας ήταν να

εξετάσει κατά πόσο η µέθοδος αυτή µπορεί να επεκταθεί χρησιµοποιώντας

τµήµατα αντί για εικονοστοιχεία. ΄Οπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5 η

προσέγγιση αυτή έχει πλεονεκτήµατα :

• Μειωµένο υπολογιστικό κόστος

• Ευρωστία

• Ακρίβεια εντοπισµού

Για το σκοπό αυτό η µέθοδος δοκιµάστηκε για τον εντοπισµό κινούµενων

αντικειµένων σε ακολουθίες εικόνων µε ϐάση την ανίχνευση κίνησης. Το

πρόβληµα αυτό έχει άµεσες εφαρµογές στην κωδικοποίηση video αφού είναι

ένα από τα ϐασικά ϐήµατα του προτύπου MPEG-4 [41].

Την είσοδο αποτελούν δύο στάσεις της ακολουθίας. Ο αλγόριθµος έχει

τρία στάδια. Στο πρώτο γίνεται εκτίµηση των παραµέτρων της ανίχνευσης
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αλλαγών σηµειακά, η µία από τις εικόνες εισόδου χωρίζεται σε τµήµατα

µε χρήση του αλγορίθµου watersheds, και στη συνέχεια τα τµήµατα αυτά

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό νέων παραµέτρων για την ανίχνευση

αλλαγών.

Στο δεύτερο στάδιο τα τµήµατα που υπολογίστηκαν από τα watersheds

χωρίζονται περισσότερο για να ϐελτιωθούν τα στατιστικά κάθε τµήµατος και

αρχικοποιούνται σε τρεις κλάσεις : ‘‘κινούµενα’’, ‘‘ακίνητα’’ και ‘‘αµφισβη-

τούµενα’’. Τέλος στο τρίτο στάδιο ο αλγόριθµος τοµών γράφων αποφασίζει

σε ποια κλάση κατηγοριοποιούνται τα αµφισβητούµενα τµήµατα, ελαχιστο-

ποιώντας µία κατάλληλη συνάρτηση ενέργειας.

Τα αποτελέσµατα της µεθόδου είναι ενθαρρυντικά, αλλά χρειάζεται πε-

ϱαιτέρω έρευνα σε διάφορες πτυχές. Το ϐασικό συµπέρασµα της εργασίας

είναι ότι ο αλγόριθµος µπορεί να επεκταθεί µε αυτό τον τρόπο, τουλάχιστον

για το συγκεκριµένο πρόβληµα της ανίχνευσης αλλαγών.

Παρατηρήθηκε σηµαντική επιτάχυνση του αλγορίθµου σε σχέση µε την

αρχική του έκδοση, αφού για την αποκατάσταση µίας εικόνας ο αρχικός αλ-

γόριθµος χρειάζεται περίπου 25 δευτερόλεπτα, ενώ για την ανίχνευση κίνησης

σε ολόκληρη την ακολουθία Erik (50 στάσεις) ο τροποποιηµένος αλγόριθµος

χρειάστηκε 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα και για την ακολουθία hall-monitor

(300 στάσεις) χρειάστηκε 4 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα.

Τα αποτελέσµατα, τουλάχιστον στις ακολουθίες που δοκιµάστηκε, είναι

σχετικά ικανοποιητικά, αλλά πιθανώς µπορούν να ϐελτιωθούν.
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7.2 Προτεινόµενες επεκτάσεις - ανοικτά ϑέµα-

τα

΄Ενα από τα πιο ϐασικά ανοικτά ϑέµατα σε σχέση µε αυτή την εργασία

είναι η επιλογή κατάλληλων συναρτήσεων ενέργειας προς ελαχιστοποίηση.

Σε άλλες παρόµοιες εργασίες [36], προτείνονται κάποιες συναρτήσεις ενέρ-

γειας, οι οποίες όµως δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο των

τοµών γράφων γιατί παραβιάζουν τους περιορισµούς που ϑέτει η µέθοδος.

Συγκεκριµένα απαιτείται για τον όρο Edata της ενέργειας να είναι άθροισµα

ϑετικών ποσοτήτων, κάτι που δεν ισχύει πάντα. Αυτή ϐέβαια είναι σχετικά µι-

κρή δυσκολία γιατί µπορεί να προστεθεί µία ϑετική ποσότητα στον όρο αυτό

χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά τίποτα. Η ουσιαστική δυσκολία είναι ότι πρέπει

η συνάρτηση V του όρου Esmooth να είναι µετρική ή ηµιµετρική.

Μία σχετική επέκταση ϑα ήταν να επεκταθεί η ενέργεια ώστε να περιλαµ-

ϐάνει και άλλους όρους. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι έχει χρησιµοποιηθεί

σε σχετική εργασία [45] ένας όρος χρονικής συνέχειας, ο οποίος ‘‘τιµωρεί’’

αντιστοιχίσεις πολύ διαφορετικές από τις προηγούµενες χρονικά. Κάτι τέ-

τοιο ϑα µπορούσε να ϐοηθήσει σε ακολουθίες στις οποίες δεν παρουσιάζεται

σηµαντική κίνηση για ένα µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα.

Επίσης στην εργασία αυτή ϑα µπορούσε να ενσωµατωθεί µία διαδικα-

σία για την ανίχνευση και την αντιστάθµιση πιθανής κίνησης της κάµερας.

Τέτοιες διαδικασίες έχουν εφαρµοστεί στο παρελθόν µε επιτυχία [39]. Στη

συγκεκριµένη µέθοδο οι συγγραφείς προτείνουν ένα κριτήριο που κατηγο-

ϱιοποιεί την υπό εξέταση ακολουθία σε τρεις πιθανές κατηγορίες :

1. Γνωστό ϕόντο

2. Ακίνητη κάµερα αλλά άγνωστο ϕόντο

Παναγιώτης Μ. Κουτσουράκης



124 Κεφάλαιο 7. Επίλογος

3. Κινούµενη κάµερα

Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαµε µόνο µε τη δεύτερη περίπτωση.

Τέλος λόγω των επικαλύψεων και των αποκαλύψεων τα σύνορα των τµη-

µάτων δεν είναι όσο ακριβή ϑα απαιτούσαν συγκεκριµένες εφαρµογές. Για

την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού ϑα µπορούσε να εφαρµοστεί ένα

στάδιο επεξεργασίας µετά το τέλος του αλγορίθµου, το οποίο διακρίνει τα

κινούµενα αντικείµενα από το ϕόντο που αποκαλύπτεται ή επικαλύπτεται

[33].
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Παράρτηµα Α΄

Αποδείξεις µερικών προτάσεων

Στο κεφάλαιο αυτό ϑα παρουσιαστούν µερικές αποδείξεις ϑεωρηµάτων και

προτάσεων οι οποίες παραλήφθηκαν από το κυρίως κείµενο.

Α΄.1 Απόδειξη του Θεωρήµατος µέγιστης τοµής

ελάχιστης ϱοής

Ξεκινάµε µε την απόδειξη µερικών προτάσεων που ϑα µας ϐοηθήσουν

στην απόδειξη του Θεωρήµατος 3.8 µέγιστης ϱοής, ελάχιστης τοµής.

Λήµµα Α΄.1 ΄Εστω G = (V, E, c, s, t) ένα δίκτυο και f µία ϱοή πάνω στο G.

΄Εστω Gf το δίκτυο υπολοίπων του |G| που επάγει η |f | και |f ′| µία ϱοή στο

Gf . Τότε το άθροισµα ϱοών f + f ′ που ορίζεται από την σχέση (f + f ′)(u, v) =

f(u, v) + f ′(u, v) είναι ϱοή στο G µε τιµή |f + f ′| = |f |+ |f ′|

Απόδειξη:

Πρέπει να επιβεβαιώσουµε ότι η συνάρτηση f +f ′, ικανοποιεί τον ορισµό 3.2,

δηλαδή πρέπει να επιβεβαιώσουµε ότι η συνάρτηση αυτή ικανοποιεί τις τρεις
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ιδιότητες της ϱοής. Για την περιττή συµµετρία έχουµε :

(f + f ′)(u, v) = f(u, v) + f ′(u, v)

= −f(v, u)− f ′(v, u)

= −(f(v, u) + f ′(v, u))

= −(f + f ′)(v, u)

Για τους περιορισµούς χωρητικότητας έχουµε αρχικά ότι f ′(u, v) ≤ cf (u, v)

για κάθε u, v ∈ V . Λόγω της εξίσωσης ορισµού της ϱοής υπολοίπου cf(u, v) =

c(u, v)− f(u, v) ισχύει ότι :

(f + f ′)(u, v) = f(u, v) + f ′(u, v)

≤ f(v, u) + (c(u, v)− f(u, v))

= c(u, v)

Για την διατήρηση της ϱοής, έχουµε για κάθε u ∈ V \ {s, t}:
∑

v∈V

(f + f ′)(u, v) =
∑

v∈V

(f(u, v) + f ′(u, v))

=
∑

v∈V

f(u, v) +
∑

v∈V

f ′(u, v))

= 0 + 0

= 0

Τέλος έχουµε :

|f + f ′| =
∑

v∈V

(f + f ′)(s, v)

=
∑

v∈V

(f(s, v) + f ′(s, v))

=
∑

v∈V

f(s, v) +
∑

v∈V

f ′(s, v))

= |f |+ |f ′|
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Λήµµα Α΄.2 ΄Εστω G = (V, E, c, s, t) ένα δίκτυο, f µία ϱοή πάνω στο G και p

ένα αυξητικό µονοπάτι στο Gf . Ορίζουµε µία συνάρτηση fp : V × V 7→ R ως

εξής :

fp(u, v) =







cf (p) αν (u, v) ∈ p

−cf (p) αν (v, u) ∈ p

0 διαφορετικά

(Α΄.1)

όπου το cf(p) ορίζεται από την εξίσωση (3.4). Τότε η fp είναι ϱοή πάνω στο Gf

µε τιµή |fp| = cf(p) > 0.

Απόδειξη:

Πρέπει να αποδείξουµε ότι η fp είναι ϱοή πάνω στο Gf και ότι η τιµή της

ισούται µε cf(p). Αρχικά παρατηρούµε ότι cf(p) > 0 αφού αν p ένα µη

κορεσµένο µονοπάτι στο Gf , τότε κάθε ακµή του έχει cf(u, v) > 0.

Για να είναι η fp ϱοή πρέπει και αρκεί να ικανοποιεί τις ιδιότητες της

ϱοής. ΄Εχουµε λοιπόν :

Περιττή συµµετρία: ΄Εστω µία ακµή (u, v) του Gf . Αν καµία από τις (u, v)

και (v, u) δεν ϐρίσκεται στο µονοπάτι, τότε fp(u, v) = fp(v, u) = 0,

οπότε fp(u, v) = −fp(v, u). Αν µία από τις (u, v) και (v, u) ϐρίσκεται

στο µονοπάτι τότε από την εξίσωση (Α΄.1) έχουµε fp(u, v) = −fp(v, u).

Τέλος επειδή το p είναι µονοπάτι, δεν γίνεται να ϐρίσκονται και οι δύο

ακµές σε αυτό. Συνεπώς η fp ικανοποιεί την περιττή συµµετρία.

Περιορισµός χωρητικότητας: ΄Εστω πάλι ακµή (u, v) του Gf . Αν δεν ϐρί-

σκεται στο p από τον ορισµό της fp, fp(u, v) = 0 ≤ cf(u, v). Αν αντίθετα

η (u, v) ϐρίσκεται στο p τότε fp(u, v) = min{cf(u, v) | (u, v) ϐρίσκεται στο p} ≤
cf(u, v). Τέλος αν η (v, u) ϐρίσκεται στο p τότε fp(u, v) = −cf (p) < 0 ≤
cf(u, v).
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∆ιατήρηση της ϱοής: ΄Εστω κόµβος u ∈ V \ {s, t}. ΄Εχουµε :

∑

v∈V

fp(u, v) =
∑

(u,v) στο p

cf (p)−
∑

(v,u) στο p

cf(p)

= cf (p)− cf (p) = 0

Τέλος έχουµε :

|fp| =
∑

u∈V

fp(s, u), για το u για το οποίο η (s, u) είναι στο p

= fp(s, u) = cf(p)

Πόρισµα Α΄.3 ΄Εστω G = (V, E, c, s, t) ένα δίκτυο, f µία ϱοή πάνω στο δίκτυο

και p ένα αυξητικό µονοπάτι στο Gf . ΄Εστω ότι ορίζουµε την fp όπως στην

εξίσωση (Α΄.1). Ορίζουµε επίσης µία συνάρτηση f ′ : V × V 7→ R µε f ′(u, v) =

f(u, v)+fp(u, v). Τότε η f ′ είναι ϱοή πάνω στο G µε τιµή |f ′| = |f |+ |fp| > |f |.

Απόδειξη:

΄Αµεση από τα λήµµατα Α΄.1 και Α΄.2.

΄Εχοντας τα παραπάνω, είµαστε έτοιµοι να αποδείξουµε το ϑεώρηµα 3.8:

Θεώρηµα 3.8 (ϑεώρηµα µέγιστης ϱοής ελάχιστης τοµής) Αν f είναι µία

ϱοή σε ένα δίκτυο G = (V, E, c, s, t) τότε οι επόµενες συνθήκες είναι ισοδύνα-

µες :

1. Η f είναι µία µέγιστη ϱοή στο G

2. Το δίκτυο υπολοίπων Gf δεν περιέχει κανένα αυξητικό µονοπάτι

3. |f | = c(S, T ) για κάποια τοµή (S, T ) στο G.
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Απόδειξη:

(1) ⇒ (2): Υποθέτουµε ότι η f είναι µέγιστη ϱοή, αλλά ότι το Gf έχει ένα

αυξητικό µονοπάτι p και ϑα καταλήξουµε σε άτοπο. Από το πόρισµα Α΄.3 η

συνάρτηση f + fp, όπου η fp ορίζεται από την εξίσωση (Α΄.1) είναι ϱοή στο

G µε τιµή αυστηρά µεγαλύτερη της |f | το οποίο είναι άτοπο αφού η f έχει

υποτεθεί µέγιστη.

(2) ⇒ (3): Ας υποθέσουµε ότι το Gf δεν περιέχει κανένα αυξητικό µονο-

πάτι, δηλαδή το Gf δεν περιέχει κανένα µονοπάτι από το s στο t. Ορίζουµε :

S = {u ∈ V | υπάρχει µονοπάτι από το s στο u}

και T = V \ S. Η διαµέριση (S, T ) είναι τοµή: έχουµε s ∈ S τετριµµένα και

t /∈ S αφού δεν υπάρχει κανένα µονοπάτι από το s στο t στο Gf . Για κάθε

Ϲευγάρι κόµβων u και v τέτοιους ώστε u ∈ S και u ∈ T , έχουµε f(u, v) =

c(u, v), αφού διαφορετικά ϑα ήταν (u, v) ∈ Ef και άρα το v ϑα ήταν στο S.

Συνεπώς από το λήµµα 3.6 |f | = f(S, T ) = c(S, T ).

(3)⇒ (1): Από το πόρισµα Α΄.3, |f | ≤ c(S, T ) για οποιαδήποτε τοµή (S, T ).

Η συνθήκη λοιπόν |f | = c(S, T ) υπονοεί ότι η f είναι µέγιστη ϱοή.

Α΄.2 Αποδείξεις των Θεωρηµάτων για τους αλγο-

ϱίθµους α-β-αντιµετάθεσης και α-επέκτασης

Στην ενότητα αυτή αποδεικνύουµε τα Θεωρήµατα 4.4 και 4.9 στα οποία

ϐασίζονται οι αλγόριθµοι που µελετάµε.

Θεώρηµα 4.4 Υπάρχει µία ένα προς ένα αντιστοιχία µεταξύ των τοµών C στον

Gαβ και των αντιστοιχήσεων οι οποίες διαφέρουν κατά µία α-β-αντιµετάθεση

από την αρχική αντιστοίχηση f . Επιπλέον το κόστος µίας τοµής C στον Gαβ

είναι |C| = E(fC)−K όπου K µία σταθερά.
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Απόδειξη:

Το πρώτο µέρος είναι άµεση συνέπεια του γεγονότος ότι τα t-links τα οποία

περιλαµβάνονται στην τοµή καθορίζουν µε µοναδικό τρόπο τα labels που ανα-

τίθενται στα pixels καθώς και τα n-links τα οποία πρέπει να συµπεριληφθούν

στην C.

Το κόστος κάποιας τοµής ϑα είναι :

|C| =
∑

p∈Pαβ

∣
∣C ∩

{
tαp , tβp

}∣
∣+

∑

{p,q}∈N
{p,q}⊂Pαβ

|C ∩ e{p,q}|

Παρατηρούµε ότι για p ∈ Pαβ έχουµε

∣
∣C ∩

{
tαp , tβp

}∣
∣ =







|tαp | αν tαp ∈ C

|tβp | αν tβp ∈ C

= Dp(f
C
p ) +

∑

q∈Np

q/∈Pαβ

V (fC
p , fq)

Από το λήµµα 4.3 προκύπτει το |C∩e{p,q}|. Το συνολικό κόστος της τοµής

C είναι λοιπόν

|C| =
∑

p∈Pαβ

Dp(f
C
p ) +

∑

p∈Pαβ

∑

q∈Np

q/∈Pαβ

V (fC
p , fq) +

∑

{p,q}∈N
{p,q}⊂Pαβ

V
(
fC

p , fC
q

)

=
∑

p∈Pαβ

Dp(f
C
p ) +

∑

{p,q}∈N
p ή q∈Pαβ

V (fC
p , fC

q )

Αυτό µπορεί να γραφεί και ως |C| = E(fC)−K, όπου

K =
∑

p/∈Pαβ

Dp(fp) +
∑

{p,q}∈N
{p,q}∩Pαβ=∅

V (fC
p , fC

q )

είναι η ίδια σταθερά για οποιαδήποτε τοµή C.

Θεώρηµα 4.9 ΄Εστω ο γράφος Gα ο οποίος κατασκευάζεται όπως περιγρά-

ϕεται στην παράγραφο 4.2.2 µε δεδοµένα τα f και α. Τότε υπάρχει µία ένα
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προς ένα αντιστοιχία των στοιχειωδών τοµών στον Gα και των αντιστοιχήσεων οι

οποίες διαφέρουν κατά µία α-επέκταση από την f . Επιπλέον για οποιαδήποτε

στοιχειώδη τοµή C, έχουµε |C| = E(fC).

Απόδειξη:

Πρώτα δείχνουµε ότι µία στοιχειώδης τοµή C καθορίζεται µε µοναδικό τρόπο

από την αντιστοίχηση fC. Το label fC
p καθορίζει ποια από τα t-links του p

ανήκουν στην C. Η Πρόταση 4.2 δείχνει ποια n-links e{p,q} µεταξύ γειτονικών

pixels {p, q} τέτοιων ώστε fp = fq ϑα πρέπει να συµπεριληφθούν στην C, ενώ

η Πρόταση 4.7 δείχνει ποιες από τις ακµές στο E{p,q} ϑα πρέπει να τµηθούν

εάν τα {p, q} είναι γειτονικά και fp 6= fq.

Το κόστος µίας στοιχειώδους τοµής C είναι

|C| =
∑

p∈P

|C ∩
{
tαp , tαp

}
|+

∑

{p,q}∈N
fp=fq

|C ∩ e{p,q}|+
∑

{p,q}∈N
fp 6=fq

|C ∩ E{p,q}|

Είναι εύκολο να δείξουµε ότι, για κάθε pixel p ∈ P, έχουµε |C ∩
{
tαp , tαp

}
| =

Dp(f
C
p ). Τα Λήµµατα 4.3 και 4.8 ισχύουν για στοιχειώδεις τοµές αφού ϐασί-

στηκαν στις Προτάσεις 4.2 και 4.7. ΄Αρα το συνολικό κόστος µίας στοιχειώδους

τοµής C είναι :

|C| =
∑

p∈P

Dp(f
C
p ) +

∑

{p,q}∈N

V (fC
p , fC

q ) = E(fC)

Συνεπώς |C| = E(fC).
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