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Περίληψη 

 

Οι εξελίξεις στο χώρο της Υπολογιστικής Όρασης επιτρέπουν σήμερα 
την διερεύνηση υψηλού επιπέδου σημασιολογικής πληροφορίας σε ακολουθίες 
εικόνων. Συστήματα Υπολογιστικής Όρασης γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή 
σε εφαρμογές αυτοματοποιημένης παρακολούθησης χώρων και διαδικασιών. 
Τέτοια συστήματα βρίσκουν εφαρμογές σε πολλούς χώρους όπως δημόσια 
κτίρια, τράπεζες, καταστήματα, χώρους στάθμευσης, αεροδρόμια, τρένα, 
αυτοκινητόδρομους για παρακολούθηση κίνησης, βιομηχανικά περιβάλλοντα  
κλπ. 

Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα ανίχνευσης των ενδιαφερόντων συμβάντων σε μία ακολουθία 
εικόνων. Τα περισσότερα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, στηρίζονται στην 
ανίχνευση, αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειμένων του πραγματικού 
κόσμου ώστε να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με το τι συμβαίνει στην υπό 
παρακολούθηση σκηνή. Η προσέγγιση στα πλαίσια αυτής της εργασίας 
διαχωρίζει την ανίχνευση συμβάντων από την ανίχνευση και αναγνώριση 
αντικειμένων του πραγματικού κόσμου. Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει την 
χρήση του συστήματος σε πληθώρα διαφορετικών εφαρμογών. Επιπρόσθετα, 
η προτεινόμενη προσέγγιση απαιτεί σχετικά απλές διεργασίες ανάλυσης 
εικόνων πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη εύρωστων και 
αποδοτικών συστημάτων ανίχνευσης συμβάντων. 

Η μεθοδολογία που προτείνεται βασίζεται στην χρήση λογικών 
αισθητήρων που ορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Οι 
αισθητήρες αυτοί μετρούν ιδιότητες της εικόνας που μπορούν να αποδοθούν 
σε ενδιαφέροντα πρωτογενή συμβάντα, επιτρέποντας την συμβολική 
αναπαράσταση μίας ακολουθίας εικόνων. Μηχανισμοί χρονικής και λογικής 
σύζευξης χρησιμοποιούνται ώστε να δημιουργηθούν ιεραρχίες από 
προοδευτικά πιο σύνθετους αισθητήρες, ικανούς να ανιχνεύσουν πιο 
πολύπλοκα συμβάντα. Τέλος, μηχανισμοί επιβεβαίωσης σεναρίων 
χρησιμοποιούνται ώστε να παρακολουθούν διαδικασίες, ελέγχοντας εάν τα 
συμβάντα εμφανίζονται σύμφωνα με μία προκαθορισμένη σειρά.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποιήθηκε σε ένα υπολογιστικό 
σύστημα που δοκιμάστηκε σε πραγματικές εφαρμογές βιομηχανικού 
αυτοματισμού. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ότι αυτό 
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παρέχει ένα πολλά υποσχόμενο πλαίσιο για την ανίχνευση συμβάντων με 
βάση οπτική πληροφορία. 
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monitoring in the context of industrial automation applications 

 

Sarmis Thomas 
M.Sc. Thesis 
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Abstract 

With recent advances in computer vision techniques, it is now 
becoming possible to look for high-level semantic information in video 
streams. Computer vision systems are becoming more and more popular in 
monitoring and surveillance applications. Such systems can be used for the 
surveillance of public places, banks, parking areas, airports, highways for 
traffic monitoring, etc. 

The development of vision-based monitoring and surveillance systems 
requires the capability of detecting interesting events in a video stream. 
Towards this goal, most available systems rely on the detection, recognition 
and tracking of real world objects. The proposed approach decouples the 
detection and interpretation of events from the explicit, computer-based 
detection and recognition of objects, actions, and their evolving relationships. 
This is very important because it facilitates the deployment of a system in a 
variety of application domains. Additionally, the proposed approach requires 
very simple low-level vision processes, which leads to robust and efficient 
performance. 

The proposed approach is based on the use of logical sensors defined 
over specific regions of the image. Logical sensors decide whether a certain 
property holds in a specific image region at a specific moment in time. Logical 
sensors, in fact, enable the detection of primitive events in a video stream. On 
top of these elementary sensors, temporal and logical aggregation 
mechanisms are used to define hierarchies of progressively more complex 
sensors, able to detect events with more complex semantics. Finally, scenario 
verification mechanisms are employed to achieve process monitoring, by 
checking whether events occur according to a predetermined order.  

The proposed approach was implemented and has been tested and 
validated in an application involving the monitoring of automated processes. 
The obtained results demonstrate that the proposed approach provides a 
promising framework for vision based event detection. 
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1. Εισαγωγή  
 

Σήμερα, η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστήμης, καθώς και οι 

ανάγκες του ανθρώπου έχουν δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα της 

μελέτης και ανάπτυξης συστημάτων αυτοματοποιημένης επόπτευσης χώρων 

ή/και διαδικασιών. Ειδικά τα συστήματα που στηρίζονται στη χρήση οπτικής 

πληροφορίας για την επόπτευση είναι αρκετά δημοφιλή καθώς η χρήση video 

είναι η λιγότερο παρεμβατική από τις διαθέσιμες τεχνικές (π.χ. τοποθέτηση 

ειδικών αισθητήρων). Ο όρος αυτοματοποιημένη αναφέρεται στο γεγονός ότι 

το σύστημα μπορεί να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες από το video, να 

αναγνωρίσει ενδιαφέροντα συμβάντα και καταστάσεις και, εάν χρειάζεται, να 

ενημερώσει το χειριστή του συστήματος για ό,τι έχει συμβεί. Τα συστήματα 

αυτοματοποιημένης επόπτευσης βρίσκουν εφαρμογές σε πολλούς χώρους:  

• Δημόσια κτήρια όπως τράπεζες, καταστήματα [1, 2] και χώρους 

στάθμευσης [3 - 5]. 

• Εφαρμογές μεταφορών όπως αεροδρόμια [6], τρένα, υπόγεια τρένα 

[7-9], αυτοκινητόδρομους για παρακολούθηση κίνησης [11-13]. 

• Έλεγχος ποιότητας σε βιομηχανικές εφαρμογές [14-18].   

Η ανίχνευση συμβάντων απαιτεί την ερμηνεία των «σημασιολογικά 

ενδιαφερόντων γεγονότων» [19]. Για να καταστεί δυνατόν αυτό, πρέπει να 

βρεθεί ένας τρόπος συμβολικής αναπαράστασης των περιεχομένων μιας 

ακολουθίας εικόνων. Παλαιότερες εργασίες έχουν ασχοληθεί κυρίως με την 

εξαγωγή της τροχιάς των αντικειμένων, ακολουθούμενη από επιβλεπόμενη 

μάθηση που χρησιμοποιεί παραμετρικά μοντέλα για τις κινήσεις των 

αντικειμένων [20, 16].  

Πολλά από τα συστήματα υπολογιστικής όρασης που στοχεύουν στην 

ερμηνεία των συμβάντων σε μία σκηνή βασίζονται στην ανίχνευση 

αντικειμένων. Ως ανίχνευση ενός αντικειμένου ορίζεται η διαδικασία που έχει 

στόχο την επιλογή των pixels μίας εικόνας τα οποία αντιστοιχούν σε κάποιο ή 

κάποια αντικείμενα. Ανάλογα με το σκοπό του κάθε συστήματος ακολουθούν 
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διαδικασίες που έχουν στόχο την αναγνώριση του αντικειμένου. Ως 

αναγνώριση ενός αντικειμένου ορίζεται η διαδικασία που έχει ως στόχο την 

κατάταξη του αντικειμένου σε κάποια από τις επιλέξιμες κατηγορίες (π.χ. σε 

κάποιο σύστημα παρακολούθησης κίνησης, ένα αντικείμενο είναι αυτοκίνητο ή 

φορτηγό). Μετά την αναγνώριση των αντικειμένων, ακολουθούν διαδικασίες 

εξαγωγής πληροφοριών υψηλότερου επιπέδου όπως η εξαγωγή της τροχιάς 

ενός αντικειμένου (παρακολούθηση -  tracking) και η αντιστοίχηση των 

διαφορετικών εμφανίσεων ενός αντικειμένου μεταξύ τους, είτε αυτές 

προέρχονται από διαφορετικές κάμερες, είτε προέρχονται από διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. Παρακάτω θα παρουσιαστούν κάποιες προσεγγίσεις για την 

λύση των τριών προβλημάτων (ανίχνευση, αναγνώριση, παρακολούθησης), 

και κάποιες εμπορικές εφαρμογές.  

1.1 Τεχνικές ανίχνευσης αντικειμένων 

 

Δύο προσεγγίσεις στο πρόβλημα της ανίχνευσης αντικειμένων σε μία 

ακολουθία εικόνων είναι η «χρονική διαφοροποίηση» (temporal differencing) 

και η «αφαίρεση υποβάθρου» (background subtraction). Στην πρώτη 

προσέγγιση, αφαιρούνται δύο διαδοχικές εικόνες, και χρησιμοποιείται ένας 

αλγόριθμος κατωφλίου. Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στην διατήρηση ενός 

μοντέλου του υποβάθρου, και στην αφαίρεσή του από την τρέχουσα εικόνα. 

Έπειτα από την εκτέλεση μιας από τις παραπάνω τεχνικές,  συνήθως 

χρησιμοποιούνται μορφολογικά φίλτρα ώστε να μειωθεί ο θόρυβος τις 

εικόνας. Η «χρονική διαφοροποίηση» έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε 

δυναμικά περιβάλλοντα καθώς είναι πολύ προσαρμοστική, αλλά συχνά 

αποτυγχάνει να επιλέξει όλα τα pixels ενός αντικειμένου. Η «αφαίρεση 

υποβάθρου» έχει καλύτερα αποτέλεσμα στην επιλογή όλων των pixels ενός 

αντικειμένου αλλά είναι αρκετά ευαίσθητη στις δυναμικές αλλαγές του 

περιβάλλοντος. Όλες οι τεχνικές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν ως 

στόχο την ταξινόμηση των pixels μιας εικόνας σε δύο κατηγορίες: Στα pixels 

του υποβάθρου τα οποία, θεωρητικά  δεν αλλάζουν από εικόνα σε εικόνα, και 

στα pixels του foreground, τα οποία ανήκουν σε κάποια αντικείμενα, και 

αλλάζουν από εικόνα σε εικόνα. Κάθε τεχνική επιστρέφει ως αποτέλεσμα μία 
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δυαδική εικόνα, στην οποία τα pixels του foreground έχουν τιμή 255 

(«αληθής»), και τα pixels του υποβάθρου έχουν 0 («ψευδής»). Συνήθως, τα 

pixels που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους ομαδοποιούνται σε ομάδες (blobs). 

Οι τεχνικές ανίχνευσης αντικειμένων αποτελούν το πιο σημαντικό τμήμα ενός 

συστήματος υπολογιστικής όρασης, καθώς παράγουν την πρωτογενή 

πληροφορία στην οποία βασίζεται η λειτουργία όλων των άλλων τμημάτων. 

 

1.1.1 Χρονική διαφοροποίηση 

 

Οι παλαιότερες προσεγγίσεις στον χώρο της ανίχνευσης αντικειμένων, 

βασιζόταν στην απλή αφαίρεση δύο διαδοχικών εικόνων. Ένα pixel 

χαρακτηρίζεται ως foreground εάν η απόλυτη τιμή της διαφοράς της 

φωτεινότητάς του από την φωτεινότητα του αντίστοιχου pixel της 

προηγούμενης εικόνας είναι μεγαλύτερη από ένα όριο Τ. Το κατάλληλο όριο Τ 

σε μερικές περιπτώσεις επιλέγεται εμπειρικά. Στα [22, 23], περιγράφεται μία 

σειρά από πειράματα σχετικά με την επιλογή της τιμής του ορίου Τ. Υπάρχουν 

διάφορες παραλλαγές της απλής μεθόδου της αφαίρεσης δύο διαδοχικών 

εικόνων. Για παράδειγμα στην ανάλυση διανύσματος αλλαγών (change vector 

analysis) [24 - 26] περιγράφεται μία τεχνική αφαίρεσης πολυφασματικών 

εικόνων. Για κάθε pixel δημιουργείται ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών της 

εικόνας το οποίο περιέχει πληροφορίες από αρκετά φασματικά κανάλια. Το 

μέτρο του διανύσματος που προκύπτει από την αφαίρεση των διανυσμάτων 

που αντιστοιχούν σε δύο pixel, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο της 

διαφορετικότητάς τους. Με όποιον τρόπο και αν επιλέγει το όριο Τ, η απλή 

αφαίρεση δύο εικόνων με την χρήση ενός σταθερού κατωφλίου αποτελεί 

υποδεέστερη τεχνική συγκρινόμενη με τους πιο σύγχρονους αλγόριθμους 

αφαίρεσης υποβάθρου, λόγω της ευαισθησίας στον θόρυβο και στις αλλαγές 

της φωτεινότητας. 
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1.1.2 Αφαίρεση υποβάθρου 

 

Οι διάφορες τεχνικές αφαίρεσης υποβάθρου αποτελούνται από 3 

βασικά βήματα. Παραλλαγές τεχνικών ορίζονται με βάση επιμέρους επιλογές 

σε αυτά τα βήματα:  

• Στην μέθοδο με την οποία διατηρούν το υπόβαθρο στο πέρασμα 

του χρόνου. 

• στην μέθοδο με την οποία διαχωρίζουν ένα αντικείμενο από το 

υπόβαθρο 

• στις μεθόδους που εφαρμόζουν μετά τον διαχωρισμό ενός 

αντικειμένου ώστε να μειώσουν τα εσφαλμένα αποτελέσματα.  

Οι τεχνικές αφαίρεσης υποβάθρου προσπαθούν να βελτιώσουν την 

προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές του περιβάλλοντος με την χρήση 

έξυπνων τεχνικών διατήρησης και ανανέωσης του υποβάθρου. Οι 

περισσότερες τεχνικές αφαίρεσης υποβάθρου στηρίζονται στην χρήση 

ασπρόμαυρων (grayscale) εικόνων. 

Στο [27] το υπόβαθρο υπολογίζεται για κάθε καινούργια εικόνα ως ο 

σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ του προηγούμενου υποβάθρου και της νέας 

εικόνας. Όσο μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην τρέχουσα εικόνα, τόσο πιο 

προσαρμοστικός είναι ο αλγόριθμος στις διαφοροποιήσεις του υποβάθρου, 

αλλά ταυτόχρονα μειώνεται η ικανότητά του να επιλέξει όλα τα pixels ενός 

αντικειμένου. Τα pixels των αντικειμένων επιλέγονται με βάση την απόλυτη 

τιμή της διαφοράς μεταξύ της νέας εικόνας και του υποβάθρου. Εάν η 

διαφορά είναι μεγαλύτερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι τότε το pixel 

θεωρείτε ότι ανήκει σε κάποιο αντικείμενο, αλλιώς θεωρείται ότι ανήκει στο 

υπόβαθρο. Για να ελαττωθούν τα σφάλματα ανίχνευσης εφαρμόζονται δύο 

κανόνες: (α) Εάν ένα pixel επιλέγεται ως αντικείμενο για παραπάνω από έναν 

προκαθορισμένο αριθμό από συνεχόμενες εικόνες, τότε το υπόβαθρο, για το 

συγκεκριμένο pixel τίθεται ίσο με την τρέχουσα εικόνα. (β) Εάν ένα pixel 

εναλλάσσεται συνέχεια μεταξύ υποβάθρου και αντικειμένου, τότε σημειώνεται 

από τον αλγόριθμο και δεν ξανά-επιλέγεται ως pixel αντικειμένου.  
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Στα [28, 29, 30] κάθε pixel μοντελοποιείται ως ένα μείγμα από 

Gaussian κατανομές (4 κατανομές στο [29], 3 έως 5 κατανομές στα [28, 30]). 

Σε κάθε κατανομή αντιστοιχίζεται ένα βάρος ανάλογο με το πλήθος των pixels 

που ταιριάζουν σε αυτήν. Για κάθε καινούργια εικόνα το υπόβαθρο 

ανανεώνεται πριν επιλεχθούν τα pixels που ανήκουν σε αντικείμενα του 

foreground. Για κάθε pixel της καινούργιας εικόνας το σύνολο των κατανομών 

που το περιγράφουν ανανεώνεται ως εξής: Εάν το pixel ανήκει σε κάποια από 

τις κατανομές που μοντελοποιούν το υπόβαθρο, τότε αυτή η κατανομή 

ανανεώνεται διατηρώντας το ίδιο βάρος και αλλάζοντας την μέση τιμή και την 

διασπορά της συμπεριλαμβάνοντας και το νέο pixel. Οι υπόλοιπες κατανομές 

διατηρούν τον μέσο όρο και την σταθερή απόκλισή τους, αλλά το βάρος τους 

μειώνεται κατά μια μονάδα. Εάν το pixel δεν ανήκει σε καμία από τις 

κατανομές, τότε η κατανομή που διαφέρει περισσότερο από την τιμή του pixel 

αντικαθίσταται από μία καινούργια η οποία έχει ως μέσο όρο την τιμή του 

pixel. Η σταθερή απόκλιση αρχικοποιείται σε μία μεγάλη προκαθορισμένη 

αρχική τιμή, και το βάρος σε μία μικρή αρχική τιμή. Έπειτα από τις αλλαγές 

στις κατανομές όλα τα βάρη κανονικοποιούνται. Για να ανιχνευτούν τα pixels 

που δεν ανήκουν στο υπόβαθρο, ταξινομούνται οι κατανομές με βάση τον 

λόγο του βάρους της καθεμίας προς την διασπορά της. Έπειτα, ακολουθώντας 

την σειρά ταξινόμησης, επιλέγονται οι πρώτες Ν κατανομές έτσι ώστε ο λόγος 

του βάρους των Ν κατανομών προς το συνολικό βάρος όλων των κατανομών 

να είναι μεγαλύτερος ενός προκαθορισμένου κατωφλίου. Τα pixels που δεν 

ανήκουν στις επιλεγμένες κατανομές χαρακτηρίζονται ως foreground. Τα 

pixels που χαρακτηρίζονται ως foreground, ομαδοποιούνται χρησιμοποιώντας 

την τεχνική των συνδεδεμένων τμημάτων (connected components).  

Στα [31 - 33] το υπόβαθρο μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας ένα 

διάστημα τιμών για κάθε pixel. Το μοντέλο του υποβάθρου εκτιμάται από τις 

αρχικές εικόνες και ανανεώνεται περιοδικά για τις περιοχές στις οποίες δεν 

έχουν ανιχνευτεί αντικείμενα. Ένα pixel θεωρείται ότι ανήκει στο υπόβαθρο 

είτε εάν είναι εντός του διαστήματος, είτε εάν απέχει λιγότερο από ένα 

προκαθορισμένο όριο από τα άκρα του. Στο αποτέλεσμα εφαρμόζεται ένα 

μορφολογικό φίλτρο (erosion) ώστε να μειωθεί ο θόρυβος της εικόνας. Έπειτα 
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χρησιμοποιείται η τεχνική των συνδεδεμένων τμημάτων και τα τμήματα που 

αποτελούνται από λίγα pixels απορρίπτονται. Στα εναπομείναντα τμήματα 

εφαρμόζονται διαδοχικά ένα μορφολογικό φίλτρο dilation και ένα 

μορφολογικό φίλτρο erosion. 

Στο [34] διατηρούνται ταυτόχρονα 3 διαφορετικά μοντέλα του 

υποβάθρου, ένα βασικό, ένα δευτερεύον και ένα παλιό. Το βασικό μοντέλο 

ανανεώνεται για κάθε καινούργια εικόνα ως σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ 

του ήδη υπάρχοντος μοντέλου και της καινούργιας εικόνας. Τα βάρη της 

καινούργιας εικόνας και του προηγούμενου μοντέλου εξαρτώνται από το εάν 

το pixel ανήκει στο υπόβαθρο ή όχι. Το δευτερεύον μοντέλο  ανανεώνεται, για 

τα pixels που δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτό, ως σταθμισμένος μέσος 

όρος μεταξύ της καινούργιας εικόνας και του προηγούμενου μοντέλου με 

βάρη ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στο βασικό μοντέλο. Για τα pixels 

που διαφέρουν σημαντικά από το δευτερεύον μοντέλο, αυτό ανανεώνεται με 

βάση μόνο την τρέχουσα εικόνα και όχι το προηγούμενο μοντέλο. Το παλιό 

μοντέλο είναι ένα αντίγραφο ενός παλιού βασικού μοντέλου. Η ανίχνευση των 

pixels του foreground βασίζεται στην χρήση προσαρμόσιμων κατωφλίων 

διαφορετικών για κάθε περιοχή της εικόνας. Αρκετές διορθώσεις εφαρμόζονται 

ώστε να εξαλειφθούν σφάλματα του αλγορίθμου:  

• Μικρά αντικείμενα απορρίπτονται.  

• Εάν ο αριθμός των pixels που θεωρούνται ως foreground στην 

τρέχουσα εικόνα διαφέρει σημαντικά από τον αριθμό των pixels που 

θεωρήθηκαν foreground στην προηγούμενη εικόνα, τότε τα 

κατώφλια αυξάνονται προσωρινά σε όλη την εικόνα. Αυτό 

χρησιμεύει στην αντιμετώπιση ξαφνικών αλλαγών της συνολικής 

φωτεινότητας της εικόνας.  

• Τα pixels σε κάθε περιοχή που έχει επιλεγεί ως foreground 

συγκρίνονται με τα αντίστοιχα pixels στο δευτερεύον και στο παλιό 

μοντέλο, αφού πρώτα κανονικοποιηθούν οι τιμές των εντάσεων. 

Αυτό χρησιμεύει στην αντιμετώπιση των τοπικών αλλαγών της 

φωτεινότητας. 
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Στο [35] το υπόβαθρο μοντελοποιείται ως μία τιμή για κάθε pixel. Για 

κάθε καινούργια εικόνα το μοντέλο του υπόβαθρου υπολογίζεται ως ο 

σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ του προηγούμενου μοντέλου και της 

τρέχουσας εικόνας αφού πρώτα αυτή έχει εξομαλυνθεί (smoothed). Για την 

ανίχνευση των pixels που δεν ανήκουν στο υπόβαθρο, χρησιμοποιείται η 

εξομαλυμένη διαφορά της τρέχουσας εικόνας και του υποβάθρου.  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τεχνικές στο [36] χρησιμοποιούνται 

έγχρωμες εικόνες. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι έτσι πετυχαίνουν καλύτερα 

αποτελέσματα σε σχέση με τις ασπρόμαυρες εικόνες, ειδικά σε περιοχές με 

χαμηλή αντίθεση (π.χ. περιοχές που καλύπτονται από σκιές). Το υπόβαθρο 

μοντελοποιείται ως μία τιμή ανά pixel για κάθε χρώμα, η τιμή αυτή 

υπολογίζεται ως η median τιμή των προηγούμενων Ν εικόνων. Ένα pixel 

θεωρείται ότι ανήκει στο foreground εάν το άθροισμα των διαφορών μεταξύ 

των χρωματικών συνιστωσών του pixel και του υποβάθρου υπερβαίνει ένα 

κατώφλι. Το κατώφλι συνήθως ορίζεται ως το δεκαπλάσιο της σταθερής 

απόκλισης του θορύβου της εικόνας, ο οποίος υπολογίζεται σε από μία offline 

διαδικασία.  

Ο αλγόριθμος Wallflower [37] μοντελοποιεί κάθε pixel με την χρήση 

γραμμικής πρόβλεψης (Linear Prediction). Για κάθε pixel υπολογίζονται οι 

συντελεστές της γραμμικής πρόβλεψης από τις προηγούμενες τιμές του pixel. 

Δύο υπόβαθρα υπολογίζονται κάθε φορά. Το πρώτο υπολογίζεται με βάση τις 

προηγούμενες εικόνες. Το δεύτερο υπολογίζεται με βάση τις προηγούμενες 

εκτιμήσεις τους αλγορίθμου. Ένα pixel θεωρείτε ότι ανήκει στο foreground, 

εάν απέχει παραπάνω από ένα όριο και από τα δύο υπόβαθρα. Το όριο 

υπολογίζεται με βάση το αναμενόμενο τετραγωνισμένο λάθος πρόβλεψης 

(expected squared prediction error). Εάν περισσότερα από το 70% των pixels 

μιας εικόνας χαρακτηριστούν ως foreground, τότε το μοντέλο εγκαταλείπεται 

και ξανά-υπολογίζεται από την αρχή. O αλγόριθμος Wallflower έχει άλλα δύο 

στάδια επεξεργασίας. Στο ένα στάδιο επεξεργάζεται περιοχές της εικόνας ώστε 

να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την μετακίνηση 

αντικειμένων και από την αλληλοκάλυψή τους. Στο τελευταίο στάδιο ο 
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αλγόριθμος ελέγχει όλη την εικόνα και συγκρίνει την συνολική φωτεινότητά 

της με την συνολική φωτεινότητα της εικόνας που έχει υπολογίσει. Παρόλο 

που ο αλγόριθμος έχει καλά πειραματικά αποτελέσματα, οι απαιτήσεις του σε 

μνήμη και σε υπολογιστική ισχύ τον καθιστούν δύσχρηστο σε εφαρμογές που 

απαιτείται επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. Οι συγγραφείς του προτείνουν 

την χρήση 50 εικόνων για τον υπολογισμό 30 συντελεστών. Για να είναι 

δυνατός ο υπολογισμός των συντελεστών γραμμικής πρόβλεψης για κάθε 

καινούργια εικόνα, είναι απαραίτητη η διατήρηση 160 εικόνων στην μνήμη. 

Επίσης ο ίδιος ο αλγόριθμος υπολογισμού των συντελεστών αλλά και 

υπολογισμού της αναμενόμενης εικόνας είναι αρκετά απαιτητικός σε 

υπολογιστική ισχύ. 

1.1.3 Ανίχνευση με χρήση μοντέλων αντικειμένων 

 

Μία ενδιαφέρουσα κατηγορία τεχνικών ανίχνευσης, είναι εκείνες που 

αντί να μοντελοποιούν το υπόβαθρο και να επιλέγουν τα pixels που διαφέρουν 

από αυτό, μοντελοποιούν τα ίδια τα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν και 

επιλέγουν τα pixels που ταιριάζουν με τα μοντέλα αυτά. 

Στο [38] παρουσιάζεται μία τεχνική αναγνώρισης και παρακολούθησης 

τμημάτων του ανθρώπινου σώματος. Η βασική ιδέα της προσέγγισης είναι η 

ανίχνευση των περιοχών της εικόνας που έχουν ίδιο χρώμα με το ανθρώπινο 

δέρμα. Οι εικόνες επεξεργάζονται σε YUV 4:2:2. Η συνιστώσα της 

φωτεινότητας (Υ) δεν χρησιμοποιείτε καθόλου. Παραλείποντας την συνιστώσα 

της φωτεινότητας, το σύστημα που αναπτύχθηκε καθίσταται πιο ανθεκτικό 

στις αλλαγές της φωτεινότητας. Επίσης οι διαστάσεις του προβλήματος 

μειώνονται από τρεις (Y, U, V) σε δύο μόνο (U, V) απλοποιώντας το πρόβλημα 

και ελαττώνοντας τις υπολογιστικές απαιτήσεις του αλγορίθμου. Το χρώμα 

του δέρματος μοντελοποιείται με βάση στατιστικά στοιχεία. Για κάθε χρώμα C 

υπολογίζεται η πιθανότητα να είναι χρώμα δέρματος με βάση ένα αρχικό 

σύνολο από εικόνες εκπαίδευσης. Για κάθε καινούργια εικόνα υπολογίζεται η 

πιθανότητα του κάθε pixel να ανήκει στο μοντέλο που περιγράφει το δέρμα. 

Οι πιθανότητες που προκύπτουν περνάν από μία διαδικασία κατωφλίου. 
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Χρησιμοποιούνται δύο όρια, ένα αυστηρό όριο, και ένα χαλαρό. Τα pixels των 

οποίων η πιθανότητα να ανήκουν στο μοντέλο του δέρματος είναι μεγαλύτερη 

από το αυστηρό όριο, θεωρείτε ότι αναπαριστούν δέρμα. Τα pixels των 

οποίων η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από το χαλαρό όριο θεωρείται ότι 

αναπαριστούν δέρμα εάν γειτονεύουν με κάποιο άλλο pixel που ήδη θεωρείται 

ότι αναπαριστά δέρμα. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την αναγνώριση ενός 

μεγάλου αριθμού pixels ως δέρμα ακόμα και όταν υπάρχουν αλλαγές στις 

αποχρώσεις. Το μοντέλο του χεριού (οι πιθανότητες κάθε χρώματος να είναι 

χρώμα δέρματος) ανανεώνονται με βάση και τα pixels που επιλέχθηκαν από 

την καινούργια εικόνα.  

1.2 Τεχνικές αναγνώρισης αντικειμένων 

 

Διαφορετικά κινούμενα τμήματα της εικόνας μπορεί να αντιστοιχούν 

σε διαφορετικά αντικείμενα. Πριν την ανάλυση των κινήσεων των 

αντικειμένων πρέπει να προηγηθεί η αναγνώρισή τους. Δυο βασικές τεχνικές 

ξεχωρίζουν: (α) η χρήση μοντέλων της μορφής ενός αντικειμένου, και (β) η 

χρήση μοντέλων της κίνησης ενός αντικειμένου. Οι τεχνικές αναγνώρισης με 

την χρήση μοντέλων (είτε μορφής είτε κίνησης) υποθέτουν ότι υπάρχει γνώση 

σχετικά με τα αντικείμενα που πρόκειται να εμφανιστούν στην σκηνή. Όταν 

τα μοντέλα των αντικειμένων είναι διαθέσιμα, το πρόβλημα της αναγνώρισης 

ανάγεται στην κατάταξη του αντικειμένου που έχει ανιχνευτεί σε ένα από τα 

γνωστά μοντέλα. 

1.2.1 Αναγνώριση βάση μορφής 

 

Σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις: Η χρήση 

δυσδιάστατων (2Δ) μοντέλων των αντικειμένων και η χρήση τρισδιάστατων 

μοντέλων των αντικειμένων (3Δ). Αρκετοί τρόποι περιγραφής των κινούμενων 

ομάδων (moving blobs) είναι διαθέσιμοι: Ακραία σημεία, περιγράμματα, 

παραλληλόγραμμα περιορισμού (bounding boxes), κεντροειδή καθώς και 

στατιστικά στοιχεία όπως η διασπορά των pixels σε κάποιον άξονα. Στο [39] 

χρησιμοποιούνται τα παραπάνω στοιχεία για την κατάταξη των διαφόρων 
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αντικειμένων σε τρεις κατηγορίες «οχήματα», «ένας άνθρωπος», «πολλοί 

άνθρωποι». Για την αναγνώριση των αντικειμένων χρησιμοποιείται ένα 

νευρωνικό δίκτυο τριών επιπέδων. Το δίκτυο δέχεται ως εισόδους την 

διασπορά των pixels του αντικειμένου, την περιοχή που καταλαμβάνουν στην 

εικόνα, τον λόγο του πλάτους προς το ύψος της εικόνας (aspect ratio) και τον 

βαθμό μεγέθυνσης (zoom) της κάμερας. Το δίκτυο εκπαιδεύεται ξεχωριστά για 

κάθε σημείο παρακολούθησης. Στο [40] χρησιμοποιείται η διασπορά της 

ομάδας των pixels ώστε τα αντικείμενα να καταταγούν σε δύο κατηγορίες 

«άνθρωποι» και «οχήματα».  Μετά την κατάταξη των αντικειμένων ελέγχεται 

η χρονική τους συνέχεια (ένα αντικείμενο δεν μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά 

στην θέση ενός άλλου) ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της τεχνικής. 

 Στο [13] χρησιμοποιούνται τρία  ξεχωριστά τρισδιάστατα μοντέλα 

(ενός αυτοκινήτου, ενός μικρού φορτηγού και ενός μεγάλου) για την 

αναγνώριση και την παρακολούθηση οχημάτων σε έναν αυτοκινητόδρομο. Τα 

συστήματα στα [41] και [13] μπορούν να αναγνωρίσουν οχήματα με την 

χρήση ενός 3Δ μοντέλου και μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπους με την 

χρήση ενός 2Δ μοντέλου. 

1.2.1 Αναγνώριση βάση κίνησης 

Η κίνηση του ανθρώπινου σώματος, εάν αυτό θεωρεί ένα σύνολο από 

ομάδες pixel εμφανίζει κάποια περιοδικότητα. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί 

ένα σημαντικό στοιχείο για την αναγνώριση ανθρώπων με βάση την κίνηση 

και όχι το σχήμα τους.  

Στο [42] παρουσιάζεται ένα σύστημα που βασίζεται στην μέτρηση της 

ομοιότητας για την ανίχνευση και ανάλυση περιοδικών κινήσεων. 

Παρακολουθώντας ένα κινούμενο αντικείμενο, υπολογίζεται η τιμή της αυτό-

ομοιότητας (self-similarity). Αξιοποιώντας το γεγονός ότι για περιοδικές 

κινήσεις ή αυτό-ομοιότητα είναι και αυτή περιοδική, εφαρμόζεται ανάλυση στο 

πεδίο των συχνοτήτων ώστε να ανιχνευτεί και να χαρακτηριστεί η περιοδική 

κίνηση. Αφού υπολογιστεί το μοντέλο της κίνησης του αντικειμένου 

(άνθρωπος) η αναγνώρισή του και η παρακολούθησή του γίνεται μέσο της 

περιοδικότητας της αυτό-ομοιότητας της κίνησης.  
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1.3 Τεχνικές παρακολούθησης αντικειμένων 

 

Η παρακολούθηση των αντικειμένων συνήθως αφορά στην συσχέτιση 

χαρακτηριστικών τους σε διαδοχικές εικόνες. Αρκετά μαθηματικά εργαλεία 

είναι διαθέσιμα όπως φίλτρα Kalman, δίκτυα Bayesian κ.α. Οι αλγόριθμοι 

παρακολούθησης ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: Αλγόριθμοι 

παρακολούθησης περιοχών, αλγόριθμοι παρακολούθησης ενεργού 

περιγράμματος, αλγόριθμοι παρακολούθησης χαρακτηριστικών. 

1.3.1 Αλγόριθμοι παρακολούθησης  περιοχών 

 

Οι αλγόριθμοι παρακολούθησης περιοχών χρησιμοποιούν τα τμήματα 

της εικόνας που αντιστοιχούν σε αντικείμενα (foreground). Στο [27] 

παρατίθεται μία μελέτη σχετικά με την χρήση μικρών τμημάτων αντικειμένων 

για την παρακολούθηση ενός ανθρώπινου σώματος σε ένα εσωτερικό 

ελεγχόμενο περιβάλλον. Στην εργασία αυτή, το ανθρώπινο σώμα θεωρείται ως 

ένας συνδυασμός μερικών τμημάτων (blobs) τα οποία αντιστοιχούν στο 

κεφάλι, τον κορμό και τα άκρα. Παράλληλα το ανθρώπινο σώμα και το 

υπόβαθρο μοντελοποιούνται με την χρήση μίας Gaussian κατανομής για κάθε 

pixel. Για τα pixels που επιλέγονται ως foreground, υπολογίζεται η πιθανότητα 

να ανήκουν σε κάθε τμήμα του ανθρώπινου σώματος με βάση την θέση τους 

και την θέση του αντίστοιχου τμήματος στην προηγούμενη εικόνα. 

Στο [44] προτείνεται μία μέθοδος προσαρμοστικής αφαίρεσης 

υποβάθρου όπου το χρώμα και η μεταβολή του φωτισμού χρησιμοποιούνται 

ώστε μειωθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις σκιές. Η 

παρακολούθηση του αντικειμένου αποτελείται από μία διαδικασία τριών 

σταδίων: Στο πρώτο στάδιο παρακολουθούνται ομάδες από pixels, στο 

δεύτερο στάδιο παρακολουθούνται άνθρωποι, και στο τρίτο στάδιο 

παρακολουθούνται ομάδες ανθρώπων. Για κάθε τμήμα που θεωρείται ότι 

ανήκει σε κάποιο αντικείμενο (pixels που έχουν χαρακτηριστεί ως foreground) 

ορίζεται το παραλληλόγραμμο περιορισμού (bounding box). Τα τμήματα 

μπορούν να ενώνονται και να χωρίζονται. Κάθε άνθρωπος αποτελείται από ένα 
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η παραπάνω τμήματα, ενωμένα μεταξύ τους με βάση την γεωμετρική δομή 

του ανθρώπινου σώματος. Μία ομάδα ανθρώπων αποτελείται από έναν η 

παραπάνω ανθρώπους. Παρακολουθώντας κάθε τμήμα ξεχωριστά με βάση το 

χρωματικό του μοντέλο, η τεχνική αυτή καταφέρνει να έχει πολύ καλές 

επιδόσεις στην παρακολούθηση αρκετών ανθρώπων ακόμα και όταν υπάρχουν 

αλληλοκαλύψεις. 

Παρόλο που λειτουργούν καλά σε σκηνές με λίγα αντικείμενα, οι 

αλγόριθμοι που στηρίζονται στην παρακολούθηση τμημάτων αντικειμένων δεν 

μπορούν να χειριστούν με αξιοπιστία τις αλληλοκαλύψεις μεταξύ 

αντικειμένων. Επιπλέον αυτοί οι αλγόριθμοι επειδή παρακολουθούν τμήματα 

αντικειμένων και όχι ολόκληρα τα αντικείμενα δεν μπορούν να προσφέρουν 

πληροφορίες σχετικά με το περίγραμμα ή με την θέση ενός αντικειμένου στον 

πραγματικό κόσμο.  

1.3.2 Αλγόριθμοι παρακολούθησης ενεργού περιγράμματος 

 

Οι αλγόριθμοι παρακολούθησης ενεργού περιγράμματος βασίζονται 

στην δημιουργία ενός περιγράμματος για κάθε τμήμα της εικόνας που έχει 

επιλεγεί ως foreground και στην ανανέωση του περιγράμματος σε κάθε 

διαδοχική εικόνα [45]. Ο στόχος αυτών των αλγορίθμων είναι η απευθείας 

εξαγωγή του σχήματος κάθε αντικείμενου, και συνήθως έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από τους αλγόριθμους παρακολούθησης τμημάτων. Στο [46] 

παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος που ανιχνεύει και παρακολουθεί πολλαπλά 

αντικείμενα με την χρήση ενεργού περιγράμματος. Στο [47] προτείνεται ένας 

αλγόριθμος παρακολούθησης ενεργών περιγραμμάτων βασισμένος στην 

χρήση ενός φίλτρου Kalman, για την ανίχνευση μη συμπαγών (non rigid) 

κινούμενων αντικειμένων όπως ανθρώπους.  

Σε αντίθεση με  τους αλγορίθμους παρακολούθησης περιοχών οι 

αλγόριθμοι παρακολούθησης ενεργών περιγραμμάτων περιγράφουν τα 

αντικείμενα πιο απλά και πιο αποδοτικά. Ακόμα και όταν τα αντικείμενα 

αλληλοκαλύπτονται μερικώς, αυτοί οι αλγόριθμοι μπορούν να τα 

παρακολουθούν. Το βασικό μειονέκτημα τους είναι ότι είναι αρκετά ευαίσθητοι 
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στην διαδικασία αρχικοποίησης της παρακολούθησης του αντικειμένου, 

γεγονός που τους καθιστά δύσχρηστους για εφαρμογές που απαιτείται η 

αυτόματη ενεργοποίησή τους. 

1.3.3 Αλγόριθμοι παρακολούθησης χαρακτηριστικών 

 

Οι αλγόριθμοι παρακολούθησης χαρακτηριστικών αναγνωρίζουν και 

παρακολουθούν αντικείμενα εξάγοντας κάποια χαρακτηριστικά τους (π.χ. 

γωνίες) ομαδοποιώντας τα σε πιο σύνθετες δομές και συγκρίνοντας αυτές τις 

δομές μεταξύ τους. Οι αλγόριθμοι εξαγωγής χαρακτηριστικών μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με το είδος των χαρακτηριστικών 

που παρακολουθούν. 

• Αλγόριθμοι παρακολούθησης γενικών χαρακτηριστικών: Οι 

αλγόριθμοι αυτοί στηρίζονται στην ανίχνευση χαρακτηριστικών που 

είναι γενικά και αφορούν όλο το αντικείμενο (πχ κεντροειδές, 

περίμετρο κτλ.). Στο [48] παρέχεται ένα καλό παράδειγμα 

παρακολούθησης με χρήση γενικών χαρακτηριστικών. Ένας 

άνθρωπος περιγράφεται από το παραλληλόγραμμο περιορισμού και 

παρακολουθείται με βάση το κεντροειδές του. Ακόμα και σε 

περιπτώσεις αλληλοκάλυψης μεταξύ δύο ανθρώπων η 

παρακολούθηση μπορεί να συνεχιστεί, αρκεί να διαφέρουν αρκετά 

οι ταχύτητες κίνησης των δύο κεντροειδών καθώς σε αυτές 

στηρίζεται για των διαχωρισμό των αντικειμένων. 

• Αλγόριθμοι παρακολούθησης τοπικών χαρακτηριστικών: Οι 

αλγόριθμοι αυτοί στηρίζονται στην χρήση τοπικών χαρακτηριστικών 

για την αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειμένων (πχ γωνίες, 

τμήματα ευθειών, τμήματα καμπύλων).  

• Αλγόριθμοι παρακολούθησης με χρήση γράφων: Οι αλγόριθμοι 

αυτοί δημιουργούν γράφους που περιλαμβάνουν ένα πλήθος 

γεωμετρικών στοιχείων σχετικά με τις θέσεις των διάφορων 

χαρακτηριστικών [49] 
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Οι παραπάνω αλγόριθμοι μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Στο 

[50] ένα πρότυπο που περιγράφει την δομή και το σχήμα ενός αντικειμένου 

δημιουργείτε δυναμικά με την χρήση πληροφοριών σχήματος, χρώματος,  

υφής και ακμών. Η κίνηση των αντικειμένων εκτιμάται με την χρήση ενός 

φίλτρου Kalman. Για κάθε αντικείμενο που ανιχνεύεται σε μία καινούργια 

εικόνα, χρησιμοποιείται μία συνάρτηση που υπολογίζει μία μετρική της 

διαφοράς του από τα αντικείμενα που παρακολουθούσε ο αλγόριθμος στην 

προηγούμενη εικόνα. Το νέο αντικείμενο θεωρείται ίδιο με αυτό που είχε την 

μικρότερη μετρική. Εάν η μετρική υπερβαίνει ένα κατώφλι, τότε δημιουργείται 

ένα νέο αντικείμενο.  

1.4 Εμπορικά συστήματα 

 

Αρκετά εμπορικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί με βάση τις παραπάνω 

τεχνικές. Το DETEC [51] στηρίζεται σε ανιχνευτές κίνησης και παρέχει την 

δυνατότητα καταγραφής εικόνας όταν αυτοί ενεργοποιηθούν. Το DETER 

(detection of events for threat evaluation and recognition) [52, 53] είναι 

σχεδιασμένο ώστε να αναφέρει περίεργες κινήσεις πεζών και αυτοκινήτων σε 

εξωτερικούς χώρους. Αποτελείται από δύο υποσυστήματα, ένα υποσύστημα 

υπολογιστικής όρασης και από ένα υποσύστημα εκτίμησης κινδύνου. Το 

υποσύστημα υπολογιστικής όρασης είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση την 

αναγνώριση και την παρακολούθηση των αντικειμένων. Το υποσύστημα 

υπολογιστικής όρασης είναι σχεδιασμένο ώστε να δέχεται δεδομένα από 

περισσότερες από μία κάμερες. Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση 

αντικειμένων, το σύστημα ενοποιεί τα δεδομένα και έπειτα εκτελεί τους 

αλγόριθμους ανίχνευσης και παρακολούθησης αντικειμένων. Το υποσύστημα 

εκτίμησης κινδύνου μπορεί να αναγνωρίσει σύνθετα συμβάντα, και με βάση 

μία off-line εκπαίδευση μπορεί να αναγνωρίζει απειλές.  

Ακόμα ένα σύστημα παρακολούθησης οχημάτων και πεζών 

παρουσιάζεται στο [54]. Το σύστημα αποτελείται από δύο οπτικά 

υποσυστήματα, ένα το οποίο ανιχνεύει και παρακολουθεί πεζούς και ένα το 

οποίο ανιχνεύει και παρακολουθεί αυτοκίνητα. Παρόλα αυτά, το σύστημα δεν 
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περιλαμβάνει κάτι παραπάνω από παρακολούθηση των αντικειμένων, παρόλο 

που οι συγγραφείς παραδέχονται την ανάγκη για την ύπαρξη ενός 

υποσυστήματος σημασιολογικής επεξήγησης των αποτελεσμάτων της 

παρακολούθησης. 

Για τα συστήματα επόπτευσης χώρων είναι σημαντική η ύπαρξη ενός 

υποσυστήματος που θα ερμηνεύει σημασιολογικά τα συμβάντα που 

ανιχνεύονται από το υποσύστημα υπολογιστικής όρασης. Στο [29] 

παρουσιάζεται ένα σύστημα το οποίο είναι σχεδιασμένο για να παρακολουθεί 

δραστηριότητες σε έναν χώρο στάθμευσης. Η σημασιολογική ερμηνεία των 

της εικόνας γίνεται με την χρήση τριών υποσυστημάτων. Το οπτικό 

υποσύστημα, ανιχνεύει και αναγνωρίζει αντικείμενα (αυτοκίνητα) και ενώνει 

τις κινήσεις τους σε τμηματικές τροχιές. Το υποσύστημα δημιουργίας 

συμβάντων, με βάση τα δεδομένα που επιστρέφονται από το υποσύστημα 

όρασης δημιουργεί διακριτά συμβάντα με βάση απλά μοντέλα του 

περιβάλλοντος. Τέλος το υποσύστημα γραμματικής ανάλυσης (parser) 

χρησιμοποιεί μια στοχαστική γραμματική (stochastic context-free grammar) 

που περιλαμβάνει όλες τις δυνατές δραστηριότητες για να αναλύσει τα 

συμβάντα. 

Στο [11] παρουσιάζεται ένα σύστημα επόπτευσης αυτοκινητοδρόμων 

με στόχο την μέτρηση διαφόρων παραμέτρων της κίνησης. Το σύστημα, 

καταγράφει εικόνες από διάφορες κάμερες παρακολούθησης, τοποθετημένες 

ώστε να κοιτάζουν κάθετα το δρόμο. Η καταγεγραμμένες εικόνες 

επεξεργάζονται από ειδικό, ενσωματωμένο στην κάμερα σύστημα. Τα 

δεδομένα έπειτα μεταδίδονται στο κέντρο διαχείρισης μεταφορών σε 

συνοπτική μορφή. Για την αναγνώριση των οχημάτων το σύστημα αυτό 

ανιχνεύει τις γωνίες των οχημάτων σε περιοχές της εικόνας που ορίζονται από 

τον χρήση και τις ομαδοποιεί σε οχήματα. Το υποσύστημα που αναλαμβάνει 

την ομαδοποίηση κατασκευάζει έναν γράφο με κόμβους τις τροχιές των 

γωνιών που ανιχνευτήκαν και ακμές τις σχέσεις μεταξύ των γωνιών όπως 

αυτές προκύπτουν από την επεξεργασία των εικόνων. Τα συνδεδεμένα 

τμήματα του γράφου, αποτελούν υποψήφια οχήματα. Όταν ο τελευταίος 
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κόμβος ενός συνδεδεμένου τμήματος εξέλθει από την περιοχή της εικόνας που 

έχει ορίσει ο χρήστης, τότε το συνδεδεμένο τμήμα απομακρύνεται από την 

γράφο. Το σύστημα αποτελείται από 13 ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος 

(DSPs). Οι 6 επεξεργαστές αναλαμβάνουν την παρακολούθηση των 

αντικειμένων (tracking), οι 4 αναλαμβάνουν την ανίχνευση των γωνιών και 1 

επεξεργαστής συντονίζει την διαδικασία παρακολούθησης. Ο επεξεργαστής 

που συντονίζει την διαδικασία συνδέεται με έναν επεξεργαστή ακόμα ο οποίος 

λειτουργεί ως συλλέκτης εικόνων (frame grabber) και με έναν ο οποίος 

αναλαμβάνει την οπτικοποίηση των δεδομένων. Όλο το σύστημα συνδέεται 

σε έναν υπολογιστή. Τα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτό το σύστημα 

λειτουργεί ικανοποιητικά σε περιοχές με αρκετή κίνηση, ακόμα και νυχτερινές 

ώρες.  

Στο [10] παρουσιάζεται ένα σύστημα επόπτευσης αυτοκινητοδρόμων. 

Το σύστημα αυτό λειτούργησε στην Ιταλία και είναι σχεδιασμένο για την 

παρακολούθηση μεγάλων περιοχών.  Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά 

κέντρα χειρισμού και από εννιά περιφερειακά κέντρα χειρισμού. Οι 

περισσότεροι αισθητήρες που χρησιμοποιεί είναι CCTV ενώ όπου αυτό ήταν 

απαραίτητο χρησιμοποιήθηκαν μηχανισμοί PTZ (Pan Tilt and Zoom). Οι 

εικόνες συλλέγονται από όλες τις κάμερες και μεταδίδονται στα κέντρα 

χειρισμού. Το σύστημα είναι ικανό να ανιχνεύσει από μόνο του ιδιάζουσες 

καταστάσεις  και να ενημερώσει τους χειριστές. Σε ειδικά σημεία του οδικού 

δικτύου (π.χ. σήραγγες) έχουν εγκατασταθεί ειδικά συστήματα ανίχνευσης 

σταματημένων οχημάτων και ουρών οχημάτων.  

Η εφαρμογή Checker [55] χρησιμοποιεί μία έξυπνη κάμερα για την 

επίβλεψη αυτοματοποιημένων βιομηχανικών διαδικασιών. Το σύστημα έχει ως 

στόχο τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων που παράγονται από μία γραμμή 

παραγωγής. Η βασική ιδέα του συστήματος είναι ότι ο χρήστης επιλέγει ένα 

βασικό χαρακτηριστικό του αντικειμένου το οποίο είναι παρών σε όλα 

(ελαττωματικά και μη) τα προϊόντα, το οποίο σηματοδοτεί την παρουσία του 

αντικειμένου μπροστά από την κάμερα. Ο χρήστης έπειτα επιλέγει έναν 

αριθμό από χαρακτηριστικά που θέλει να ελέγχει για κάθε προϊόν.  Επίσης ο 
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χρήστης πρέπει να ορίσει την κατεύθυνση της κίνησης των προϊόντων στην 

γραμμή παραγωγής (οριζόντια ή κάθετη) και την ταχύτητα της κίνησης. Όταν 

το αντικείμενο ανιχνεύεται μπροστά από την κάμερα, τότε ελέγχονται τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχει ορίσει ο χρήστης. Ο χρήστης ενημερώνεται 

ξεχωριστά για την παρουσία ή μη του κάθε χαρακτηριστικού. Το σύστημα 

αποτελείται από την διεπαφή χρήστη και την έξυπνη κάμερα. Μέσω της 

διεπαφής ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις παραμέτρους του συστήματος μέσω 

υπολογιστή, έπειτα τα στοιχεία αυτά μεταδίδονται στην κάμερα. Η κάμερα 

μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τον υπολογιστή καθώς ενσωματώνει 

επεξεργαστική μονάδα.  

1.5 Προτεινόμενη προσέγγιση 

  

Σε αυτήν την εργασία προτείνουμε μία νέα προσέγγιση στην 

ανίχνευση συμβάντων και στην ερμηνεία τους. Αναπτύξαμε ένα πλαίσιο για 

ανίχνευση συμβάντων και για παρακολούθηση διαδικασιών που έχει δύο 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα. Πρώτον 

απεμπλέκει την ανίχνευση και την ερμηνεία συμβάντων από την ρητή  

υπολογιστική ανίχνευση και αναγνώριση των αντικειμένων, των δράσεων τους 

και των σχέσεων μεταξύ τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς καθιστά το 

πλαίσιο χρήσιμο σε ένα πλήθος διαφορετικών εφαρμογών. Δεύτερον το 

πλαίσιο στηρίζεται σε πολύ απλούς, χαμηλού επιπέδου, αλγορίθμους 

υπολογιστικής όρασης, το οποίο είναι σημαντικό για την εύρωστη και την 

αποδοτική λειτουργία του. 

Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται στους «Οπτικούς Λογικούς 

Αισθητήρες». Στην βάση του συστήματος υπάρχει η έννοια του «Λογικού 

Αισθητήρα». Ένας λογικός αισθητήρας είναι ένα λογικό κατασκεύασμα που 

αποφασίζει (παρέχοντας μια δυαδική, «αληθής» / «ψευδής» τιμή) εάν μία 

δεδομένη ιδιότητα υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της εικόνας σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τέτοιες ιδιότητες μπορεί να είναι: «Η 

φωτεινότητα της περιοχής είναι μεγαλύτερη από μία συγκεκριμένη τιμή», «Η 

περιοχή έχει αλλάξει σε σχέση με το υπόβαθρο», «η περιοχή μοιάζει με ένα 
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αποθηκευμένο πρότυπο». Οι λογικοί αισθητήρες επιτρέπουν την ανίχνευση 

πρωτογενών συμβάντων σε μία ακολουθία εικόνων. Σύνθετοι λογικοί 

αισθητήρες μπορούν να δημιουργηθούν με την χρονική ή/και λογική σύζευξη 

των αποτελεσμάτων των λογικών αισθητήρων (ή, αναδρομικά, των σύνθετων 

λογικών αισθητήρων). Η χρονική σύζευξη δημιουργεί έναν σύνθετο λογικό 

αισθητήρα η τιμή του οποίου εξαρτάται από τις προηγούμενες τιμές ενός 

λογικού αισθητήρα ή ενός σύνθετου λογικού αισθητήρα. Η λογική σύζευξη 

δημιουργεί έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα συνδυάζοντας τις τιμές άλλων 

λογικών αισθητήρων ή σύνθετων λογικών αισθητήρων σε λογικές εκφράσεις. 

Όπως θα φανεί στη συνέχεια, οι λογικοί αισθητήρες μαζί με τους μηχανισμούς 

χρονικής και λογικής σύζευξης είναι πολύ χρήσιμοι στην ανίχνευση 

συμβάντων. 

Το πλαίσιο που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία είναι αρκετά 

χρήσιμο σε εφαρμογές παρακολούθησης αυτοματοποιημένων διαδικασιών. 

Στις περισσότερες αυτοματοποιημένες διαδικασίες τα γεγονότα 

πραγματοποιούνται με έναν αυστηρό, προαποφασισμένο τρόπο. Για 

παράδειγμα σε μία αυτοματοποιημένη διαδικασία συναρμολόγησης τα 

μηχανικά μέρη μετακινούνται σε μία ζώνη μεταφοράς, και επεξεργάζονται από 

διάφορα μηχανικά εργαλεία χωρίς να παρουσιάζονται, τυπικά, σημαντικές 

αποκλίσεις. Το γεγονός ότι αυτές οι διαδικασίες έχουν αυστηρή δομή, μας 

επιτρέπει να μετατρέψουμε το δύσκολο πρόβλημα της ανίχνευσης 

αντικειμένων στο πολύ πιο απλό πρόβλημα της επιβεβαίωσης της θέσης τους. 

Πιο συγκεκριμένα, αντί να προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τι συμβαίνει στην 

σκηνή, η προσέγγιση των Οπτικών Λογικών Αισθητήρων, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να επαληθευτεί ότι τα πάντα εξελίσσονται όπως πρέπει. 

Αυτό οδηγεί σε αρκετά προτερήματα.  

• Επεκτασιμότητα: Οι λογικοί αισθητήρες μπορούν να 

διαμορφωθούν κατάλληλα για κάθε περίπτωση. Επίσης από ένα 

βασικό σύνολο αλγορίθμων μπορούν να προκύψουν αρκετοί 

διαφορετικοί ως προς την λειτουργία τους λογικοί αισθητήρες απλά 

συνδυάζοντας διαφορετικούς αλγορίθμους μεταξύ τους. 
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• Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης: Κοινά τμήματα 

πολύπλοκων αλγορίθμων μπορούν να υλοποιηθούν ως ξεχωριστοί 

αλγόριθμοι, ελαττώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης, και απλοποιώντας 

την διαδικασία αποσφαλμάτωσης.   

• Ευχρηστία και προσαρμοστικότητα: Οι πιο σύνθετοι αλγόριθμοι 

υπολογιστικής όρασης, είτε αποτυγχάνουν σε συγκεκριμένες 

συνθήκες, είτε απαιτούν προσεκτική, μη προφανή, ρύθμιση των 

παραμέτρων τους. Με την προσέγγιση μας είναι πιο εύκολο να 

βρεθεί ένας συνδυασμός λογικών αισθητήρων και σύνθετων 

λογικών αισθητήρων που να λειτουργεί σωστά. 

• Χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα: Ορίζοντας τις περιοχές 

ενδιαφέροντος για κάθε αλγόριθμο, περιορίζουμε τον όγκο των 

δεδομένων προς επεξεργασία στον απολύτως απαραίτητο. Επίσης οι 

περισσότεροι αλγόριθμοι επεξεργάζονται ανεξάρτητα κάθε pixel της 

εικόνας, οπότε μπορούν να επιταχυνθούν αρκετά με την χρήση 

συστημάτων πολλών επεξεργαστών, εάν αυτό χρειαστεί.  

Επιπλέον, όπως θα φανεί στην συνέχεια της εργασίας, 

αυτοματοποιημένες αναφορές, σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία της 

ανίχνευσης γεγονότων παρέχονται από το σύστημα. Οι αναφορές αυτές 

περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε επίπεδο λειτουργίας του 

συστήματος. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας έχουν ενταχθεί 

στις παρακάτω εργασίες οι οποίες είτε βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας, είτε 

έχουν υποβληθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά και βρίσκονται αυτή τη 

στιγμή υπό αξιολόγηση: 

• T. Sarmis, A.A. Argyros,  «Turning a Camera into a Sensor Network for 

Robust and Efficient Event Detection and Process Monitoring», submitted 

to the ICPR’06 conference, Hong Kong, August 2006, under review 

• A.A. Argyros, T. Sarmis, M.I.A. Lourakis, K. Hatzopoulos, «Robust and 

Efficient Event Detection for the Monitoring of Automated Processes», 

invited contribution to the special session "Towards Robust Visual 

 19



Surveillance Techniques and Systems" of the VIE’2006 conference, 

Bangalore, India, 26-28 September 2006, in preparation. 

• A. Argyros, G. Bártfai; C. Eitzinger, Z. Kemény, L. Kék, M. Lourakis,  W. 

Reisner, W. Sandrisser, T. Sarmis, G. Umgeher, Z.J. Viharos, «Smart 

Sensor Based Vision System for Automated Processes», submitted to the 

IEEE Transactions on Circuits and Systems, special issue on Smart 

Sensors, under review. 

 

Η υπόλοιπη εργασία έχει οργανωθεί ως εξής. Στο κεφάλαιο 2 

περιγράφονται λεπτομερώς τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης των οπτικών 

λογικών αισθητήρων (Ο.Λ.Α.). Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το έργο 

MultiSens που αποτέλεσε πεδίο εφαρμογής των Ο.Λ.Α. Στο κεφάλαιο 4 

παρουσιάζεται το πρωτότυπο λογισμικό που αναπτύχθηκε. Στο κεφαλαίο 5 

παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

προτεινόμενου πλαισίου σε πραγματικές εφαρμογές. Η εργασία τελειώνει με 

μία συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα και τις μελλοντικές ερευνητικές 

κατευθύνσεις. 
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2. Οπτικοί Λογικοί Αισθητήρες (Ο.Λ.Α.) 
 

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος 

ικανού να εξάγει από μία ακολουθία εικόνων (video), πληροφορίες σχετικά με 

συμβάντα και καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Για να ανιχνευτούν 

συμβάντα με χρήση οπτικής πληροφορίας, χρειάζεται ένα σύστημα που να 

επιτρέπει την συμβολική αναπαράσταση του περιεχόμενου των εικόνων. 

Επίσης, είναι απαραίτητο και ένα σύστημα το οποίο θα επεξεργάζεται αυτές  

τις συμβολικές αναπαραστάσεις  και από αυτές θα εξάγει συμπεράσματα 

σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στην υπό παρακολούθηση σκηνή.  

Το πλαίσιο που αναπτύχθηκε, στα πλαίσια αυτής της εργασίας 

ονομάζεται Οπτικοί Λογικοί Αισθητήρες (Ο.Λ.Α. – Vision Based Logical Sensors 

V.B.L.S.s) και αποτελείται από τρεις βασικές έννοιες, τους Λογικούς 

Αισθητήρες, τους Σύνθετους Λογικούς Αισθητήρες και τα Σενάρια Λειτουργίας. 

Ένας λογικός αισθητήρας είναι ένα λογικό κατασκεύασμα που αποφασίζει 

(παρέχοντας μία δυαδική τιμή) εάν μία συγκεκριμένη ιδιότητα υπάρχει σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της εικόνας, παρέχοντας έτσι την πρωτογενή συμβολική 

αναπαράσταση του περιεχομένου της εικόνας. Οι σύνθετοι λογικοί αισθητήρες 

δομούνται εφαρμόζοντας χρονικές και λογικές συζεύξεις στα αποτελέσματα 

των λογικών αισθητήρων ή, αναδρομικά, στα αποτελέσματα των σύνθετων 

λογικών αισθητήρων. Η χρονική σύζευξη δημιουργεί έναν σύνθετο λογικό 

αισθητήρα η τιμή του οποίου εξαρτάται από τις προηγούμενες τιμές άλλων 

λογικών αισθητήρων ή σύνθετων λογικών αισθητήρων. Η λογική σύζευξη 

δημιουργεί έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα συνδυάζοντας τα αποτελέσματα 

άλλων λογικών αισθητήρων ή σύνθετων λογικών αισθητήρων σε εκφράσεις 

δυαδικών πράξεων. 

2.1 Λογικοί Αισθητήρες (Λ.Σ.) 

 

Η έννοια των Λογικών Αισθητήρων (Λ.Α. – Logical Sensors, L.S.s), 

είναι η βάση του πλαισίου που αναπτύχθηκε. Ο στόχος τους είναι να 
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«μετρούν» συγκεκριμένες ιδιότητες της εικόνας. Κάθε λογικός αισθητήρας 

εφαρμόζει ένα (καθορισμένο από τον χρήστη) σύνολο Αλγορίθμων  

Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνας (Α.Ε.Α.Ε – Image Processing and Analysis 

Algorithms, I.P.A.A.s) σε μία συγκεκριμένη Περιοχή Ενδιαφέροντος (Π.Ε. – 

Region Of Interest, R.O.I. ) της εικόνας και επιστρέφει μία δυαδική τιμή, που 

αντιστοιχεί στην παρουσία (ή την απουσία) της ιδιότητας που εξετάζει. 

2.1.1 Περιοχές Ενδιαφέροντος (Π.Ε.) 

Κάθε λογικός αισθητήρας ενεργεί σε μία συγκεκριμένη περιοχή 

ενδιαφέροντος της εικόνας. Μία περιοχή ενδιαφέροντος είναι μία ορισμένη 

από τον χρήστη περιοχή της εικόνας η οποία προσδιορίζεται από: 

• Μία δυαδική εικόνα (μάσκα) διαστάσεων W x H. Όσα pixels έχουν 

τιμή «αληθής» (True) ανήκουν στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

• Τις διαστάσεις (W x H) της μάσκας, καθώς και το σημείο 

τοποθέτησης  (X, Y), της πάνω αριστερής γωνίας της μάσκας στην 

εικόνα. 

 

(α) (β) 

Εικόνα 1: (α) Η δυαδική μάσκα που περιγράφει την περιοχή ενδιαφέροντος, 
(β) Η περιοχή ενδιαφέροντος τοποθετημένη σε μία εικόνα  

 

Στην εικόνα 1 βλέπουμε ένα παράδειγμα μίας περιοχής ενδιαφέροντος 

η οποία περιγράφεται από την δυαδική εικόνα (α) τις διαστάσεις της, και το 

σημείο τοποθέτησης επάνω στην εικόνα, το οποίο είναι τονισμένο με κόκκινο 

 22 



χρώμα (β). Τα pixels του που έχουν κίτρινο χρώμα είναι αυτά τα οποία 

ανήκουν στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

2.1.2 Αλγόριθμοι Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνας (Α.Ε.Α.Ε.) 

Οι περιοχές ενδιαφέροντος ορίζουν τα pixels της εικόνας στα οποία 

μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε κάποια ιδιότητα. Οι αλγόριθμοι επεξεργασίας 

και ανάλυσης εικόνας καθορίζουν ποια ιδιότητα θα μετρήσουμε. Για κάθε 

λογικό αισθητήρα, ο χρήστης μπορεί να ορίσει έναν αριθμό αλγορίθμων που 

θέλει να εκτελεστούν. Οι Α.Ε.Α.Ε. χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα 

με την λειτουργικότητά τους. 

1. Αλγόριθμοι προεπεξεργασίας (Preprocessing), οι οποίοι 

έχουν ως στόχο την βελτίωση της εικόνας, πάντα σε σχέση με 

την ιδιότητα που θέλουμε να μετρήσουμε. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν κυρίως φίλτρα μείωσης θορύβου (π.χ. 

Gaussian Filtering, Median Filtering). Κάθε λογικός αισθητήρας 

μπορεί να έχει αυθαίρετο πλήθος αλγορίθμων προ-επεξεργασίας.  

2. Αλγόριθμοι κύριας επεξεργασίας (Core analysis), οι οποίοι 

αναλαμβάνουν το κυρίως έργο της μέτρησης των ιδιοτήτων της 

εικόνας. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι αλγόριθμοι 

ανίχνευσης αλλαγών και οι αλγόριθμοι σύγκρισης με διάφορα 

πρότυπα (π.χ. για την ανίχνευση συγκεκριμένων αντικειμένων). 

Ανάλογα με το είδος του αλγορίθμου και του τρόπου 

επεξεργασίας της εικόνας, οι αλγόριθμοι αυτοί επιστρέφουν το 

αποτέλεσμα τους είτε ως εικόνα, είτε ως μία μετρική της 

ιδιότητας την οποία υπολογίζουν. Όταν η ιδιότητα που 

υπολογίζουν είναι τοπική ανά pixel (π.χ.: το κατά πόσο ένα pixel 

έχει ίδια ένταση με την τιμή του αντίστοιχου pixel σε μία 

πρότυπη εικόνα) τότε το αποτέλεσμα επιστρέφεται ως εικόνα 

στην οποία η ένταση κάθε pixel είναι ανάλογη με την μέτρηση 

της ιδιότητας στο αντίστοιχο pixel της αρχικής εικόνας. Όταν η 

ιδιότητα που υπολογίζουν είναι καθολική (π.χ.: τιμή Cross 

Correlation) τότε οι αλγόριθμοι επιστρέφουν την τιμή της ως 
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δεκαδικό αριθμό. Κάθε λογικός αισθητήρας έχει έναν και μόνο 

έναν αλγόριθμο κύριας επεξεργασίας. 

3. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εκ των υστέρων (Post 

processing), οι οποίοι επεξεργάζονται το αποτέλεσμα των 

αλγορίθμων βασικής επεξεργασίας, βελτιώνοντας το αποτέλεσμα 

τους (π.χ. κάποιο μορφολογικό φίλτρο). Οι αλγόριθμοι 

επεξεργασίας εκ των υστέρων χρησιμοποιούνται κυρίως όταν ο 

αλγόριθμος βασικής επεξεργασίας επιστρέφει αποτέλεσμα με την 

μορφή εικόνα. Κάθε λογικός αισθητήρας μπορεί να έχει 

αυθαίρετο πλήθος αλγορίθμων επεξεργασίας εκ των υστέρων. 

4. Αλγόριθμοι Λήψης αποφάσεων (Decision Taking), οι οποίοι 

με βάση τα αποτελέσματα των αλγορίθμων κύριας επεξεργασίας 

και επεξεργασίας εκ των υστέρων, αποφασίζουν εάν μία ιδιότητα 

είναι παρούσα ή όχι, επιστρέφοντας ένα δυαδικό αποτέλεσμα. Σε 

αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται κυρίως αλγόριθμοι 

κατωφλίων (Thresholding). Κάθε λογικός αισθητήρας έχει έναν 

και μόνο έναν αλγόριθμο απόφασης. 

Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες δημιουργήθηκαν ως αντιπροσωπευτικές 

των βημάτων που χρειάζονται για την ανίχνευση αντικειμένων. Χωρίζοντας τα 

βήματα της ανίχνευσης μεταξύ τους, και δημιουργώντας ανεξάρτητους 

αλγόριθμους για κάθε βήμα είναι δυνατός ο συνδυασμός αλγορίθμων 

διαφορετικών κατηγοριών μεταξύ τους (πχ οποιοσδήποτε αλγόριθμος 

προεπεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε αλγόριθμο 

κύριας επεξεργασίας).  

Κατά την λειτουργία ενός λογικού αισθητήρα, οι αλγόριθμοι 

επεξεργάζονται την εικόνα με την σειρά που αναφέρεται παραπάνω (προ-

επεξεργασία, κύρια επεξεργασία, επεξεργασία εκ των υστέρων, απόφαση). 

Ένας λογικός αισθητήρας μπορεί να έχει ένα αυθαίρετο πλήθος από 

αλγορίθμους προ-επεξεργασίας και μετά-επεξεργασίας. Σε αυτήν την 

περίπτωση οι αλγόριθμοι κάθε σταδίου επεξεργάζονται διαδοχικά την εικόνα, 

πριν προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Το τελικό αποτέλεσμα κάθε λογικού 
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αισθητήρα είναι μία δυαδική (boolean) τιμή «αληθής» ή «ψευδής» (True / 

False). 

Λογικός Αισθητήρας 

Μάσκα Α.Ε.Α.Ε. 

Αλγόριθμοι 
προεπεξεργασίας 

Αλγόριθμος 
κύριας επεξεργασίας 

Αλγόριθμοι 
επεξεργασίας εκ των 

υστέρων 

Αλγόριθμος 
λήψης απόφασης 

Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση ενός λογικού αισθητήρα 

 

Στο σχήμα 1 βλέπουμε μία σχηματική αναπαράσταση ενός λογικού 

αισθητήρα. Αριστερά βλέπουμε πως εμφανίζεται η μάσκα του αισθητήρα πάνω 

σε μία εικόνα. Δεξιά βλέπουμε τα στοιχεία που αποτελούν τον λογικό 

αισθητήρα. Η μάσκα αποθηκεύεται ως δυαδική εικόνα. Τα pixels που έχουν 

τιμή «αληθής» (απεικονίζονται ως λευκά) περιλαμβάνονται στην μάσκα. Τα 

pixels που έχουν τιμή «ψευδής» (απεικονίζονται ως μαύρα) δεν 

περιλαμβάνονται στην μάσκα. Η περιοχή ενδιαφέροντος ορίζεται ως το 

ελάχιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιλαμβάνει ολόκληρη την 

μάσκα.  
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Σχήμα 2: Η ροή των δεδομένων κατά τα βήματα επεξεργασίας σε ένα λογικό 
αισθητήρα. 

Αλγόριθμος λήψης απόφασης

Αλγόριθμοι  
επεξεργασίας εκ των υστέρων 

Αποτέλεσμα (Δυαδικό) 

Αλγόριθμος κύριας επεξεργασίας

Αλγόριθμοι προ-επεξεργασίας
π.χ.: 
Gaussian Filtering 
Mean Filtering 

π.χ. 
Differencing 
Matching 

π.χ. 
Dilation 
Erosion 

π.χ. 
Thresholding  

 

Στο σχήμα 2 βλέπουμε την διαδρομή των δεδομένων εντός του 

λογικού αισθητήρα. Αριστερά από κάθε κατηγορία αλγορίθμων βλέπουμε την 

μορφή της εικόνας που δέχονται ως είσοδο οι αλγόριθμοι της κατηγορίας, 

δεξιά από κάθε κατηγορία βλέπουμε κάποια παραδείγματα αλγορίθμων που 

ανήκουν σε αυτήν.  

Οι αλγόριθμοι προ επεξεργασίας δέχονται ως είσοδο μία κανονική 

εικόνα. Εάν έχουν οριστεί παραπάνω από ένας αλγόριθμος προ επεξεργασίας 

τότε το αποτέλεσμα του κάθε αλγορίθμου τροφοδοτεί τον επόμενο, μέχρι να 

εκτελεστούν όλοι οι αλγόριθμοι προ επεξεργασίας. Η εικόνα που παράγεται 

από τους αλγόριθμους προεπεξεργασίας δίδεται ως είσοδος στον αλγόριθμο 

κύριας επεξεργασίας. Ο αλγόριθμος κύριας επεξεργασίας αποφασίζει σε 

επίπεδο pixel εάν αυτά συμφωνούν ή όχι με κάποιο πρότυπο. Επιστρέφει το 
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αποτέλεσμα του ως δυαδική εικόνα. Τα pixels που έχουν τιμή «αληθής» είναι 

αυτά που συμφωνούν με το πρότυπο. Τα pixels που έχουν τιμή «ψευδής» δεν 

συμφωνούν με το πρότυπο.  

Το αποτέλεσμα του αλγόριθμου κύριας επεξεργασίας δίδεται ως 

είσοδο στους αλγόριθμους επεξεργασίας εκ των υστέρων. Οι αλγόριθμοι αυτοί 

συνήθως είναι μορφολογικά φίλτρα που βελτιώνουν το αποτέλεσμα του 

αλγόριθμου κύριας επεξεργασίας. Το αποτέλεσμα τους είναι μία δυαδική 

εικόνα. Στο σχήμα 1 το παράδειγμα αντιστοιχεί στην χρήση ενός median 

φίλτρου ώστε να εξαφανιστεί ο θόρυβος που έχει προκύψει από την 

επεξεργασία της εικόνας. Εάν έχουν οριστεί παραπάνω από ένας αλγόριθμος 

επεξεργασίας εκ των υστέρων τότε το αποτέλεσμα του κάθε αλγορίθμου 

τροφοδοτείται στον επόμενο, μέχρι να εκτελεστούν όλοι οι αλγόριθμοι 

επεξεργασίας εκ των υστέρων.  

Ο αλγόριθμος λήψης απόφασης δέχεται ως είσοδο την εικόνα που 

προέκυψε από τους αλγόριθμους επεξεργασίας εκ των υστέρων και 

εφαρμόζοντας κάποια τεχνική κατωφλίου (Thresholding) επιστρέφει μία 

δυαδική τιμή, ενδεικτική της ύπαρξης κάποιας συγκεκριμένης ιδιότητας στην 

περιοχή ενδιαφέροντος.  

 

2.2 Σύνθετοι Λογικοί Αισθητήρες (Σ.Λ.Α.) 

 

Όπως είδαμε, οι Λογικοί Αισθητήρες αναφέρουν εάν μία συγκεκριμένη 

ιδιότητα είναι παρούσα ή όχι σε μία περιοχή της εικόνας. Έχοντας ως τελικό 

στόχο την αναφορά συμβάντων ή καταστάσεων, χρειάζεται ένα ενδιάμεσο 

βήμα, το οποίο να μπορεί να συσχετίσει την συμβολική πληροφορία που 

δημιουργείται από τους λογικούς αισθητήρες με γεγονότα του πραγματικού 

κόσμου. Οι σύνθετοι λογικοί αισθητήρες, παρέχουν στον χρήστη ένα μέσο για 

λογική και χρονική σύζευξη των αποτελεσμάτων των λογικών αισθητήρων.   

Κάθε σύνθετος λογικός αισθητήρας ορίζεται ως μία λογική πράξη 

μεταξύ άλλων λογικών αισθητήρων και / ή σύνθετων λογικών αισθητήρων. Η  
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αναδρομική αυτή δομή επιτρέπει την δημιουργία πολύπλοκων σύνθετων 

λογικών αισθητήρων με μεγάλη εκφραστική δυνατότητα. Για παράδειγμα οι 

παρακάτω δομές είναι επιτρεπτές: 

• ΣΛΑ1 = ΛΑ1 AND ΛΑ2 

• ΣΛΑ2 = ΛΑ3 XOR ΛΑ4 

• ΣΛΑ3 = ΣΛΑ1 OR ΣΛΑ2 OR ΛΑ5 (το οποίο είναι ισοδύναμο με: ) 

• ΣΛΑ3 = (ΛΑ1 AND ΛΑ2) OR (ΛΑ3 XOR ΛΑ4) OR ΛΑ5 

Αυτές οι δομές μπορούν να οργανωθούν σε μία δενδροειδή δομή 

όπου κάθε κόμβος αναπαριστά μία λογική πράξη, και κάθε υπό-δένδρο τους 

συντελεστές.  

Πέρα από την λογική σύζευξη, κάθε σύνθετος λογικός αισθητήρας, 

παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη, να συζεύξει τα αποτελέσματα του 

χρονικά. Ο χρόνος θεωρείτε διακριτός και μετριέται σε frames. Ως αρχή του 

χρόνου θεωρείται το παρόν (t=0) και ο χρόνος αυξάνει προς το παρελθόν. 

Κάθε ΣΛΑ εκτελεί την λογική σύζευξη και αποθηκεύει σε μία εσωτερική ουρά 

το αποτέλεσμά του. Στην αρχή της ουράς βρίσκεται το πιο πρόσφατο 

αποτέλεσμα. Η χρονική σύζευξη παρέχεται μέσω μίας συνάρτησης Τ, η οποία 

έχει τρεις παραμέτρους, τα προηγούμενα αποτελέσματα του ΣΛΑ, ένα χρονικό 

διάστημα και ένα διάστημα στο οποίο μπορεί να κυμαίνεται το πλήθος 

εμφανίσεων «αληθούς» αποτελέσματος για τον ΣΛΑ. Το αποτέλεσμα ενός 

σύνθετου λογικού αισθητήρα (ΣΛΑi) την τρέχουσα χρονική στιγμή υπολογίζετε 

ως:  

ΣΛΑi = Τ(Αποτελέσματα(ΣΛΑi), [Τ1, Τ2], [Αελ, Αμεγ])  

Ο ΣΛΑi έχει «αληθές» αποτέλεσμα εάν στην χρονική περίοδο [Τ1, Τ2] 

το πλήθος εμφανίσεων «αληθούς» αποτελέσματος είναι εντός του 

διαστήματος [Αελ, Αμεγ]. Ας θεωρήσουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:  

1. Τ(ΣΛΑ1, [10, 30], [5, 15]) 

2. Τ(ΣΛΑ2, [0, 5], [3, 6]) 
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Στο παράδειγμα 1, η συνάρτηση Τ επιστρέφει τιμή «αληθής» εάν και 

μόνο εάν ο αισθητήρας ΣΛΑ1, στην χρονική περίοδο 10 – 30, έχει επιστρέψει 

από 5 έως 15 «αληθείς» τιμές. Στο παράδειγμα 2, η συνάρτηση Τ επιστρέφει 

«αληθή» τιμή εάν ο αισθητήρας ΣΛΑ2, τις τελευταίες 6 φορές επέστρεψε 

παραπάνω από 3 «αληθείς» τιμές. Η έκφραση του 2ου παραδείγματος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να απομακρυνθούν φαινόμενα θορύβου που θα 

μπορούσαν στιγμιαία να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα του λογικού αισθητήρα. 

Οι δύο τρόποι σύζευξης (λογική και χρονική) μπορούν να συνδυαστούν και να 

δημιουργήσουν σύνθετες μορφές. Πχ. 

• ΣΛΑ3 = Τ(Αποτελέσματα(ΣΛΑ1), [10, 30], [5, 15]) AND 

Τ((Αποτελέσματα(ΣΛΑ2), [0, 5], [3, 6]) 

 

 

Σχήμα 3: Σχηματική αναπαράσταση ενός σύνθετου λογικού αισθητήρα 

Χρονική Σύζευξη 

Λογική Σύζευξη 

Λογική Πράξη (And, Or, Xor) 

Συντελεστές λογικής πράξης 

Παράμετροι χρονικής σύζευξης

Σύνθετος Λογικός Αισθητήρας

Λογικοί Αισθητήρες 
ή / και 
Σύνθετοι Λογικοί Αισθητήρες 

[ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, …]  
Προηγούμενες τιμές αισθητήρα

Χρονικό Διάστημα  
Διάστημα πλήθους Αληθών τιμών 

 

Στο σχήμα 3 βλέπουμε την σχηματική αναπαράσταση ενός σύνθετου 

λογικού αισθητήρα, και των δύο μηχανισμών σύζευξης. Η λογική σύζευξη 

επιτυγχάνεται με τον ορισμό μίας λογικής πράξης και μίας λίστας 
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συντελεστών. Η χρονική σύζευξη επιτυγχάνεται με τον ορισμό των 

παραμέτρων της (Χρονικό διάστημα, διάστημα πλήθους «αληθών» τιμών), και 

με την διατήρηση ενός πίνακα με τις προηγούμενες τιμές του αισθητήρα. 

 

Σχήμα 4: Σύνθετες δομές μπορούν να δημιουργηθούν με την χρήση της 
λογικής και χρονικής σύζευξης. 

ΣΛΑ1

AND 

ΛΑ2ΛΑ1

ΣΛΑ3

XOR 

ΣΛΑ2

OR 

ΛΑ3

ΣΛΑ5

NOR ΛΑ4

ΛΑ3 ΛΑ5

ΣΛΑ4

Χρονική Σύζευξη 

 

Στο σχήμα 4 βλέπουμε την δυνατότητα δημιουργίας σύνθετων δομών 

με την χρήση των δύο μηχανισμών σύζευξης. Δεν υπάρχει κανένας 

περιορισμός στην χρήση τον δύο μηχανισμών. Στο ίδιο επίπεδο μπορούν να 

συνυπάρχουν λογικοί αισθητήρες και σύνθετοι λογικοί αισθητήρες (ο ΣΛΑ2 έχει 

ως τελεστές έναν λογικό αισθητήρα και έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα). Οι 

λογικές πράξεις υποστηρίζουν αυθαίρετο πλήθος συντελεστών (ο ΣΛΑ3 έχει 3 

συντελεστές). Επίσης ένας λογικός αισθητήρας μπορεί να εμφανίζεται 

παραπάνω από μία φορά  (όπως ο ΛΑ3). 
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Σχήμα 5: Παράδειγμα χρήσης χρονικής σύζευξης 

 

Στο σχήμα 5 βλέπουμε ένα παράδειγμα της χρήσης της χρονικής 

σύζευξης. Ο λογικός αισθητήρας LS, αλλάζει τιμή για κάθε χρονική στιγμή. 

Στον σύνθετο λογικό αισθητήρα CLS έχουμε ορίσει ως διάστημα χρονικής 

σύζευξης [0 - 3], το οποίο σημαίνει ότι ελέγχει την τρέχουσα τιμή, και τις 3 

προηγούμενες. Ως διάστημα πλήθους «αληθών» τιμών έχουμε ορίσει το [2 - 

4] το οποίο σημαίνει ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 «αληθείς» τιμές του LS στο 

διάστημα [0 - 3] ώστε να επιστρέψει «αληθής» τιμή ο CLS. Στο διάγραμμα 

του σχήματος 5 βλέπουμε ότι ο CLS επιστρέφει «αληθής» τιμή από την 

χρονική στιγμή 3 όπου και σημειώνεται η δεύτερη «αληθής» τιμή για τον LS 

μέχρι και την χρονική στιγμή 14, όπου πλέον δεν υπάρχουν 2 «αληθείς» τιμές 

στις τελευταίες 4 εικόνες. 
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Σχήμα 6: Ανίχνευση ακμών με την χρήση της χρονικής σύζευξης 

 

Στο σχήμα 6 βλέπουμε ότι είναι δυνατή η ανίχνευση ακμών με την 

χρήση της χρονικής σύζευξης. O λογικός αισθητήρας LS έχει αρχικά «ψευδή» 

τιμή. Την χρονική στιγμή 6 αλλάζει η τιμή του σε «αληθής» και παραμένει έτσι 

μέχρι το τέλος. Με την χρήση της λογικής σύζευξης μπορούμε να 

ανιχνεύσουμε την ακμή ορίζοντας έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα με χρονικό 

διάστημα τις τελευταίες 2 εικόνες, και πλήθος «αληθών» τιμών 1. Αυτό 

σημαίνει ότι για να επιστρέψει τιμή «αληθής» ο σύνθετος λογικός αισθητήρας 

CLS πρέπει στις προηγούμενες δύο εικόνες ο λογικός αισθητήρας LS να έχει 

μία «ψευδή» και μία «αληθή» τιμή. Αυτό ισχύει μόνο στην στιγμή 6 όπου 

γίνεται η μετάβαση από τις «ψευδείς» τιμές στις «αληθείς». Η ανίχνευση 

ακμών είναι αρκετά χρήσιμη καθώς μπορεί να βρεθεί με ακρίβεια η χρονική 

στιγμή έναρξης κάποιου γεγονότος. 
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(α) 

(β) 

Σχήμα 7: Εξομάλυνση σήματος με την χρήση της χρονικής σύζευξης 

 

Στο σχήμα 7 βλέπουμε ότι είναι δυνατόν να εξομαλύνουμε ένα σήμα 

με την χρήση των λογικών αισθητήρων. Ο λογικός αισθητήρας επιστρέφει 

τιμή «αληθή» από την εικόνα 2 μέχρι την 15, αλλά ενδιάμεσα επιστρέφει τρεις 

«ψευδείς» τιμές, τις δύο συνεχόμενα. Εάν αυτές είναι ανεπιθύμητες μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα με κατάλληλες 

ρυθμίσεις χρονικής σύζευξης ώστε να εξομαλύνουμε το σήμα. Στο (α) 

θέλουμε να εξομαλύνουμε όλες τις «ψευδείς» τιμές. Για να το πετύχουμε αυτό 

ορίζουμε έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα με χρονικό διάστημα τις τελευταίες 

3 εικόνες και διάστημα πλήθους «αληθών» τιμών από 1 μέχρι 3. Ο σύνθετος 

λογικός αισθητήρας εξομαλύνει όλες τις «ψευδείς» τιμές. Εάν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα δεν είναι η εξομάλυνση όλων των «ψευδών» τιμών αλλά μόνο 
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αυτών που εμφανίζονται για μία μόνο στιγμή (β) τότε ορίζουμε έναν σύνθετο 

λογικό αισθητήρα με χρονικό διάστημα τις τελευταίες 2 στιγμές και διάστημα 

πλήθους «αληθών» τιμών από 1 έως 2. Ο λογικός αισθητήρας που 

δημιουργήθηκε εξομαλύνει τις «ψευδείς» τιμές που εμφανίζονται για μία 

εικόνα, αλλά όταν εμφανίζεται «ψευδής» τιμή για 2 συνεχόμενες εικόνες τότε 

ο σύνθετος λογικός αισθητήρας επιστρέφει «ψευδή» τιμή (την στιγμή 12). 

2.3 Σενάρια Λειτουργίας 

 

Οι λογικοί αισθητήρες επεξεργάζονται την εικόνα και επιστρέφουν μία 

δυαδική τιμή, η οποία σχετίζεται με την ύπαρξη ή όχι κάποιας συγκεκριμένης 

ιδιότητας στην περιοχή ενδιαφέροντος. Οι σύνθετοι λογικοί αισθητήρες 

επιτρέπουν την συσχέτιση των αποτελεσμάτων των λογικών αισθητήρων, και 

την χρονική επεξεργασία τους, ώστε να αντιστοιχίσουμε την συμβολική 

πληροφορία σε γεγονότα του πραγματικού κόσμου. Τα σενάρια λειτουργίας 

παρέχουν έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση της διαδικασίας που 

εξελίσσεται στην σκηνή που βρίσκεται υπό παρακολούθηση.   

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει σενάρια, ένα για κάθε διαδικασία 

που θέλει να παρακολουθήσει. Ένα σενάριο ορίζεται από μία διατεταγμένη 

λίστα γεγονότων (Γ1, Γ2, …, Γν). Κάθε γεγονός Γi ορίζεται από τα εξής 

στοιχεία:   

1. Τον σύνθετο λογικό αισθητήρα ΣΛΑi που αντιστοιχεί στο γεγονός 

2. Το αποτέλεσμα Αi («αληθής» / «ψευδής») του ΣΛΑ του σηματοδοτεί 

την πραγματοποίηση του γεγονότος. 

3. Την χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το 

γεγονός Γi εκφρασμένη ως χρονική διαφορά  Δti από την στιγμή που 

πραγματοποιήθηκε το γεγονός Γi-1. 

4. Μία ανοχή ΑΔti για την χρονική διαφορά Δti. 

Το πρώτο γεγονός (Γ1) στην λίστα σηματοδοτεί την αρχή του 

σεναρίου. Εάν έχει οριστεί χρονική διαφορά για το πρώτο γεγονός (Δti > 0) 

αυτή ερμηνεύεται ως το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει 
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από την αρχή της λειτουργίας του συστήματος, μέχρι την εκδήλωση του 

πρώτου γεγονότος (Γ1). Κάθε γεγονός Γi πρέπει να πραγματοποιηθεί στο 

χρονικό διάστημα [Τi-1 + Δti - ΑΔti, Τi-1 + Δti + ΑΔti] όπου Τi-1 ο χρόνος που 

πραγματοποιήθηκε το γεγονός Γi-1. Ο μηχανισμός επιβεβαίωσης σεναρίων, 

ελέγχει ότι τα υπόλοιπα γεγονότα της λίστας συμβαίνουν στα χρονικά πλαίσια 

που έχει δώσει ο χρήστης. Υπάρχουν δύο μέθοδοι επιβεβαίωσης. Στην 

αυστηρή επιβεβαίωση, ο μηχανισμός ελέγχου επιβεβαιώνει ότι τα γεγονότα 

συμβαίνουν μόνο στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο και όχι νωρίτερα ή 

αργότερα. Στην χαλαρή επιβεβαίωση, ο μηχανισμός ελέγχου ελέγχει μόνο ότι 

τα γεγονότα συμβαίνουν εντός του χρονικού πλαισίου που έχει ορίσει ο 

χρήστης (αδιαφορώντας εάν έχουν συμβεί και νωρίτερα ή αργότερα). Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο επιβεβαίωσης. 

 

Σχήμα 8: Αναπαράσταση ενός σεναρίου 

Γεγονός Γ1 

Σύνθετος Λογικός Αισθητήρας ΣΛΑ1

Αποτέλεσμα Α1 

Χρονική Διαφορά Δt1

Ανοχή Χρονικής διαφοράς ΑΔt1

Γεγονός Γi 

Σύνθετος Λογικός Αισθητήρας ΣΛΑi

Αποτέλεσμα Αi 

Χρονική Διαφορά Δti

Ανοχή Χρονικής διαφοράς ΑΔti

Γεγονός Γκ 
Σύνθετος Λογικός Αισθητήρας ΣΛΑκ
Αποτέλεσμα Ακ 
Χρονική Διαφορά Δtκ

Ανοχή Χρονικής διαφοράς ΑΔtκ
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Στο σχήμα 8 βλέπουμε την αναπαράσταση ενός σεναρίου που 

αποτελείται από κ γεγονότα.  

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

 

(δ) 

Σχήμα 9: Διάφορες περιπτώσεις αποτυχίας σεναρίων 

Δt3 Δt4

AΔt2

Γ2

Δt2

AΔt3

Γ3

AΔt4

Γ4Γ1

Δt3 Δt4

AΔt2

Δt2

AΔt3

Γ3

AΔt4

Γ4Γ1 Γ2

Δt3 Δt4

AΔt2

Δt2

AΔt3

Γ3

AΔt4

Γ4Γ1 Γ2

Δt3 Δt4

AΔt2

Γ2

Δt2

AΔt3

Γ3

AΔt4

Γ4Γ1 Γ2

 

 36 



Στο σχήμα 9 βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις αποτυχίας σεναρίων. 

Στο (α) βλέπουμε το σενάριο όπως έχει οριστεί από τον χρήστη. Τα βέλη 

μεταξύ των γεγονότων (Γ1 … Γ4) αναπαριστούν τις χρονικές διαφορές μεταξύ 

των γεγονότων. Οι διακεκομμένες γραμμές αναπαριστούν τις ανοχές των 

χρονικών διαφορών. Στα (β), (γ) και (δ) βλέπουμε τρεις περιπτώσεις αστοχίας 

ενός σεναρίου. Στο (β) το γεγονός Γ2 πραγματοποιείται αργότερα από ότι έχει 

οριστεί. Ανεξάρτητα του μηχανισμού επιβεβαίωσης, η αστοχία θα γίνει 

αντιληπτή μόλις παρέλθει το χρονικό σημείο Δt2 + AΔt2. Στο (γ) το γεγονός Γ2 

πραγματοποιείται νωρίτερα από ότι έχει οριστεί. Εάν έχει επιλεγεί η αυστηρή 

μέθοδος επιβεβαίωσης, η αστοχία θα γίνει αντιληπτή από το σύστημα την 

στιγμή που θα πραγματοποιηθεί το γεγονός Γ2, εάν έχει επιλεγεί η χαλαρή 

μέθοδος επιβεβαίωσης, η αστοχία θα γίνει αντιληπτή μόλις παρέλθει το 

χρονικό σημείο Δt2 + AΔt2. Η διαφορά αυτή εμφανίζεται καθώς στην 

περίπτωση του χαλαρού μηχανισμού επιβεβαίωσης η πρόωρη 

πραγματοποίηση ενός γεγονός δεν θεωρείται αστοχία, αρκεί να 

πραγματοποιηθεί και εντός του αναμενόμενου χρονικού πλαισίου. Στο (δ) το 

γεγονός Γ2 πραγματοποιείται και πριν την αναμενόμενη χρονική στιγμή, και 

κατά την αναμενόμενη χρονική στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση ο αυστηρός 

μηχανισμός επιβεβαίωσης σεναρίων θα ανιχνεύσει το σφάλμα την στιγμή που 

θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το γεγονός Γ2. Ο χαλαρός μηχανισμός 

επιβεβαίωσης δεν θεωρεί λάθος την πρόωρη πραγματοποίηση του γεγονότος, 

από την στιγμή που το γεγονός ξανά πραγματοποιείται και εντός των 

χρονικών ορίων. 

2.4 Μηχανισμός αναφοράς λαθών 

 

 Σε περίπτωση που ένα σενάριο παρουσιάσει κάποια αστοχία, η 

αρχιτεκτονική του πλαισίου που έχουμε παρουσιάσει επιτρέπει την 

αυτοματοποιημένη δημιουργία μίας αναφοράς που θα προσδιορίζει επακριβώς 

ποιοι σύνθετοι λογικοί αισθητήρες δεν ήταν στην αναμενόμενη κατάσταση. Η 

ιεραρχική δομή του πλαισίου, επιτρέπει την συλλογή όλων των πληροφοριών 

σχετικά με την αποτυχία ενός σεναρίου. Το γεγονός του σεναρίου που 
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απέτυχε στηρίζεται σε έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα για την ανίχνευση του 

γεγονότος. Έπειτα, ο σύνθετος λογικός αισθητήρας μπορεί να αναλυθεί στους 

τελεστές του (λογικούς αισθητήρες και σύνθετους λογικούς αισθητήρες) μέχρι 

το επίπεδο των λογικών αισθητήρων.  

 

Σχήμα 10: Το μοντέλο των Ο.Λ.Α. 

Δ
ια
δρ
ομ
ή

 Π
λη
ρο
φ
ορ
ία
ς 

Εικόνα

ΛΑ1 ΛΑ2 ΛΑ3

ΣΛΑ2

ΣΛΑ1

ΣΛΑ3

Επίπεδο Λογικών 
Αισθητήρων 

Επίπεδο Σύνθετων 
Λογικών Αισθητήρων 

Γ2

Σενάριο1

Επίπεδο Γεγονότων 
Γ3Γ1

Επίπεδο Σεναρίων 

Μηχανισμός 
Αναφοράς 
Λαθών 

Στο σχήμα 10 βλέπουμε την αναπαράσταση του μοντέλου των ΟΛΑ 

(Οπτικοί Λογικοί Αισθητήρες). Οι λογικοί αισθητήρες επεξεργάζονται την 

εικόνα και δημιουργούν την πρωτογενή πληροφορία του συστήματος, η 

πληροφορία αυτή αντιστοιχεί σε απλά συμβάντα. Οι σύνθετοι λογικοί 

αισθητήρες επεξεργάζονται την πληροφορία που δημιουργούν οι λογικοί 

αισθητήρες και την αντιστοιχούν σε σύνθετα συμβάντα. Μια σειρά από 

γεγονότα αντιστοιχίζονται στους κατάλληλους σύνθετους λογικούς 

αισθητήρες. Ο μηχανισμός σεναρίων επιβλέπει την ορθή εξέλιξή τους και εάν 

συμβεί κάποια αστοχία ενημερώνει τον μηχανισμό αναφοράς λαθών σχετικά 
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με το σενάριο και το γεγονός που προκάλεσε την αστοχία. Ο μηχανισμός 

αναφοράς λαθών ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή από αυτήν της 

πληροφορίας ώστε να εντοπίσει όλα τα αντικείμενα (λογικούς αισθητήρες και 

σύνθετους λογικούς αισθητήρες) που οδήγησαν στην αστοχία. 

 

Σχήμα 11: Αναπαράσταση της λειτουργίας του μηχανισμού αναφοράς λαθών 

Προστίθενται όλοι οι 
Λογικοί Αισθητήρες 
που μπορεί να 
επηρέασαν το 
αποτέλεσμα των: 
ΣΛΑ1 ... ΣΛΑΝ

Προστίθενται όλοι οι 
Σύνθετοι Λογικοί Αισθητήρες 
που μπορεί να επηρέασαν το 
αποτέλεσμα του ΣΛΑ0

Αναφορά Λαθών 

Μηχανισμός 
Αναφοράς Λαθών 

Σενάριο που απέτυχε 

ΣΛΑ0: Σύνθετος Λογικός 
Αισθητήρας που 
σχετίζεται με το γεγονός 

Γεγονός που προκάλεσε 
την αποτυχία ΣΛΑ1

ΣΛΑΝ

ΛΑ2

ΛΑ1

ΛΑ4

ΛΑ3

...... 

Στο σχήμα 11 βλέπουμε την αναπαράσταση της λειτουργίας του 

μηχανισμού αναφοράς λαθών. Ο μηχανισμός συλλέγει πληροφορίες από όλα 

τα επίπεδα του συστήματος μέχρι και τους λογικούς αισθητήρες και 

ενημερώνει τον χρήστη ποιοι ακριβώς αισθητήρες προκάλεσαν την αποτυχία 

του σεναρίου. 
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3. Εφαρμογή των Ο.Λ.Α. στα πλαίσια του έργου MultiSens 
 

Το θεωρητικό πλαίσιο των Λογικών Αισθητήρων Βασισμένων σε 

Οπτική Πληροφορία δοκιμάστηκε στα πλαίσια του έργου MultiSens1. Ο στόχος 

του έργου MultiSens είναι η ανάπτυξη μιας «έξυπνης» κάμερας για τον έλεγχο 

και εντοπισμό προβλημάτων σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η κάμερα θα 

υποκαταστήσει ένα πλήθος αισθητήρων που χρησιμοποιούνται τώρα και έτσι 

θα μειώσει σημαντικά το χρόνο προετοιμασίας της λειτουργίας των 

μηχανημάτων. Θα αναπτυχθούν δύο πρωτότυπα. Το ένα θα απευθύνεται σε 

χαμηλής ταχύτητας (40ms) εφαρμογές ενώ το δεύτερο σε υψηλής ταχύτητας 

(1ms) εφαρμογές.  

Στις περισσότερες εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού 

χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός (συνήθως ακριβών) αισθητήρων που 

ελέγχουν κατά πόσο η μηχανή λειτουργεί σωστά. Όλοι οι αισθητήρες 

συνδέονται σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου το οποίο διαχειρίζεται την 

λειτουργία της μηχανής. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι αυτό του αισθητήρα 

που ελέγχει κατά πόσο ένας μηχανικός βραχίονας έχει απομακρυνθεί πριν το 

αντικείμενο περάσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Η διαδικασία 

έναρξης λειτουργίας αυτών των αισθητήρων και ο προγραμματισμός του 

σωστού χρονισμού είναι μία χρονοβόρα διαδικασία. 

Η ύπαρξη διαδικασιών που εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα οδηγεί 

στην χρήση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού, και συγκεκριμένα ειδικών καμερών, 

οι οποίες όχι μόνο μπορούν να καταγράψουν εικόνες με συχνότητα έως και 

1000Hz, αλλά προσφέρουν και την δυνατότητα της επεξεργασίας των εικόνων 

σε πραγματικό χρόνο (smart cameras). Οι κάμερες αυτές έχουν 

ενσωματωμένη επεξεργαστική μονάδα ικανή να εκτελέσει τους ΑΕΑΕ. Ο 

χρήστης ορίζει τους λογικούς αισθητήρες σε ένα πρωτότυπο λογισμικό που 

παρουσιάζουμε παρακάτω. Όταν χρησιμοποιούνται οι έξυπνες κάμερες, 

υπάρχει η ανάγκη να μεταφερθούν τα στοιχεία των λογικών αισθητήρων στις 

                                        

1 Cameras as Multifunctional Sensors for Automating Processes, www.multisens.org 
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κάμερες ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των αλγορίθμων που 

περιλαμβάνουν οι λογικοί αισθητήρες από την επεξεργαστική μονάδα τις 

κάμερας. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που σχεδιάστηκε περιγράφεται στο 

παράρτημα 1. 

 

3.1 Προσαρμογή των Ο.Λ.Α. στο έργο MultiSens 

 

Στα πλαίσια του έργου MultiSens στόχος είναι η υλοποίηση ενός 

συστήματος το οποίο θα παρακολουθεί γραμμές παραγωγής και θα μπορεί να 

οδηγεί την λειτουργία της γραμμής, αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς 

αισθητήρες. Μία επίσης επιθυμητή λειτουργία του συστήματος είναι η 

δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας της γραμμής παραγωγής και η 

αναφορά οποιωνδήποτε προβλημάτων.  

  

(α) (β) 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπα από την διαδικασία κοπής τυριού σε μία γραμμή 
παραγωγής 

Στην εικόνα 2 βλέπουμε δύο στιγμιότυπα μίας γραμμής συσκευασίας 

τυριού. Η τυπική υλοποίηση περιλάμβανε έναν αισθητήρα υπερύθρων 

τοποθετημένο κατάλληλα, ώστε να ενεργοποιείται όταν το τυρί φτάνει στο 

επιθυμητό σημείο. Όταν ο αισθητήρας ενεργοποιείται,  δίνει εντολή κοπής του 

τυριού από ένα μαχαίρι. 
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Το συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας είναι ιδανικό για την 

χρησιμοποίηση των Ο.Λ.Α. Πιο συγκεκριμένα, καταλήξαμε στην διαπίστωση 

ότι επειδή οι σκηνές που βρίσκονται υπό παρακολούθηση έχουν αυστηρή 

δομή, δεν χρειάζεται η παρακολούθηση του κάθε αντικειμένου με τεχνικές 

tracking, αλλά απλά η επιβεβαίωση της ύπαρξης του σε κάποια συγκεκριμένη 

θέση στην εικόνα. Η επιβεβαίωση αυτή μπορεί να γίνει με σχετικά απλούς 

αλγορίθμους σύγκρισης της δεδομένης εικόνας με κάποιο πρότυπο του 

αντικειμένου. Με την χρήση των λογικών και των σύνθετων λογικών 

αισθητήρων, και με ένα σύνολο από απλούς αλγορίθμους επεξεργασίας και 

ανάλυσης εικόνας (ΑΕΑΕ) είναι δυνατή η αντιστοίχηση της πληροφορίας της 

εικόνας με συμβάντα και καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Πέρα από την 

παραπάνω παρατήρηση η χρήση του  συστήματος των Λογικών Αισθητήρων 

Βασισμένων σε Οπτική Πληροφορία  έχει αρκετά πλεονεκτήματα τα οποία 

ταιριάζουν στις απαιτήσεις του τέτοιου είδους εφαρμογών. 

• Κοινά στοιχεία με την χρήση πραγματικών αισθητήρων: Η 

ιδέα των λογικών αισθητήρων έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την ως 

τώρα προσέγγιση του προβλήματος με την χρήση κανονικών 

αισθητήρων, γεγονός αρκετά σημαντικό καθώς αυτό το κάνει πιο 

εύκολο να χρησιμοποιηθεί από ειδικούς στον χώρο της 

αυτοματοποίησης αλλά όχι στον χώρο της υπολογιστικής όρασης. 

• Απλότητα στην χρήση: Σε σχέση με πιο πολύπλοκα συστήματα 

tracking, ο ορισμός ενός λογικού αισθητήρα είναι αρκετά πιο απλός. 

• Βολικό Υλικό: Οι ειδικές κάμερες που θα χρησιμοποιούνται, έχουν 

ενσωματωμένο έναν παράλληλο επεξεργαστή ο οποίος μπορεί να 

εκτελέσει απλές πράξεις σε όλα τα pixels ταυτόχρονα. Το γεγονός 

αυτό ευνοεί την χρήση αλγορίθμων που να μπορούν να 

παραλληλιστούν σε επίπεδο επεξεργασίας pixel.   

 43



Οι κατηγορίες των ΑΕΑΕ2 προσαρμόστηκαν, ως προς τις παραμέτρους 

και τα αποτελέσματα στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου, χωρίς να 

αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους: 

1. Αλγόριθμοι προ-επεξεργασίας: Δέχονται ως είσοδο μία 

ασπρόμαυρη (grayscale) εικόνα και επιστρέφουν μία 

ασπρόμαυρη εικόνα. 

2. Αλγόριθμοι βασικής επεξεργασίας: Δέχονται ως είσοδο μία 

ασπρόμαυρη εικόνα και επιστρέφουν μία δυαδική εικόνα. 

3. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εκ των υστέρων: Δέχονται ως 

είσοδο μία δυαδική εικόνα και επιστρέφουν μία δυαδική εικόνα 

4. Αλγόριθμοι απόφασης: Δέχονται ως είσοδο μία δυαδική 

εικόνα και επιστρέφουν ένα δυαδικό αποτέλεσμα («αληθής» / 

«ψευδής»). 

  

                                        
2 Βλέπε ενότητα 2.1.2 
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4. Πρωτότυπο λογισμικό 
 

Για να δοκιμαστεί το σύστημα των οπτικών λογικών αισθητήρων, 

υλοποιήθηκε ένα πρωτότυπο λογισμικό, το οποίο ενσωματώνει όλα τα 

στοιχεία που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Το πρωτότυπο λογισμικό εξυπηρετεί 

δύο σκοπούς:  

• Παρέχει στον χρήστη μία πλατφόρμα για την δοκιμή λογικών αισθητήρων 

και αλγορίθμων και την μελέτη διαφόρων περιπτώσεων του προβλήματος.  

• παρέχει την διεπαφή χρήστη για τον ορισμό των αισθητήρων που θέλει ο 

χρήστης να χρησιμοποιήσει μαζί με τις ειδικές κάμερες.  

Το πρωτότυπο λογισμικό είναι γραμμένο στα αγγλικά καθώς 

δημιουργήθηκε και για τις ανάγκες του έργου MultiSens το οποίο είναι 

ευρωπαϊκό και συμμετέχουν άτομα που δεν γνωρίζουν ελληνικά.  

4.1 Το βασικό παράθυρο του πρωτότυπου λογισμικού 

 

Εικόνα 3: Το κυρίως παράθυρο της εφαρμογής. 

 

Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται το κυρίως παράθυρο της  εφαρμογής, το 

οποίο χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη. Στο επάνω αριστερά τμήμα γίνεται η 
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προβολή των εικόνων και η οπτικοποίηση της λειτουργίας των λογικών 

αισθητήρων. Στο κάτω αριστερά τμήμα του παραθύρου, εμφανίζονται όλα τα 

σημαντικά μηνύματα που αφορούν στην λειτουργία των λογικών αισθητήρων, 

των σύνθετων λογικών αισθητήρων και των σεναρίων λειτουργίας. Το δεξιό 

τμήμα του κυρίως παραθύρου αποτελείται από τέσσερεις σελίδες (tab pages). 

Η πρώτη σελίδα (“Video Frames”) επιτρέπει στον χρήστη να διαχειριστεί τις 

εικόνες (frames) που θέλει να χρησιμοποιήσει. Επίσης δίνει την δυνατότητα 

στον χρήστη να επιλέξει έναν αριθμό από εικόνες ώστε να τις χρησιμοποιήσει 

είτε ως οδηγό για την δημιουργία Περιοχών Ενδιαφέροντος (R.O.I.s)  είτε ως 

είσοδο στους αλγόριθμους δημιουργίας προτύπων. Οι δύο επόμενες σελίδεςbs 

(“V.B.L.S.s” & “Scenarios”) παρέχουν στον χρήστη την διεπαφή για την 

δημιουργία και τον χειρισμό των λογικών αισθητήρων, των σύνθετων λογικών 

αισθητήρων και των σεναρίων λειτουργίας. Η τέταρτη σελίδα (“Options”) 

επιτρέπει την ρύθμιση διαφόρων παραμέτρων του πρωτότυπου λογισμικού.  

   

(α) (β) (γ) 

Εικόνα 4: Οι σελίδες του κυρίως παραθύρου 

Στην εικόνα 4 βλέπουμε τις υπόλοιπες σελίδες του κυρίως παραθύρου 

της εφαρμογής. Στην σελίδα “V.B.L.S.s” (α) ο χρήστης έχει ορίσει 2 λογικούς 

αισθητήρες και έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα. Μπροστά από κάθε λογικό 

αισθητήρα εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενδεικτικό της κατάστασής του, το 
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πράσινο εικονίδιο σημαίνει ότι ο λογικός αισθητήρας επέστεψε τιμή «αληθής», 

ενώ το κόκκινο σημαίνει ότι επέστρεψε τιμή «ψευδής». Στην σελίδα 

“Scenarios” (β) o χρήστης έχει ορίσει ένα σενάριο. Όταν ο χρήστης επιλέγει 

να δημιουργήσει ή να επεξεργαστή ένα αντικείμενο ανοίγει το αντίστοιχο 

παράθυρο διαχείρισης. 

4.2 Παράθυρο διαχείρισης Λογικών Αισθητήρων 

  

(α) (β) 

Εικόνα 5: Το παράθυρο επεξεργασίας των ρυθμίσεων των λογικών 
αισθητήρων. 

Στην εικόνα 5 βλέπουμε το παράθυρο που εμφανίζεται όταν ο 

χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί της ρυθμίσεις ενός λογικού αισθητήρα. Το 

παράθυρο χωρίζεται σε τρεις περιοχές όπως φαίνονται στο (α). Στην πάνω 

περιοχή ο χρήστης μπορεί να ορίσει την περιοχή ενδιαφέροντας, είτε 

εισάγοντας τις διαστάσεις ενός παραλληλόγραμμου τμήματος, είτε επιλέγοντας  

μία δυαδική εικόνα ως μάσκα. Στην κάτω αριστερά περιοχή φαίνονται οι 

αλγόριθμοι που έχει επιλέξει ο χρήστης για τον συγκεκριμένο λογικό 

αισθητήρα. Η κάτω δεξιά περιοχή έχει δύο λειτουργίες, αρχικά (α) δείχνει 

όλους τους διαθέσιμους στον χρήση αλγορίθμους τους οποίους μπορεί να 

προσθέσει στην λογικό αισθητήρα. Όταν ο χρήστης επιλέξει κάποιος 

αλγόριθμο από την αριστερή λίστα τότε το κάτω δεξιά τμήμα αλλάζει την 

λειτουργία του και παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να ορίσει τις 

παραμέτρους του κάθε αλγορίθμου (β).  
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4.3 Παράθυρο διαχείρισης Σύνθετων Λογικών Αισθητήρων 

 

(α) (β) 

Εικόνα 6: Το παράθυρο επεξεργασίας των ρυθμίσεων των σύνθετων λογικών 
αισθητήρων. 

Στην εικόνα 6 βλέπουμε το παράθυρο που εμφανίζεται όταν ο 

χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί τις ρυθμίσεις ενός σύνθετου λογικού 

αισθητήρα. Στην (α) βλέπουμε το παράθυρο το οποίο χωρίζεται σε 3 μέρη. 

Στο επάνω μέρος φαίνονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον σύνθετο 

λογικό αισθητήρα. Στο κάτω αριστερό μέρος βλέπουμε την δομή του λογικού 

αισθητήρα. Κάθε κόμβος στο δέντρο αντιστοιχεί είτε σε μία λογική πράξη είτε 

σε έναν λογικό αισθητήρα που συμμετέχει σε αυτήν. Σε κάθε κόμβο 

αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Το κάτω δεξιά τμήμα έχει δύο 

λειτουργίες. Κατά την διάρκεια του ορισμού του σύνθετου λογικού αισθητήρα 

ο χρήστης μπορεί από εδώ να αλλάξει τις ρυθμίσεις σχετικά με την χρονική 

επεξεργασία του αισθητήρα. Κατά την διάρκεια της λειτουργία του 

συστήματος ο χρήστη μπορεί να δει την τρέχουσα κατάσταση του αισθητήρα 

(β) όπου εκτός από την κατάστασή του (Ενεργός / Ανενεργός) φαίνεται η 

λογική πράξη που εκτελεί ο κάθε αισθητήρας, τα στοιχεία της χρονικής 

επεξεργασίας (εδώ: [1, 1] @ {0, 0}) και οι τιμές που είχε ο λογικός 

αισθητήρας στο παρελθόν, (D: {1} 1 1 1 1 1…) οι αγκύλες ξεχωρίζουν τα 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τιμής του σύνθετου 

λογικού αισθητήρα, όταν έχει επιλεγεί η χρονική επεξεργασία του 
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αποτελέσματος. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη τόσο για την ακριβή 

ρύθμιση του συστήματος όσο και για την εύρεση των διαφόρων σφαλμάτων 

στην λογική του χρήστη.  

4.4 Παράθυρο Διαχείρισης Σεναρίων 

 

Εικόνα 7: Το παράθυρο επεξεργασίας των ρυθμίσεων των σεναρίων 

Στην εικόνα 7 βλέπουμε το παράθυρο που εμφανίζεται όταν ο 

χρήστης επιλέξει να επεξεργαστεί τις ρυθμίσεις ενός σεναρίου. Το παράθυρο 

αποτελείται από 4 μέρη. Στο πάνω μέρος ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το 

όνομα του σεναρίου και την μέθοδο επιβεβαίωσης (χαλαρή, αυστηρή). Στην 

μέση αριστερά βλέπουμε τα γεγονότα που απαρτίζουν το σενάριο. Στην μέση 

δεξιά ο χρήστης μπορεί να αλλάξει της ιδιότητες του κάθε αντικειμένου, 

επίσης ο χρήστης μπορεί να εισάγει ένα επεξηγηματικό κείμενο το οποίο 

εμφανίζεται όταν το συγκεκριμένο γεγονός δεν πραγματοποιηθεί την 

αναμενόμενη χρονική στιγμή. Στην κάτω περιοχή ο χρήστης μπορεί να εισάγει 

δύο κείμενα. Ένα το οποίο θα εμφανίζεται όταν το σενάριο θα ολοκληρώνεται 

με επιτυχία και ένα το οποίο θα εμφανίζεται όταν το σενάριο αποτυγχάνει.  
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4.5 Υποσύστημα αναφοράς προβλημάτων 

Η δομή των αντικειμένων του πλαισίου που παρουσιάστηκε στο 

κεφάλαιο 2  και η χρήση επεξηγηματικών κειμένων στα σενάρια και στα 

αντικείμενά τους επιτρέπουν την δημιουργία αναλυτικών αναφορών λαθών, 

εάν κάποιο σενάριο αποτύχει. 

 

Εικόνα 8: Το σύστημα αναφοράς λαθών 

 

Στην εικόνα 8 βλέπουμε το σύστημα αναφοράς λαθών του 

πρωτότυπου λογισμικού. Εάν ένα σενάριο αποτύχει τότε δημιουργείτε μία 

αναφορά που περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που μπορεί να προκάλεσαν το 

λάθος. Αναφέρεται το σενάριο στο οποίο εμφανίστηκε το λάθος, το γεγονός  

του σεναρίου που δεν πραγματοποιήθηκε στον προκαθορισμένο χρόνο και τον 

σύνθετο λογικό αισθητήρα που είχαμε ορίσει για αυτό το αντικείμενο του 

σεναρίου. Για κάθε σύνθετο λογικό αισθητήρα πρέπει να προστεθούν στην 

αναφορά και οι τελεστέοι που είναι υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα ανάλογα με 

την λογική πράξη που έχει ορισθεί. Η λογική που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

Για να υπάρχει κάποιος σύνθετος λογικός αισθητήρας στην αναφορά λάθους, 

σημαίνει ότι η τιμή του είναι διαφορετική της αναμενόμενης. Άρα η σωστή 
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τιμή του είναι η αντίθετη από αυτήν που έχει, για αυτόν το λόγω προστίθενται 

στην αναφορά όλοι οι τελεστέοι που οδήγησαν στο τρέχον αποτέλεσμα. 

 

Λογική Πράξη 
Αισθητήρα 

Αποτέλεσμα 
Αισθητήρα 

Τελεστές που συμπεριλαμβάνονται στην 
αναφορά. 

Αληθής Όσοι έχουν αληθής τιμή 
OR 

Ψευδής Όσοι έχουν ψευδής τιμή 

Αληθής Όσοι έχουν αληθής τιμή 
AND 

Ψευδής Όσοι έχουν ψευδής τιμή 

Αληθής Όλοι 
XOR 

Ψευδής Όλοι 

Αληθής Όσοι έχουν ψευδής τιμή 
ΝOR 

Ψευδής Όσοι έχουν αληθής τιμή 

Αληθής Όσοι έχουν ψευδής τιμή 
NAND 

Ψευδής Όσοι έχουν αληθής τιμή 

Αληθής Όλοι 
N-XOR 

Ψευδής Όλοι 

 

4.6 Οπτικοποίηση κατάστασης Λογικών Αισθητήρων 

Κάθε φορά που τρέχει το πρωτότυπο λογισμικό δημιουργεί ένα αρχείο 

το οποίο περιέχει την κατάσταση του κάθε αισθητήρα για κάθε εικόνα 

(frame). Εκτός από την δυαδική κατάσταση, αποθηκεύετε και το αποτέλεσμα 

του αλγορίθμου βασικής επεξεργασίας εάν αυτό μπορεί να εκφραστεί 

αριθμητικά. Αναλυτική περιγραφή της μορφής του αρχείου υπάρχει στο 

Παράρτημα 3. Για να αξιοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα φτιάχτηκε ένα script 

στο MatLab το οποίο φορτώνει τα δεδομένα από το αρχείο που 

δημιουργήθηκε και τα προβάλει με την μορφή γραφικών παραστάσεων. Για 

κάθε λογικό αισθητήρα φτιάχνει ένα διάγραμμα της αριθμητικής τιμής, επίσης 
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φτιάχνει ένα διάγραμμα στο οποίο φαίνονται ταυτόχρονα οι δυαδικές τιμές για 

όλους τους λογικούς αισθητήρες και όλους τους σύνθετους λογικούς 

αισθητήρες.  

 

(α) Διάγραμμα δυαδικών τιμών (β) Διάγραμμα αριθμητικών τιμών 

Εικόνα 9: Διαγράμματα τιμών. 

Στην εικόνα 9 βλέπουμε τα διαγράμματα που παράγονται με βάση τα 

δεδομένα που εξάγονται από το πρωτότυπο λογισμικό. Στην (α) βλέπουμε τα 

διαγράμματα δυαδικών τιμών για τους λογικούς αισθητήρες (πάνω) και για 

τους σύνθετους λογικούς αισθητήρες (κάτω). Δεξιά (β) βλέπουμε την 

αριθμητική  τιμή ενός αισθητήρα (Arm.P4R). Και τα δύο διαγράμματα 

δημιουργήθηκαν από τα ίδια δεδομένα. Στο (β) οι δύο γραμμές (πράσινη και 

κόκκινη) αναφέρονται στα κατώφλια (thresholds) που έχουν οριστεί. Ο 

αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την λήψη της απόφασης χρησιμοποιεί 

δύο κατώφλια , όταν η τιμή βρίσκετε πάνω από το κατώφλι ενεργοποίησης 

τότε το αποτέλεσμα είναι «αληθής», όταν βρίσκετε κάτω από το κατώφλι 

απενεργοποίησης τότε η τιμή του αισθητήρα είναι «ψευδής. Εάν η τιμή 

βρίσκεται ανάμεσα στα δύο κατώφλια τότε το αποτέλεσμα του λογικού 

αισθητήρα παραμένει όπως είναι.  

Τα διαγράμματα δυαδικών τιμών είναι χρήσιμα καθώς παρέχουν στον 

χρήστη την δυνατότητα να δει πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα και να 

εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την συχνότητα των συμβάντων.  

Τα διαγράμματα των αριθμητικών τιμών είναι χρήσιμα καθώς 

επιτρέπουν στον χρήστη να δει την διακύμανση των τιμών που προκύπτουν 
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από τους αλγορίθμους βασικής επεξεργασίας σε σχέση με τα κατώφλια που 

έχουν οριστεί στους αλγόριθμους απόφασης. Έτσι ο χρήστης μπορεί να 

προσαρμόσει αυτά τα όρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα βλέπουμε ότι ο αισθητήρας απενεργοποιείται στο χρονικό 

διάστημα 325 – 375 (μετρημένο σε frames, από την έναρξη της ακολουθίας). 

Παρατηρώντας την ακολουθία εικόνων ξέρουμε ότι αυτό είναι λάθος και ο 

αισθητήρας θα έπρεπε να μείνει ενεργοποιημένος μέχρι το τέλος. Από το 

διάγραμμα μπορούμε να δούμε ότι αρκεί να χαμηλώσουμε ελάχιστα το 

κατώφλι απενεργοποίησης ώστε να πετύχουμε την επιθυμητή συμπεριφορά. 

Επίσης βλέπουμε ότι η μείωση του κατωφλίου δεν θα επηρεάσει την 

λειτουργία του αισθητήρα πέραν του επιθυμητού.   

 

4.7 Οι αλγόριθμοι που υλοποιήθηκαν στο πρωτότυπο λογισμικό 

 

Στα πλαίσια του πρωτότυπου λογισμικού υλοποιήθηκε ένα σύνολο 

από αλγορίθμους επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας.  

 

1. Αλγόριθμοι προ-επεξεργασίας. 

i. Median Filtering για ασπρόμαυρες εικόνες. Ο αλγόριθμος αυτός για 

κάθε pixel pi της εικόνας, θεωρεί ένα παράθυρο N x N pixels γύρω 

από το pi (το Ν ορίζεται από τον χρήστη). Έπειτα θέτει την ένταση 

του pixel pi ίση με την median τιμή των εντάσεων των pixels που 

ανήκουν στο παράθυρο. 

ii. Συνέλιξη. Ο αλγόριθμος αυτός επιστρέφει το αποτέλεσμα της 

συνέλιξης της εικόνας με ένα φίλτρο που έχει ορίσει ο χρήστης. Ο 

αλγόριθμος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για άλλους 

αλγορίθμους που λειτουργούν με την συνέλιξη της εικόνας με μία 

μάσκα (π.χ. Averaging / Gaussian Filtering). 

2. Αλγόριθμοι βασικής επεξεργασίας. 
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i. Gaussian Differencing. Ο αλγόριθμος αυτός συγκρίνει την τρέχουσα 

εικόνα με ένα πρότυπο. Το πρότυπο μοντελοποιείται ως μία μέση 

τιμή MVi και μία σταθερή απόκλιση SDi για κάθε pixel του 

προτύπου, αναλυτικές πληροφορίες για τις μεθόδους δημιουργίας 

προτύπων παρατίθενται στην ενότητα 4.8. Ο αλγόριθμος επιστρέφει 

μία δυαδική εικόνα στην οποία κάθε pixel pi’ έχει τιμή 255 

(«αληθής») εάν |pi – MVi| > N x SDi αλλιώς το pi’ έχει τιμή 0 

(«ψευδής»). Το Ν είναι ο πολλαπλασιαστής σταθερής απόκλισης και 

ορίζεται από τον χρήστη. Όσο το Ν παίρνει μεγαλύτερες τιμές, τόσο 

λιγότερα pixels επιστρέφονται με τιμή «αληθής». 

ii. Gaussian Differencing & Hysteresis. Ο αλγόριθμος αυτός πρόκειται 

για μία βελτιωμένη έκδοση του Gaussian Differencing. Εκτελεί τον 

Gaussian Differencing με δύο διαφορετικούς πολλαπλασιαστές 

σταθερής απόκλισης Ν1 και Ν2 με Ν1 > Ν2. Δημιουργούνται δύο 

δυαδικές εικόνες I1 και I2 με την χρήση των πολλαπλασιαστών Ν1 και 

Ν2 αντίστοιχα (η εικόνα I1 περιέχει λιγότερα pixels με τιμή 255 από 

την I2). Κάθε pixel pi της τελικής εικόνας Ι έχει τιμή 255 εάν (α) το 

αντίστοιχο pixel p1i της εικόνας Ι1 έχει τιμή 255, ή εάν (β) το 

αντίστοιχο pixel p2i της εικόνας Ι2 έχει τιμή 255 και υπάρχει 

γειτονικό pixel του pi στην εικόνα I με τιμή 255.   

iii. Normalized Cross Correlation. Ο αλγόριθμος αυτός επιστρέφει μία 

μετρική της ομοιότητας της εικόνας Ι με ένα πρότυπο Π. Ο 

αλγόριθμος κανονικοποιεί  την εικόνα και το πρότυπο ώστε το 

άθροισμα των εντάσεων όλων των Pixels να είναι ίσο με 1 και 

υπολογίζει το άθροισμα των γινομένων των εντάσεων των 

αντίστοιχων pixels στην εικόνα και στο πρότυπο. 

yx
yx
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,
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Η (1) επιστρέφει την τιμή του Cross Correlation. Η (2) επιστρέφει 

την τιμή του Normalized Cross Correlation.  

3. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εκ των υστέρων. 

i. Median Filter για δυαδικές εικόνες. Ο αλγόριθμος αυτός για κάθε 

pixel pi της εικόνας, θεωρεί ένα παράθυρο N x N pixels γύρω από το 

pi (το Ν ορίζεται από τον χρήστη). Έπειτα θέτει την ένταση του 

pixel pi ίση με την median τιμή των εντάσεων των pixels που 

ανήκουν στο παράθυρο. 

4. Αλγόριθμοι λήψης απόφασης.  

i. Mask Coverage. Ο αλγόριθμος αυτός  δέχεται ως είσοδο την 

δυαδική εικόνα (Ι με pixels pi) που προκύπτει από τους αλγόριθμους 

κύριας επεξεργασίας, την μάσκα που περιγράφει την περιοχή 

ενδιαφέροντος ως δυαδική εικόνα (ΙΜ με pixels pMi), ένα κατώφλι 

ενεργοποίησης Τεν και ένα κατώφλι απενεργοποίησης Ταπεν (Τεν >  

Ταπεν). Υπολογίζονται το Σ1 ως το πλήθος των pixels pi που έχουν 

τιμή 255 και που το αντίστοιχο pixel pMi έχει τιμή 255 και το Σ2 ως 

το πλήθος των pixels pMi που έχουν τιμή 255. Εάν ο λόγος Λ = Σ1 / 

Σ2 είναι μεγαλύτερος από το Τεν τότε ο αλγόριθμος επιστρέφει τιμή 

«αληθής», εάν ο Λ είναι μικρότερος από το Ταπεν τότε ο αλγόριθμος 

επιστρέφει τιμή «ψευδής». Εάν ο Λ είναι ανάμεσα στα δύο 

κατώφλια τότε ο αλγόριθμος επιστρέφει την προηγούμενη τιμή του. 

ii. NCC Thresholding. Ο αλγόριθμος αυτός δέχεται ως είσοδο την 

δεκαδική τιμή που προκύπτει από τον αλγόριθμο Normalized Cross 

Correlation, ένα κατώφλι ενεργοποίησης Τεν και ένα κατώφλι 

απενεργοποίησης Ταπεν (Τεν >  Ταπεν). Εάν το αποτέλεσμα του 

Normalized Cross Correlation είναι μεγαλύτερη από το Τεν τότε ο 
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αλγόριθμος επιστρέφει τιμή «αληθής», εάν το αποτέλεσμα του 

normalized cross correlation  είναι μικρότερο από το Ταπεν τότε ο 

αλγόριθμος επιστρέφει τιμή «ψευδής». Εάν το αποτέλεσμα του 

normalized cross correlation είναι ανάμεσα στα δύο κατώφλια τότε 

ο αλγόριθμος επιστρέφει την προηγούμενη τιμή του. 

 

4.8 Μέθοδοι δημιουργίας προτύπων  

 

Στο πλαίσιο του πρωτότυπου λογισμικού, οι αλγόριθμοι κύριας 

επεξεργασίας ακολουθούν δύο βασικές μεθόδους με στόχο να ανιχνεύσουν 

εάν ένα αντικείμενο βρίσκεται σε μία προκαθορισμένη θέση. Είτε συγκρίνουν 

την τρέχουσα εικόνα με ένα πρότυπο του αντικειμένου (matching), είτε 

συγκρίνουν την τρέχουσα εικόνα με ένα πρότυπο του υποβάθρου 

(differencing). Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα σε σχέση με το ποιο ακριβώς αντικείμενο βλέπουμε. Στην 

δεύτερη περίπτωση γνωρίζουμε ότι κάποιο αντικείμενο βρίσκεται στην 

συγκεκριμένη θέση. Η αυστηρή δομή των σκηνών υπό παρακολούθηση και το 

γεγονός ότι οι σκηνές αυτές λειτουργούν βάση κάποιου σεναρίου, μας 

επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα για το αντικείμενο, και στην δεύτερη 

περίπτωση. Η χρήση της πρώτης μεθόδου είναι προτιμότερη, αλλά υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και στις δύο μεθόδους είναι 

απαραίτητο να υπάρχει ένα πρότυπο, είτε του αντικειμένου, είτε του 

υποβάθρου. Στην υλοποίησή μας αυτά τα πρότυπα αποτελούνται από μία 

μέση τιμή και μία σταθερή απόκλιση για κάθε pixel. Το πρωτότυπο λογισμικό 

παρέχει στον χρήστη δύο μεθόδους για την δημιουργία αυτών των προτύπων. 

Και για τις δύο μεθόδους ο χρήστη πρέπει να επιλέξει ποιες εικόνες (frames) 

θέλει να χρησιμοποιήσει ως είσοδο για την δημιουργία των προτύπων. Στην 

πρώτη περίπτωση, υπολογίζεται η μέση τιμή και η σταθερή απόκλιση για κάθε 

pixel από όλες τις εικόνες που έχει δώσει ο χρήστης. Στην δεύτερη περίπτωση, 

για κάθε pixel υπολογίζεται το ιστόγραμμα της έντασης με βάση τις εικόνες 

που έχει δώσει ο χρήστης. Έπειτα επιλέγεται η περιοχή του ιστογράμματος η 
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οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο πλάτος, ο μέσος όρος και η σταθερή απόκλιση 

υπολογίζονται με βάση τις εικόνες στις οποίες η ένταση του συγκεκριμένου 

pixel ανήκει στην επιλεγμένη περιοχή. Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε για την δημιουργία προτύπων αντικειμένων, είτε για την 

δημιουργία προτύπων του υποβάθρου. 

(α) Gaussian (β) Histogram 

Εικόνα 10: Τα αποτελέσματα των  δύο μεθόδων δημιουργίας προτύπων 

 

Στην εικόνα 10 βλέπουμε τα αποτελέσματα των  δύο μεθόδων 

δημιουργίας προτύπων. Και για τις δύο εικόνες χρησιμοποιήθηκε η ίδια 

ακολουθία εικόνων ως είσοδο, η οποία έδειχνε έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας 

του μηχανήματος. Η εικόνα (α) έχει δημιουργηθεί με τον υπολογισμό του 

μέσου όρου για κάθε pixel, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σκιών σε 

όποια σημεία υπήρχε κάποιο αντικείμενο για αρκετές εικόνες (για παράδειγμα 

στην θέση πάνω αριστερά υπάρχει μία σκιά του αντικειμένου). Η εικόνα (β) 

έχει δημιουργηθεί με την μέθοδο του ιστογράμματος. Εδώ οι σκιές έχουν 

μειωθεί κατά πολύ αλλά τα χρώματα έχουν αλλοιωθεί καθώς οι εντάσεις των 

pixels δεν προέκυψαν από τον μέσο όρο όλων των εικόνων, αλλά μόνο από 
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επιλεγμένες εικόνες των οποίων οι εντάσεις είχαν την μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης. Η πρώτη μέθοδο έχει καλύτερα αποτελέσματα εάν ο χρήστης 

επιλέξει προσεκτικά τις εικόνες που θέλει να χρησιμοποιήσει. Η δεύτερη 

μέθοδος είναι κατάλληλη για την δημιουργία προτύπων του υποβάθρου χωρίς 

να απαιτεί από τον χρήστη να επιλέξει συγκεκριμένες εικόνες. 
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5. Αποτελέσματα 
 

Το πρωτότυπο λογισμικό που αναπτύχθηκε δοκιμάστηκε με πληθώρα 

από ακολουθίες εικόνων, οι οποίες προέκυψαν από διαφορετικές πηγές. Οι 

περισσότερες ακολουθίες προήλθαν από μια ρομποτική πλατφόρμα δοκιμών η 

οποία παρουσιάζεται παρακάτω. Επίσης υπήρχαν ακολουθίες εικόνων 

διαθέσιμες από γραμμές παραγωγής εν λειτουργία. Παρακάτω παραθέτουμε 

τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση δοκιμάσαμε την 

προτεινόμενη μεθοδολογία και το πρωτότυπο λογισμικό σε μία ακολουθία 

εικόνων που προέκυψε από την ομαλή λειτουργία της ρομποτικής πλατφόρμας 

δοκιμών. Στην δεύτερη περίπτωση, σε μία ακολουθία που προέκυψε από μία 

ελαττωματική λειτουργία της πλατφόρμας δοκιμών. Τέλος παραθέτουμε και τα 

αποτελέσματα από την δοκιμή σε μία ακολουθία εικόνων που προέκυψε από 

την λειτουργία μίας γραμμής παραγωγής.  
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5.1 Παρουσίαση της ρομποτικής πλατφόρμας δοκιμών 

 

Για να καλυφθεί η ανάγκη δοκιμών του συστήματος σε ελεγχόμενες 

συνθήκες κατασκευάστηκε μία ρομποτική πλατφόρμα που τοποθετεί εργαλεία 

σε διάφορες θέσεις.  

(α) (β) 

Εικόνα 11: Η πλατφόρμα δοκιμών 

Στην εικόνα 11 βλέπουμε την πλατφόρμα που κατασκευάστηκε (στην 

εταιρία Profactor). Υπάρχουν τέσσερις θέσεις αριστερά και τέσσερις δεξιά. Ένα 

αντικείμενο είναι τοποθετημένο στην πάνω αριστερά θέση στην (α). Ένας 

ρομποτικός βραχίονας που μπορεί να μετακινείται κατάλληλα ώστε να φτάσει 

σε κάθε θέση είναι τοποθετημένος στο κέντρο της πλατφόρμας. Στην (β) ο 

βραχίονας έχει μετακινηθεί μπροστά από την 1η θέση και έχει πιάσει το 

αντικείμενο με σκοπό να το μετακινήσει σε άλλη θέση. Η κάμερα έχει 

τοποθετηθεί με γωνία 90ο περιστραμένη γύρω από τον οπτικό άξονα. Εδώ οι 

εικόνες έχουν περιστραφεί, ώστε να φαίνονται σωστά. 
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5.2 Ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας δοκιμών 

 

   

(α) (β) (γ) 

Εικόνα 12: Στιγμιότυπα από την πρώτη ακολουθία εικόνων 

 

Στην εικόνα 12 βλέπουμε κάποια στιγμιότυπα από την λειτουργία της 

πλατφόρμας δοκιμών. Αρχικά ένα αντικείμενο είναι τοποθετημένο στην πάνω 

αριστερή θέση (α). Ο ρομποτικός βραχίονας «πιάνει» το αντικείμενο και το 

μεταφέρει (β) και το αφήνει στην κάτω δεξιά θέση (γ).  

5.2.1 Οι ρυθμίσεις 

Σε αυτήν την περίπτωση θέλαμε να ελέγξουμε την θέση του βραχίονα 

και την θέση του αντικειμένου. Για κάθε θέση του ρομποτικού βραχίονα 

δημιουργήσαμε δύο λογικούς αισθητήρες, έναν για κάθε άκρη του βραχίονα, 

έπειτα δημιουργήσαμε έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα ο οποίος επιστρέφει το 

OR τον δύο αισθητήρων. Η επιλογή αυτή έγινε καθώς όταν ο βραχίονας 

πλησιάζει σε μία θέση για να πάρει ή να αφήσει ένα αντικείμενο, τότε το 

τμήμα που «πιάνει» το αντικείμενο μετακινείται πάνω από το άκρο του 

βραχίονα και αλλοιώνει την εικόνα. Δημιουργήσαμε τρεις σύνθετους λογικούς 

αισθητήρες. Έναν για την πρώτη πάνω θέση, έναν για την κάτω θέση και έναν 

για μία ενδιάμεση θέση. Δύο λογικοί αισθητήρες δημιουργήθηκαν ώστε να 

μπορούμε να ελέγξουμε την θέση του αντικειμένου. Ο ένας τοποθετήθηκε 

στην πάνω αριστερή θέση και ο άλλος στην κάτω δεξιά. Επίσης 
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δημιουργήθηκαν δύο σύνθετοι λογικοί αισθητήρες που ενεργοποιούνται την 

στιγμή που τοποθετείται και την στιγμή που απομακρύνεται το αντικείμενο.  

Όλοι οι λογικοί αισθητήρες που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιούν τον 

αλγόριθμο Gaussian Matching ως αλγόριθμο κύριας επεξεργασίας. Για την 

δημιουργία των προτύπων του βραχίονα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Gaussian 

με είσοδο επιλεγμένες από τον χρήστη εικόνες. Ο πολλαπλασιαστής της 

σταθερής απόκλισης (n) επιλέχθηκε ίσος με 1.5. Ως αλγόριθμος λήψης 

απόφασης επιλέχθηκε ο Mask Coverage με κατώφλι ενεργοποίησης ίσο με 0.7 

και κατώφλι απενεργοποίησης ίσο με 0.4. Αυτές οι τιμές είναι οι εξ’ ορισμού 

(default) τιμές των παραμέτρων. 

Ο σύνθετος αισθητήρας που ελέγχει την απομάκρυνση του 

αντικειμένου ενεργοποιείται εάν στην τρέχουσα εικόνα το αντικείμενο δεν 

είναι στην θέση του και εάν ήταν εκεί τουλάχιστον στις 4 από τις 

προηγούμενες 10 εικόνες.  

 

Εικόνα 13: Οι ρυθμίσεις του σύνθετου λογικού αισθητήρα που ελέγχει την 
απομάκρυνση του αντικειμένου 

Στην εικόνα 13 βλέπουμε τις ρυθμίσεις του σύνθετου λογικού 

αισθητήρα που ενεργοποιείται όταν απομακρυνθεί το αντικείμενο από την 

πάνω αριστερή θέση. Ο λογικός αισθητήρας Item.P1 ενεργοποιείται όταν το 

αντικείμενο βρίσκεται στην πάνω αριστερά θέση. Ο σύνθετος λογικός 

αισθητήρας εκτελεί μία AND σε δύο τελεστές. Ο πρώτος (T(Now) NOR) απλά 
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αντιστρέφει το αποτέλεσμα του Item.P1 (επιστρέφοντας «αληθής» τιμή όταν 

το αντικείμενο λείπει). Ο δεύτερος (Τ(-0, -10, 4, 10) OR) επιστρέφει 

«αληθής» τιμή όταν το αντικείμενο βρισκόταν στην θέση του από τέσσερις 

έως 10 φορές στις προηγούμενες 10 εικόνες. Η λογική σύζευξη αυτών των 

δύο επιστρέφει «αληθής», την στιγμή κατά την οποία το αντικείμενο 

απομακρύνεται από την θέση του. Με την ίδια λογική λειτουργεί και ο 

αισθητήρας που ελέγχει την τοποθέτηση του αντικειμένου ο οποίος 

ενεργοποιείται εάν το αντικείμενο είναι στην τρέχουσα εικόνα στην θέση του 

αλλά έλλειπε τουλάχιστον για 4 από τις προηγούμενες εικόνες.  

 

Εικόνα 14: Η τοποθέτηση των λογικών αισθητήρων. 

Στην εικόνα 14 βλέπουμε την τοποθέτηση των διάφορων αισθητήρων 

που περιγράψαμε νωρίτερα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σωστός 

προσανατολισμός των εικόνων είναι αυτός που φαίνεται στην εικόνα 14, 

καθώς η κάμερα είχε τοποθετηθεί κάθετα, ώστε η μεγαλύτερη διάσταση της 

εικόνας (πλάτος) να ταιριάζει με την μεγαλύτερη διάσταση της ρομποτικής 

πλατφόρμας (ύψος) για καλύτερη εκμετάλλευση του οπτικού πεδίου της 

εικόνας.  
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Πέρα από τους λογικούς αισθητήρες και τους σύνθετους λογικούς 

αισθητήρες δημιουργήθηκε και ένα σενάριο λειτουργίας το οποίο αποτελείται 

από πέντε γεγονότα: 

1. Ο βραχίονας φτάνει στην θέση 1 (Αριστερά) [Αρχή του σεναρίου] 

2. Το αντικείμενο απομακρύνεται από την θέση του 

3. Ο βραχίονας φτάνει στην θέση 2 (Μέση) 

4. Ο βραχίονας φτάνει στην θέση 4 (Δεξιά) 

5. Το αντικείμενο τοποθετείται στην θέση του 

Τα χρονικά περιθώρια ανάμεσα σε κάθε αντικείμενο του σεναρίου 

έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα, ώστε να συμφωνούμε με τις χρονικές στιγμές 

κατά τις οποίες πραγματοποιούνται τα γεγονότα του σεναρίου. 

5.2.2 Στιγμιότυπα λειτουργίας 

  

(α),  Αρ. Εικόνας: 6 (β), Αρ. Εικόνας: 28 

  

(γ), Αρ. Εικόνας: 85 (δ), Αρ. Εικόνας: 169 
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(ε), Αρ. Εικόνας: 223 (στ), Αρ. Εικόνας: 281 

Εικόνα 15: Στιγμιότυπα από την επεξεργασία τις ακολουθίας εικόνων 

Στην εικόνα 15 βλέπουμε τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα από την 

λειτουργία του συστήματος. Στο κάτω αριστερό τμήμα της κάθε εικόνας 

βλέπουμε την κατάσταση των λογικών και των σύνθετων λογικών 

αισθητήρων. Οι αισθητήρες που έχουν επιλεγεί να φαίνονται είναι οι εξής  

1. Item.P1: Αισθητήρας θέσης αντικειμένου για την αρχική θέση. 

2. Item.P4: Αισθητήρας θέσης αντικειμένου για την τελική θέση. 

3. Arm @ P1: Αισθητήρας θέσης βραχίονα για την πρώτη θέση 
(αριστερά). 

4. Arm @ P2: Αισθητήρας θέσης βραχίονα για την δεύτερη θέση 
(μέση). 

5. Arm @ P4: Αισθητήρας θέσης βραχίονα για την τέταρτη θέση 
(δεξιά). 

6. Item Removed: Αισθητήρας απομάκρυνσης αντικειμένου από 
την αρχική θέση. 

7. Item Placed: Αισθητήρας τοποθέτησης αντικειμένου στην τελική 
θέση. 

Μπροστά από κάθε αισθητήρα εμφανίζετε ένα πράσινο τετράγωνο εάν 

ο αισθητήρες είναι ενεργοποιημένος (True) ή ένα κόκκινο εάν είναι 

απενεργοποιημένος (False). Πάνω στην εικόνα, στην θέση κάθε αισθητήρα, 

εμφανίζεται το περίγραμμά του, και τα pixels που ανήκουν στην μάσκα, με 

πράσινο εάν συμφωνούν με το πρότυπο και με κόκκινο εάν διαφέρουν.  

Στην (α) βλέπουμε την αρχική κατάσταση της πλατφόρμας δοκιμών 

όπου το αντικείμενο είναι στην αρχική του θέση (και ο αντίστοιχος αισθητήρας 
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είναι ενεργοποιημένος). Στην (β) ο βραχίονας έχει μετακινηθεί στην αριστερή 

θέση και είναι έτοιμος να μετακινήσει το αντικείμενο, ο αισθητήρας που 

ανιχνεύει την ύπαρξη του βραχίονα, στην αντίστοιχη θέση είναι 

ενεργοποιημένος. Στην (γ) ο βραχίονας έχει απομακρύνει το αντικείμενο από 

την αρχική του θέση. Στην (δ) ο βραχίονας περνάει από την ενδιάμεση θέση. 

Στην (ε) ο βραχίονας έχει φτάσει στην τελική θέση και είναι έτοιμος να 

τοποθετήσει το αντικείμενο. Στην (στ) το αντικείμενο έχει μόλις τοποθετηθεί 

και έχει ενεργοποιηθεί και ο αισθητήρας θέσης του αντικειμένου και ο 

αισθητήρας τοποθέτησής του. 

Εικόνα 16: Γραφική παράσταση των καταστάσεων των λογικών αισθητήρων 

Στην εικόνα 16 βλέπουμε την γραφική παράσταση των τιμών των 

λογικών αισθητήρων (επάνω) και των σύνθετων λογικών αισθητήρων (κάτω).  

Παρακάτω ακολουθεί το αρχείο καταγραφής (log) του πρωτότυπου 

λογισμικού στο οποίο αναφέρονται όλες οι αλλαγές της κατάστασης των 

λογικών αισθητήρων και των σύνθετων λογικών αισθητήρων, καθώς και οι 
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επιβεβαιώσεις των γεγονότων των σεναρίων. Στην πρώτη στήλη βλέπουμε 

τον αριθμό της εικόνας όπου συνέβη το κάθε συμβάν, ακολουθεί το όνομα 

του αισθητήρα που δημιούργησε το κάθε συμβάν και η κατάσταση του 

αισθητήρα (On / Off). Για τα γεγονότα του σεναρίου βλέπουμε πιο γεγονός 

δημιούργησε το κάθε συμβάν, και το είδος του συμβάντος (εάν το σενάριο 

εξελίσσεται κανονικά ή εάν έχει συμβεί κάποιο λάθος). 

 

[00000]              Item.P1:  ON [100%] 
[00014]               ArmP1R:  ON [071%] 
[00014]             Arm @ P1:  ON 
[00014] Scenario Start SI[0]:        Scenario       Arm @ P1 
[00015]               ArmP1L:  ON [080%] 
[00036]               ArmP1L: OFF [026%] 
[00056]              Item.P1: OFF [027%] 
[00060]         Item Removed:  ON 
[00060] Sce Item OK    SI[1]:        Scenario   Item Removed 
[00063]         Item Removed: OFF 
[00107]               ArmP1L:  ON [074%] 
[00151]               ArmP1R: OFF [025%] 
[00151]               ArmP1L: OFF [022%] 
[00151]             Arm @ P1: OFF 
[00168]               ArmP2L:  ON [077%] 
[00168]             Arm @ P2:  ON 
[00168] Sce Item OK    SI[2]:        Scenario       Arm @ P2 
[00169]               ArmP2R:  ON [076%] 
[00174]               ArmP2R: OFF [021%] 
[00174]               ArmP2L: OFF [033%] 
[00174]             Arm @ P2: OFF 
[00209]               ArmP4R:  ON [071%] 
[00209]             Arm @ P4:  ON 
[00209] Sce Item OK    SI[3]:        Scenario       Arm @ P4 
[00210]               ArmP4L:  ON [072%] 
[00233]               ArmP4R: OFF [039%] 
[00270]               ArmP4R:  ON [076%] 
[00276]              Item.P4:  ON [087%] 
[00280]          Item Placed:  ON 
[00280] Sce Item OK    SI[4]:        Scenario    Item Placed 
[00283]          Item Placed: OFF 
 

Από το αρχείο καταγραφής του πρωτότυπου λογισμικού μπορούμε να 

δούμε ότι όλα τα γεγονότα του σεναρίου πραγματοποιήθηκαν στα σωστά 

χρονικά πλαίσια. Το σύστημα σεναρίων παρέχει δύο τρόπους επιβεβαίωσής 

τους. Στην αυστηρή επιβεβαίωση κάθε λογικός αισθητήρας πρέπει να 

ενεργοποιηθεί μόνο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει ορίσει ο χρήστης. 

Στην χαλαρή επιβεβαίωση, αρκεί να συμβεί εντός του χρονικού πλαισίου, 
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ανεξαρτήτως εάν θα συμβεί και εκτός αυτού. Η διαφορά των δύο μεθόδων 

επιβεβαίωσης φαίνεται εάν ένα γεγονός συμβεί νωρίτερα από ότι πρέπει. Για 

να δείξουμε αυτήν την διαφορά δημιουργήσαμε ένα σενάριο στο οποίο ο 

βραχίονας φτάνει στην δεύτερη θέση νωρίτερα από ότι έπρεπε. Παρακάτω θα 

δείξουμε πως το πρόγραμμα ενημερώνει τον χρήστη όταν χρησιμοποιείτε η 

κάθε μέθοδος επιβεβαίωσης.  

 

 

5.2.3 Αυστηρή μέθοδος επιβεβαίωσης σεναρίων 

(α) 

[00168] Sce Item EARLY SI[2]: Scenario       Arm @ P2 

(β) 

Εικόνα 17: Το σύστημα ενημέρωσης του χρήστη (Αυστηρή Επιβεβαίωση) 

Στην εικόνα 17 βλέπουμε το σύστημα ενημέρωσης του χρήστη. Στο 

(α) βλέπουμε την πλήρη αναφορά σχετικά με το λάθος που συνέβη. Σε αυτήν 

την αναφορά ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το 
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γεγονός του σεναρίου που πραγματοποιήθηκε σε λάθος χρόνο, καθώς και όλες 

τις πληροφορίες σχετικά με τον λογικό αισθητήρα στον οποίο βασίζετε το 

συγκεκριμένο γεγονός του σεναρίου. Στο (β) βλέπουμε την καταχώρηση στο 

αρχείο καταγραφής όπου μας ενημερώνει ότι στην εικόνα 168 το δεύτερο 

γεγονός του σεναρίου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από ότι έπρεπε. Τα 

παραπάνω μηνύματα παράγονται όταν χρησιμοποιείται η αυστηρή μέθοδος 

επιβεβαίωσης.  

Όταν χρησιμοποιείται η χαλαρή μέθοδος επιβεβαίωσης τότε το 

σύστημα δεν θεωρεί λάθος την πρόωρη ενεργοποίηση ενός σύνθετου λογικού 

αισθητήρα και άρα πρέπει να περιμένει μέχρι να λήξη ο χρόνος που έχει ορίσει 

ο χρήστης. Στο σενάριο που χρησιμοποιήσαμε νωρίτερα αλλάξαμε την μέθοδο 

επιβεβαίωσης από αυστηρή σε χαλαρή. 

5.2.4 Χαλαρή μέθοδος επιβεβαίωσης σεναρίων 

 

(α) 

[00205] Sce Item LATE  SI[2]:        Scenario       Arm @ P2 

(β) 
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Εικόνα 18: Το σύστημα ενημέρωσης του χρήστη (Χαλαρή Επιβεβαίωση) 

Στην εικόνα 18 βλέπουμε το σύστημα ενημέρωσης του χρήστη. Σε 

αυτήν την περίπτωση επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει χαλαρή επιβεβαίωση, το 

σύστημα δεν αντιλαμβάνεται ότι το γεγονός του σεναρίου έχει 

πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι έπρεπε, και περιμένει να συμβεί μέσα στα 

χρονικά πλαίσια που έχει ορίσει ο χρήστης. Όταν αυτό δεν συμβαίνει τότε 

παράγεται η αναφορά λάθους που βλέπουμε στο (α). Στο (β) βλέπουμε την 

καταχώρηση στο αρχείο καταγραφής, όπου φαίνεται ότι το σύστημα ειδοποιεί 

τον χρήστη στην εικόνα 205, και ότι θεωρεί ότι το γεγονός έχει αργήσει να 

πραγματοποιηθεί.  
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5.3 Ελαττωματική λειτουργία της πλατφόρμας δοκιμών 

 

Στο προηγούμενο παράδειγμα είδαμε πώς συμπεριφέρεται το σύστημα 

που αναπτύχθηκε όταν στην υπό παρακολούθηση σκηνή όλα λειτουργούν 

σωστά. Εδώ παραθέτουμε ένα παράδειγμα όπου συμβαίνει μία αστοχία στην 

πλατφόρμα δοκιμών. Συγκεκριμένα, μόλις ο βραχίονας πιάνει το αντικείμενο, 

αυτό πέφτει.  

  

Εικόνα 19: Στιγμιότυπα από την ακολουθία εικόνων. 

Στην εικόνα 19 βλέπουμε το αντικείμενο που πέφτει από τον 

ρομποτικό βραχίονα. 

5.3.1 Οι ρυθμίσεις 

Οι ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της σκηνής είναι ακριβώς ίδιες 

με της ρυθμίσεις του προηγούμενου παραδείγματος, εκτός από τον αισθητήρα 

θέσης του βραχίονα για την μεσαία θέση ο οποίος δεν χρειαζόταν και 

καταργήθηκε.  
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5.3.2 Στιγμιότυπα λειτουργίας 

 

(α) (β) 

Εικόνα 20: Στιγμιότυπα από την λειτουργία του συστήματος 

 

Στην εικόνα 20 βλέπουμε δύο στιγμιότυπα από την λειτουργία του 

συστήματος στο (α) ο βραχίονας είναι έτοιμος να πιάσει το αντικείμενο. Στο 

(β) ο βραχίονας ετοιμάζετε να τοποθετήσει το αντικείμενο, το οποίο όμως έχει 

ήδη πέσει. Το σενάριο που έχουμε δημιουργήσει (ίδιο με το προηγούμενο 

παράδειγμα) προβλέπει ότι από την στιγμή που θα φτάσει ο βραχίονας στην 

δεξιά θέση του, τότε μετά από 70 εικόνες (+/- 10) θα πρέπει να έχει 

τοποθετηθεί το αντικείμενο. Όταν δεν επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση του 

αντικειμένου δημιουργείται μία αναφορά σφάλματος η οποία παρουσιάζεται 

διεξοδικά στην σενέχεια. 
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5.3.3 Αναφορά προβλήματος 

Η πληροφορίες που παρέχει το σύστημα αναφορών στον χρήστη 

χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα. 

 

 

Εικόνα 21: Η αναφορά σχετικά με το σενάριο λειτουργίας 

Στην εικόνα 21 βλέπουμε το πρώτο επίπεδο πληροφορίας που μας 

ενημερώνει για το πιο σενάριο απέτυχε και πιο γεγονός του δεν 

πραγματοποιήθηκε όπως είχαμε ορίσει. Ο χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες 

για το συγκεκριμένο γεγονός του σεναρίου που δεν πραγματοποιήθηκε στο 

χρονικό πλαίσιο που είχε ορίσει ο χρήστης επιλέγοντας το από την δεξιά 

λίστα. 
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Εικόνα 22: Η αναφορά σχετικά με το αντικείμενο σεναρίου 

Στην εικόνα 22 βλέπουμε το δεύτερο επίπεδο πληροφορίας όπου 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του σεναρίου που δεν 

πραγματοποιήθηκε στα χρονικά πλαίσια που είχε ορίσει ο χρήστης. Η αναφορά 

χωρίζετε σε τρία τμήματα. Επάνω βλέπουμε τα στοιχεία του αντικειμένου, τον 

αριθμό του, τον σύνθετο λογικό αισθητήρα που παρακολουθεί, την 

αναμενόμενη κατάσταση του, και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να 

επέλθει αυτή η κατάσταση. Έπειτα ακολουθεί ένα κείμενο το οποίο περιγράφει 

λεκτικά τα παραπάνω στοιχεία και δημιουργείται δυναμικά από το σύστημα 

δημιουργίας αναφορών. Τα σημαντικά στοιχεία εμφανίζονται με κόκκινα 

γράμματα. Τέλος ακολουθεί ένα ελεύθερο κείμενο που έχει εισάγει ο χρήστης 

σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο σεναρίου. 
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Εικόνα 23: Η αναφορά σχετικά με τον σύνθετο λογικό αισθητήρα 

Στην εικόνα 23 βλέπουμε το τρίτο επίπεδο πληροφορίας που αφορά 

στον σύνθετο λογικό αισθητήρα. Η αναφορά χωρίζεται σε δύο τμήματα, στο 

πρώτο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του αισθητήρα (όνομα, λογική πράξη, 

χρονική ολοκλήρωση) και στο δεύτερο δημιουργείται δυναμικά ένα κείμενο το 

οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο λογικός αισθητήρας δεν είναι 

στην αναμενόμενη κατάσταση. Κάθε αναφορά λάθους περιέχει τα τρία 

επίπεδα που έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα. Επίσης σε κάθε αναφορά 

προστίθενται επίπεδα όσα περιλαμβάνει ο σύνθετος λογικός αισθητήρας, μέχρι 

να καταλήξει σε απλούς λογικούς αισθητήρες οι οποίοι δεν μπορούν να 

αναλυθούν περαιτέρω.  
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(β) 

Εικόνα 24: Η αναφορά σχετικά με τον λογικό αισθητήρα 

Στην εικόνα 24 βλέπουμε το τελευταίο επίπεδο της πληροφορίας που 

παρέχεται στον χρήστη, η οποία αφορά στον λογικό αισθητήρα που δεν 

λειτούργησε όπως έπρεπε. Εδώ ο λογικός αισθητήρας που ελέγχει εάν το 

αντικείμενο έχει τοποθετηθεί στην τελική του θέση δεν έχει ενεργοποιηθεί.  

Το συγκεκριμένο παράδειγμα δείχνει ότι παρόλο που το σύστημα δεν 

έχει δυνατότητες παρακολούθησης αντικειμένων (tracking) μπορεί να χειριστεί 

περιπτώσεις όπου συμβαίνει κάτι λάθος, ακόμα και σε σημεία που δεν 

παρακολουθούνται άμεσα. Αυτό συμβαίνει διότι η αυστηρή δομή του υπό 

παρακολούθηση περιβάλλοντος επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

τι συμβαίνει στην σκηνή παρατηρώντας μόνο τα κρίσιμα σημεία των 

διαδικασιών. 

Μέσω του συστήματος αναφορών ο χρήστης μπορεί να δει πια 

στοιχεία δεν έχουν λειτουργήσει όπως έπρεπε και να εντοπίσει τα λάθη είτε 

αυτά βρίσκονται στον ορισμό των αντικειμένων του συστήματος, είτε 

πρόκειται για λάθη που συνέβησαν στο περιβάλλον που παρακολουθούμε 

(όπως σε αυτήν την περίπτωση). 
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5.4 Πειραματισμός με ακολουθίες από γραμμή παραγωγής 

 

Μετά τις δοκιμές στο ελεγχόμενο περιβάλλον της ρομποτικής 

πλατφόρμας δοκιμών, δοκιμάσαμε το σύστημα με μία ακολουθία εικόνων που 

προέκυψε από μία πραγματική γραμμή παραγωγής. 

  

(α) (β) 

Εικόνα 25: Στιγμιότυπα από την γραμμή παραγωγής 

Στην εικόνα 25 βλέπουμε δύο στιγμιότυπα από μία γραμμή 

παραγωγής όπου ένα κομμάτι τυρί κόβεται σε προκαθορισμένα μεγέθη. Τα 

αντικείμενα που μας ενδιέφερε να παρακολουθήσουμε είναι η θέση του τυριού 

(εάν έχει φτάσει στο κατάλληλο σημείο για κόψιμο) και η θέση του μαχαιριού 

(εάν έχει κατέβει ώστε να κοπεί το τυρί).  
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5.4.1 Ρυθμίσεις 

 

Εικόνα 26: Οι λογικοί αισθητήρες που δημιουργήθηκα. 

Στην εικόνα 26 βλέπουμε τους δύο λογικούς αισθητήρες που 

δημιουργήθηκαν για να χειριστούμε την συγκεκριμένη ακολουθία εικόνων. Ο 

αισθητήρας πάνω αριστερά ελέγχει την κάθοδο του μαχαιριού. Χρησιμοποιεί 

matching, το οποίο χρησιμοποιεί σαν πρότυπο την εικόνα του μαχαιριού μόνο 

από την πρώτη επανάληψη της διαδικασίας. Αυτό έγινε ώστε να δοκιμαστεί η 

ανοχή του αλγορίθμου στις μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

επαναλήψεων. Ο αισθητήρας στην μέση της εικόνας παρακολουθεί την θέση 

του τυριού. Επειδή το τυρί μπορεί έχει διάφορες ανωμαλίες στην επιφάνεια 

του, επιλέχθηκε η χρήση αλγορίθμου differencing. Έτσι δημιουργήθηκε ένα 

πρότυπο του υποβάθρου και το αντικείμενο ανιχνεύεται ως διαφοροποίηση 

από το πρότυπο.  
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5.4.2 Στιγμιότυπα λειτουργίας 

  

(α) (β) 

Εικόνα 27: Στιγμιότυπα από την λειτουργία του συστήματος 

Στην εικόνα 27 βλέπουμε δύο στιγμιότυπα από την λειτουργία του 

συστήματος. Στο (α) έχει εντοπιστεί το τυρί στην σωστή θέση. Στο (β) 

επιβεβαιώνεται και η κάθοδος του μαχαιριού. 

Εικόνα 28: Το διάγραμμα τιμών των λογικών αισθητήρων 

Στην εικόνα 28 βλέπουμε το διάγραμμα των τιμών των λογικών 

αισθητήρων. Από το διάγραμμα βλέπουμε ότι η διαδικασία εξελίσσεται 

κανονικά. Το τυρί ανιχνεύεται όταν φτάνει στο κατάλληλο σημείο και η πτώση 

του μαχαιριού ακολουθεί πάντα την ανίχνευση του τυριού. Από τα 

διαγράμματα τιμών των λογικών αισθητήρων είναι δυνατόν να εξαχθούν 
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στοιχεία σχετικά με την διαδοχή των γεγονότων, και τους χρόνους ανάμεσα 

τους, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία σεναρίων λειτουργίας.  
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5.5 Συμπεράσματα 

 

Τα παραδείγματα που παραθέσαμε αποτελούν ένα ενδεικτικό σύνολο 

των δοκιμών που κάναμε κατά την ανάπτυξη του συστήματος. Στις δοκιμές 

που κάναμε καταφέραμε να ανιχνεύσουμε όλα τα γεγονότα που μας 

ενδιέφεραν. Σημαντικό είναι επίσης ότι ακόμα και με την χρήση ενός 

αλγορίθμου matching και ενός αλγορίθμου differencing ήμασταν σε θέση να 

χειριστούμε σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η 

υλοποίηση επιπλέον αλγορίθμων. 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που παρατηρήσαμε ήταν ότι όταν δώσαμε 

το σύστημα σε άτομο, σχετικό με τον χώρο των υπολογιστών και της 

υπολογιστικής όρασης, αλλά χωρίς καμία γνώση του συστήματος, έπειτα από 

μικρή παρουσίαση ήταν σε θέση να το λειτουργήσει αρκετά άνετα και 

γρήγορα. Επίσης όταν παρουσιάστηκε το σύστημα σε άτομο σχετικό με τον 

χώρο του αυτοματισμού γραμμών παραγωγής, τα σχόλια του ήταν θετικά 

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και με τις γενικές ομοιότητες σε σχέση με 

τις υπάρχουσες μεθόδους των πραγματικών αισθητήρων. Και οι δύο 

παρατηρήσεις είναι αρκετά σημαντικές, καθώς το σύστημα έχει δημιουργηθεί 

με γνώμονα να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικά περιβάλλοντα.  

Η δομή των λογικών αισθητήρων και των κατηγοριών των 

αλγορίθμων επιτρέπουν την επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος με 

την υλοποίηση και την προσθήκη καινούργιων αλγορίθμων. Η προσθήκη ενός 

αλγορίθμου είναι αρκετά απλή. Αρκεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία ανήκει και να δηλωθεί στο πρότυπο 

λογισμικό.  

Το πλαίσιο που περιγράψαμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλήθος 

διαφορετικών εφαρμογών. Η ίδια ιδέα που χρησιμοποιείτε για την κατανόηση 

γεγονότων σε μία γραμμή παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 

εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στην επίβλεψη ενός χώρου στάθμευσης.  
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Οι αλγόριθμοι που έχουν συμπεριληφθεί στο πρωτότυπο λογισμικό 

είναι σχετικά απλοί, με κατανοητές παραμέτρους, οι οποίες είναι αρκετά 

εύκολο να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργούν σωστά στην κάθε περίπτωση. 

Παρόλο που με τις εξ’ ορισμού παραμέτρους οι αλγόριθμοι λειτουργούν 

σωστά στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισής τους 

ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν οι αλγόριθμοι σε κάθε περίπτωση. 

Το είδος των αλγορίθμων που χρησιμοποιούμε (οι οποίοι συνήθως 

εφαρμόζουν κάποιες απλές πράξεις ανά pixel) είναι οικονομικοί σε απαιτήσεις 

υπολογιστικής ισχύος. Επίσης το γεγονός ότι αυτοί οι αλγόριθμοι 

εφαρμόζονται στις περιοχές ενδιαφέροντος και όχι σε όλη την εικόνα, καθιστά 

το σύστημα ακόμα πιο οικονομικό σε απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το παράδειγμα με την ρομποτική πλατφόρμα, 

όπου είχαμε ορίσει 8 λογικούς αισθητήρες λειτουργούσε με 35 fps σε έναν 

τυπικό υπολογιστή (Athlon 3.2+, 512MB RAM) με Windows XP. 

Πέρα από την ανίχνευση πρωτογενών συμβάντων οι σύνθετοι λογικοί 

αισθητήρες επιτρέπουν την ανίχνευση αρκετά πολύπλοκων συμβάντων, τα 

οποία πιθανών δεν θα ήταν δυνατών να ανιχνευτούν με την χρήση απλών 

αισθητήρων. Επίσης είναι δυνατός ο ορισμός επιπλέων λογικών αισθητήρων 

που θα φροντίζουν για την ασφάλεια του χώρου. Για παράδειγμα, μπορεί να 

οριστεί ένας λογικός αισθητήρας στα όρια της σκηνής, ο οποίος θα 

ενεργοποιείτε όταν εισέρχεται κάποιος στην σκηνή και θα σταματάει την 

λειτουργία των μηχανημάτων ώστε να μην υπάρξει τραυματισμός. 

Ο μηχανισμός επαλήθευσης σεναρίων ενημερώνει των χρήστη μόνο 

για τα σημαντικά γεγονότα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που θα 

επιβλέπει συνέχεια την λειτουργία του συστήματος, όταν συμβεί κάτι 

σημαντικό (όπως η αποτυχία ενός σεναρίου), τότε ενημερώνεται ο χειριστής 

του συστήματος ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

Η χρήση του πλαισίου που αναπτύχθηκε για την λειτουργία και την 

επίβλεψη βιομηχανικών αυτοματισμών, μπορεί να οδηγήσει στην μείωση του 

κόστους λειτουργίας, καθώς είναι δυνατή η αντικατάσταση πολλών λογικών 

αισθητήρων με μία μόνο κάμερα. Επίσης ο χρόνος προετοιμασίας για την 
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λειτουργία των αυτοματισμών μειώνεται καθώς η ρύθμιση των παραμέτρων 

των αλγορίθμων είναι πιο απλή από την ρύθμιση κάθε πραγματικού αισθητήρα 

ξεχωριστά.  

Ο ορισμός περιοχών ενδιαφέροντος έχει το μειονέκτημα ότι εάν 

αλλάξει η θέση της κάμερας, τότε πρέπει να ξανά-οριστούν οι λογικοί 

αισθητήρες. Από το σύστημα παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης των 

λογικών αισθητήρων, αλλά ανάλογα με την μετακίνηση της κάμερας, υπάρχει 

το ενδεχόμενο τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται (είτε για το υπόβαθρο είτε 

για το αντικείμενο) να έχουν αλλάξει και άρα πρέπει να ξαναδημιουργηθούν.  

Μία ενδιαφέρουσα δυνατότητα θα ήταν η ύπαρξη λογικών 

αισθητήρων των οποίων η θέση θα μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις 

καταστάσεις που εμφανίζονται στην σκηνή. Για να καταστεί αυτό δυνατό 

χρειάζεται να δημιουργηθεί μία νέα κατηγορία αλγορίθμων οι οποίοι θα έχουν 

την δυνατότητα να αλλάζουν την θέση (ή και την μορφή) της περιοχής 

ενδιαφέροντος για κάποιον λογικό αισθητήρα. 

Παρόλο που το σύστημα που προτείνουμε έχει λιγότερες παραμέτρους 

για ρύθμιση σε σχέση με άλλα οπτικά συστήματα, θα ήταν χρήσιμη η 

δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης των παραμέτρων του συστήματος, ώστε να 

είναι ακόμα μικρότερος ο χρόνος προετοιμασίας του. Αυτό μπορεί να καταστεί 

δυνατό με την υλοποίηση ενός μηχανισμού, ο οποίος αφού ο χρήστης επιλέξει 

την περιοχή ενδιαφέροντος και εικόνες που να δείχνουν τις διαφορετικές 

καταστάσεις που ενδιαφέρουν τον χρήστη, να δημιουργεί αυτόματα τους 

κατάλληλους αισθητήρες. Οι παράμετροι του κάθε αλγορίθμου θα μπορούσαν 

να καθοριστούν μέσα από την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, και τις 

απαντήσεις του χρήστη σχετικά με την σωστή ή όχι λειτουργία του. Οι 

χρονισμοί των σεναρίων θα μπορούσαν επίσης να υπολογιστούν αυτόματα, 

έπειτα από μία σειρά δοκιμών του συστήματος από τις οποίες θα 

υπολογίζονται και οι χρονικές καθυστερήσεις ανάμεσα στα γεγονότα, και οι 

ανοχές αυτών των καθυστερήσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση γίνεται ήδη 

έρευνα. 
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Ο μηχανισμός σεναρίων, όπως έχει υλοποιηθεί στο πρωτότυπο 

λογισμικό επιτρέπει την δημιουργία γραμμικών σεναρίων. Μία ενδιαφέρουσα 

επέκταση του συστήματος, θα ήταν η υποστήριξη διακλαδώσεων και κυκλικών 

δομών στα σενάρια. Με το υπάρχων πλαίσιο μπορούν να αντιμετωπιστούν 

σενάρια με διακλαδώσεις ορίζοντας έναν σύνθετο λογικό αισθητήρα με λογική 

διάζευξη (OR) μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων. Παρόλο που υπάρχει 

λύση στο επίπεδο των σύνθετων λογικών αισθητήρων, καλό θα ήταν να 

υποστηριχθεί η δυνατότητα διακλαδώσεων στο επίπεδο των σεναρίων. 

 

 

 84 



Παράρτημα Ι. Πρωτόκολλο επικοινωνίας με τις έξυπνες 
κάμερες 

 

Ο σκοπός αυτού του παραρτήματος είναι η περιγραφή του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας που χρησιμοποιείται μεταξύ του πρωτότυπου 

λογισμικού και των Smart Cameras με στόχο την μετάδοση όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των αλγορίθμων 

του κάθε λογικού αισθητήρα από τον ενσωματωμένο επεξεργαστή των Smart 

Cameras.  

Ι.1  Από τον υπολογιστή προς τις έξυπνες κάμερες 

 

Για κάθε λογικό αισθητήρα δημιουργείτε ένα αρχείο το οποίο περιέχει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: 

• Πληροφορίες για την περιοχή ενδιαφέροντος: 

o Θέση πάνω στην εικόνα (Χ, Υ) 

o Διαστάσεις της περιοχής ενδιαφέροντος (W, H) 

o Την μάσκα που ορίζει επακριβώς την περιοχή 

• Πληροφορίες για τους αλγορίθμους: 

o Των αριθμό των αλγορίθμων 

o Το είδος των αλγορίθμων 

• Πληροφορίες για κάθε αλγόριθμο: 

o Των αριθμό των παραμέτρων 

o Τις τιμές των παραμέτρων 

o Την σειρά ενεργοποίησης τους 

Για κάθε παράμετρο των αλγορίθμων υπάρχουν δύο βοηθητικά πεδία, 

το πρώτο προσδιορίζει τον τύπο δεδομένων της παραμέτρου, και το δεύτερο 

είναι ένα λεκτικό που περιγράφει την παράμετρο. Η ύπαρξη αυτών των 

επιπλέον πεδίων στο αρχείο, εξασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να 
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προσπελάσει τα αρχεία αυτά και να κατανοήσει την λειτουργία των 

παραμέτρων, απλώς υλοποιώντας το πρωτόκολλο που περιγράφουμε χωρίς να 

ξέρει συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε αλγόριθμο. 

Ο πίνακας Ι.1 περιγράφει την μορφή του αρχείου. Για την πλήρη 

κατανόηση της μορφής του αρχείου όλοι οι τύποι δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται έχουν δηλωθεί ως δομές δεδομένων σε ANSI-C. Οι δομές 

αυτές παρέχονται στην ενότητα Ι.4. Επίσης οι παρακάτω πληροφορίες είναι 

χρήσιμες για την κατανόηση του format του αρχείου. 

• Η στήλη «θέση» αναφέρει την πρώτη θέση του πεδίου που 

περιγράφεται. Αναφέρεται σε bytes. 

• Η στήλη «μέγεθος» αναφέρεται σε bytes. 

• Οι ακέραιοι (integers) θεωρούνται μήκους 4 bytes. 

• H στήλη «Αναφορά» αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο των δομών 

που παρατίθενται στην ενότητα Ι.4 

Το πεδίο V10 είναι ένας πίνακας που περιέχει μία εγγραφή για κάθε 

αλγόριθμο. Το αρχείο περιέχει τόσες εγγραφές στο πεδίο V10 όσοι είναι και οι 

αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας που έχει ορίσει ο χρήστης για το 

συγκεκριμένο λογικό αισθητήρα. Το πλήθος των αλγορίθμων αναφέρεται στο 

πεδίο V09. Καθώς κάθε αλγόριθμος έχει διαφορετικές παραμέτρους το μήκος 

της κάθε εγγραφής στο πεδίο V10 είναι διαφορετικό. 

Πίνακας Ι.1: Περιγραφή του αρχείου επικοινωνίας 

Α/Α Θέση Μέγεθος Τύπος Περιγραφή Αναφορά 

V01 0 4 Integer Α/Α λογικού 
αισθητήρα LSType.ID 

V02 4 1 Byte Μήκος του V03 (= L) LSType.Description.Size 

V03 5 L String Περιγραφή λογικού 
αισθητήρα LSType.Description.Text[]

V04 5 + L 4 Integer Θέση περιοχής 
ενδιαφέροντος (Χ) LSType.ROI.TopLeft.X 
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V05 9 + L 4 Integer Θέση περιοχής 
ενδιαφέροντος (Υ) LSType.ROI.TopLeft.Y 

V06 13 + L 4 Integer Πλάτος  Περιοχής 
ενδιαφέροντος (W) LSType.ROI.Width 

V07 17 + L 4 Integer Ύψος περιοχής 
ενδιαφέροντος (H) LSType.ROI.Height 

V08 21 + L W x H B/W Image Μάσκα περιοχής 
ενδιαφέροντος LSType.ROI.Mask.Image 

V09 21 + L 
+ WxH  4 Integer Αριθμός αλγορίθμων  

λογικού αισθητήρα LSType.AlgorithmsCount 

V10 25 + L 
+ WxH (*) IPAType 

Δεδομένα για όλους 
τους αλγορίθμους του 
λογικού αισθητήρα 

LSType.Algorithms[] 

 

Ο πίνακας Ι.2 περιγράφει τις εγγραφές του πεδίου V10. Οι θέσεις των 

πεδίων που υπάρχουν σε αυτόν τον πίνακα αναφέρονται στην θέση του κάθε 

πεδίου σε σχέση με την αρχή της εγγραφής και όχι σε σχέση με την αρχή του 

αρχείου. 

Το πεδίο V10.5 είναι ένας πίνακας που περιέχει μία εγγραφή για κάθε 

παράμετρο του συγκεκριμένου αλγορίθμου. Το πεδίο αυτό περιέχει τόσες 

εγγραφές όσες και οι παράμετροι του αλγορίθμου. Το πλήθος των 

παραμέτρων κάθε αλγορίθμου αναφέρεται στο πεδίο V10.4. Το μέγεθος της 

κάθε εγγραφής είναι διαφορετικό ανάλογα με τον τύπο της κάθε παραμέτρου. 

Πίνακας Ι.2: Αναλυτική περιγραφή του πεδίου V10 

Α/Α Θέση Μέγεθος Τύπος Περιγραφή Αναφορά 

V10.1 0 4 Integer Α/Α Αλγορίθμου IPAType.ID 

V10.2 4 1 Byte Μήκος του V10.3 
(=L) IPAType.Description.Size 

V10.3 5 L String Περιγραφή 
αλγορίθμου IPAType.Description.Text[]

V10.4 5 + L 4 Integer 
Αριθμός 
παραμέτρων 
αλγορίθμου 

IPAType.ParameterCount 

 87



V10.5 
9 + L (*) ParameterType

Δεδομένα 
παραμέτρων 
αλγορίθμου 

IPAType.Parameters[] 

 

Ο πίνακας Ι.3 περιγράφει τις εγγραφές του πεδίου V10.5. Οι θέσεις 

των πεδίων που υπάρχουν σε αυτόν τον πίνακα αναφέρονται στην θέση του 

κάθε πεδίου σε σχέση με την αρχή της εγγραφής και όχι σε σχέση με την 

αρχή του αρχείου. 

Πίνακας Ι.3: Αναλυτική περιγραφή του πεδίου V10.5 

Α/Α Θέση Μέγεθος Τύπος Περιγραφή Αναφορά 

V10.5.1 0 4 Integer A/A Παραμέτρου ParameterType.ID 

V10.5.2 4 1 Byte Τύπος 
παραμέτρου ParameterType.Type 

V10.5.3 5 1 Byte Μήκος του 
V10.5.3 (=L) ParameterType.Description.Size 

V10.5.4 6 L String Περιγραφή της 
παραμέτρου 

ParameterType.Description.Text
[] 

V10.5.5 6 + L (*) Data Δεδομένα 
παραμέτρου ParameterType.Data 

 

Το πεδίο V10.5.5 περιέχει την τιμή της παραμέτρου και το μέγεθός 

του ορίζετε από τον τύπο της παραμέτρου. Οι διαθέσιμοι τύπου παραμέτρων 

αναγράφονται στον πίνακα Ι.4 

Πίνακας Ι.4: Οι διαθέσιμοι τύπο δεδομένων 

Α/Α Περιγραφή Μέγεθος 

01 Byte 1 Byte 

02 Short Integer 2 Bytes 

03 Integer 4 Bytes 

04 Long Integer 8 Bytes 

05 Float 4 Bytes 
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06 Double 8 Bytes 

07 Black / White Image 1 Byte ανά pixel (ως boolean) 

08 Grayscale Image 1 Byte ανά pixel 

09 Color Image 3 Bytes ανά pixel (RGB) 

10 Data Image 4 Bytes ανά pixel (ένας δεκαδικός ανα pixel) 

 

Όταν χρησιμοποιείται ένας από τους τύπους δεδομένων που 

περιγράφουν εικόνες (7, 8, 9 και 10) τα πρώτα 6 bytes περιγράφουν τις 

διαστάσεις τις εικόνας (τα πρώτα 5 είναι το πλάτος, και τα δεύτερα 4 το 

ύψος). Έπειτα ακολουθούν τα δεδομένα των pixels της εικόνας.  

 

Ι.2  Από τις έξυπνες κάμερες προς τον υπολογιστή 

 

Για κάθε εικόνα που επεξεργάζονται οι smart cameras δημιουργούν ένα 

αρχείο απάντησης το οποίο αποστέλλεται πίσω στον υπολογιστή ώστε είναι 

δυνατή η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και η περαιτέρω επεξεργασία 

τους. Το format του αρχείου περιγράφεται στον πίνακα Ι.5.  

Πίνακας Ι.5: Περιγραφή του αρχείου απάντησης 

Α/Α Θέση Μέγεθος Τύπος Περιγραφή 

V01 0 8 Long Integer Timestamp (αριθμός frame) 

V02 8 4 Integer Πλήθος λογικών αισθητήρων 

V03 12 4 Integer ID1 Λογικού αισθητήρα 

V04 16 1 Byte(Boolean) Αποτέλεσμα λογικού αισθητήρα ID1

… … … … … 

V…  4 Integer IDN Λογικού αισθητήρα 
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V…  1 Byte(Boolean) Αποτέλεσμα λογικού αισθητήρα IDN

Στην παραπάνω δομή τα πεδία V03 και V04 επαναλαμβάνονται για κάθε 

λογικό αισθητήρα που έχουμε ορίσει. 

 

I.3 Αυτόνομη εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων επικοινωνίας 

 

Για να μπορούν να δοκιμαστούν τα αρχεία επικοινωνίας και ιδιαίτερα 

το αρχείο που μεταφέρει τα δεδομένα από τον υπολογιστή προς τις smart 

cameras, το οποίο είναι σχετικά πολύπλοκο, δημιουργήθηκε μία ξεχωριστεί 

εφαρμογή που διαβάζει όλα τα δεδομένα από ένα αρχείο επικοινωνίας και τα 

εμφανίζει με την μορφή κειμένου στην οθόνη. Στην εικόνα Ι.1 βλέπουμε το 

πρόγραμμα, ενώ έχει ανοίξει ένα αρχείο επικοινωνίας. 

Εικόνα Ι.1: Η εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων επικοινωνίας 
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Ι.4 Δομές δεδομένων σε ANSI-C 

 

 
#define  DT_1_Byte       01 
#define  DT_2_Byte_Integer     02 
#define  DT_4_Byte_Integer     03 
#define  DT_8_Byte_Integer     04 
#define  DT_4_Byte_Float      05 
#define  DT_8_Byte_Double      06 
#define  DT_1_Bpp_BW_Image     07 
#define  DT_1_Bpp_GS_Image     08 
#define  DT_3_Bpp_CL_Image     09 
#define  DT_4_Bpp_Data_Image   10 
 
//-------------------------------------------------------- 
struct ImageType 
{ 
 Int Type;  // 07, 08, 09, 10 
   Int Width; 
 Int Heigth;   
   Char *Image; 
}; 
//-------------------------------------------------------- 
struct TextType 
{ 
 byte Size; 
   Char *Text; 
} 
 
//-------------------------------------------------------- 
 
Union ParameterDataType 
{ 
 Char   CharParam; 
 short int  ShortIntegerParam; 
 int   IntegerParam; 
 Long Int  LongIntegerParam;            
 Float   FloatParam; 
 Double  DoubleParam; 
 struct ImageType ImageParam; 
}; 
 
//-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
struct ParameterType 
{ 
 Int          ID; 
 char          Type; // 01 - 10   
   struct TextType       Description;   
   union ParameterData Data; 
}; 
 
//-------------------------------------------------------- 
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struct IPAType  //IPA: Image Processing Algorithm 
{   
 int                   ID; 
 struct TextType       Description;   
 int                   ParameterCount;  
 struct ParameterType    *Parameters; 
}; 
 
//-------------------------------------------------------- 
 
struct ROIType  
{ 
     int                  TopLeftX; 
     int                  TopLeftY; 
     struct ImageType          Mask; 
}; 
 
//-------------------------------------------------------- 
 
struct LSType 
{ 
     integer             ID; 
     struct TextType     Description; 
     struct ROIType      ROI; 
     int                 AlgorithmCount; 
     struct IPAType      *Algorithms;     
 float    Result; 
}; 
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Παράρτημα ΙΙ – Περιγραφή αλγορίθμων 
 

ΙΙ.1 Γενικές πληροφορίες 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι αλγόριθμοι που έχουν 

υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμοι στο πρωτότυπο λογισμικό. Για κάθε αλγόριθμο, 

αναγράφονται κάποια βασικά στοιχεία, οι παράμετροί του, και δίνεται και ένα 

παράδειγμα λειτουργίας. Ο πίνακας των παραμέτρων έχει 4 στήλες: Ο αύξων 

αριθμός (Α/Α) της παραμέτρου, τον τύπο της παραμέτρου, την κατεύθυνση 

της παραμέτρου (είσοδος, έξοδος) και την περιγραφή της. Σε κάθε αλγόριθμο, 

δύο παραμέτρους δεν έχουν Α/Α. Η πρώτη από αυτές είναι η εικόνα η οποία 

θεωρείτε ότι είναι διαθέσιμη σε κάθε αλγόριθμο. Η δεύτερη παράμετρο είναι 

το αποτέλεσμα του αλγορίθμου, κάθε αλγόριθμος έχει μόνο μία παράμετρο 

εξόδου η οποία είναι είτε κάποια εικόνα, είτε ένας δεκαδικός αριθμός. 
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ΙΙ.2 Median filtering για ασπρόμαυρες εικόνες 

 

II.2.1. Γενικές πληροφορίες 

Α/Α Αλγορίθμου 001 

Όνομα Αλγορίθμου Median Filtering for Grayscale Images 

Κατηγορία Αλγορίθμου Αλγόριθμος προ-επεξεργασίας 

 

ΙΙ.2.2 Παράμετροι 

Α/Α Τύπος Δεδομένων Κατεύθυνση Περιγραφή 

0 DT_4_Byte_Integer     In Μέγεθος Παραθύρου 

1 DT_4_Byte_Integer     In Bias 

- DT_1_Bpp_GS_Image In Εικόνα εισόδου 

- DT_1_Bpp_GS_Image Out Εικόνα εξόδου 

 

ΙΙ.2.3. Περιγραφή 

Ο  αλγόριθμος median filter είναι ένα μορφολογικό φίλτρο. Για κάθε 

pixel της εικόνας εισόδου, ο αλγόριθμος θεωρεί ένα παράθυρο N x N (το Ν 

ορίζεται από τον χρήστη, παράμετρος 0, πρέπει να είναι περιττός αριθμός). Οι 

τιμές των pixels ταξινομούνται και η τιμή του κεντρικού pixel του παραθύρου 

τίθεται ίση με την τιμή του pixel που βρίσκετε στην θέση {(Μέγεθος 

Παραθύρου 2 – 1) / 2} + 1 + Bias. Εάν η τιμή της παραμέτρου Bias είναι ίση 

με το μηδέν τότε η τιμή αυτή αντιστοιχεί στην median τιμή των pixels του 

παραθύρου.  
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ΙΙ.2.4. Παράδειγμα 

 

 

 

Αρχική εικόνα Ταξινομημένες τιμές Τελικό αποτέλεσμα (Bias=0) 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα, βλέπουμε το αποτέλεσμα του αλγορίθμου 

για ένα παράθυρο 3x3 και bias = 0. Με αυτές τις τιμές, η τιμή του κεντρικού 

pixel του παραθύρου, αλλάζει από 8 σε 5. 
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ΙΙ.3 Convolution 

 

II.3.1 Γενικές πληροφορίες 

Α/Α Αλγορίθμου 003 

Όνομα Αλγορίθμου Convolution 

Κατηγορία Αλγορίθμου Αλγόριθμος προ-επεξεργασίας 

 

ΙΙ.3.2 Παράμετροι 

ID Τύπος Δεδομένων Κατεύθυνση Περιγραφή 

0 DT_1_Bpp_GS_Image  In Μάσκα συνέλιξης 

1 DT_4_Byte_Float   In Παράγων Κλιμάκωσης 

- DT_1_Bpp_GS_Image In Εικόνα εισόδου 

- DT_1_Bpp_GS_Image Out Εικόνα εξόδου 

 

ΙΙ.3.3 Περιγραφή 

Ο αλγόριθμος αυτό υλοποιεί μία συνέλιξη μεταξύ δύο εικόνων. Για 

κάθε pixel της εικόνας εισόδου, η νέα τιμή του υπολογίζετε ως το 

σταθμισμένο άθροισμα (weighted sum) των pixels που καλύπτονται από την 

μάσκα συνέλιξης. Τα βάρη περιέχονται στην μάσκα. Το αποτέλεσμα έπειτα 

πολλαπλασιάζετε με τον παράγοντα κλιμάκωσης (scale factor).  

 

ΙΙ.3.4 Παράδειγμα 

  
S.F. = 1/25 

 

Αρχική εικόνα Μάσκα συνέλιξης Παράγοντας 
κλιμάκωσης 

Αποτέλεσμα 
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Το παραπάνω παράδειγμα αφορά την εκτέλεση του αλγορίθμου για το 

κεντρικό pixels της αρχικής εικόνας. Ο παράγοντας κλιμάκωσης είναι ίσος με 

το άθροισμα των τιμών της μάσκας της συνέλιξης. Με αυτές τις τιμές η 

καινούργια τιμή του pixel υπολογίζετε ως:  

Άθροισμα = 4*6 + 2*9 + 4*7 + 2*2 + 1*3 + 2*4 + 4*1 + 2*5 + 4*8 = 131 

Τελική τιμή = 131 * (1/ 25) = 5.24 ~ 5 
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ΙΙ.3 Gaussian differencing 

 

ΙΙ.3.1 Γενικές πληροφορίες 

Α/Α Αλγορίθμου 100 

Όνομα Αλγορίθμου Gaussian Differencing 

Κατηγορία Αλγορίθμου Αλγόριθμος βασικής επεξεργασίας 

 

ΙΙ.3.2 Παράμετροι 

Α/Α Τύπος Δεδομένων Κατεύθυνση Περιγραφή 

0 DT_4_Bpp_Data_Image  In Μέση τιμή 

1 DT_4_Bpp_Data_Image  In Σταθερή απόκλιση 

2 DT_4_Byte_Real In Όριο Σταθερής απόκλισης 

3 DT_4_Byte_Real In Πολλαπλασιαστής Σταθ. Απ.

4 DT_1_Bpp_GS_Image In Εικόνα εισόδου 

- DT_1_Bpp_BW_Image Out Εικόνα εξόδου 

 

ΙΙ.3.3 Περιγραφή 

Ο στόχος του Gaussian Differencing είναι να εκτελεί ανίχνευση 

αλλαγών. Για να γίνει αυτό η τιμή του κάθε pixel συγκρίνεται με μία προ-

υπολογισμένη μέση τιμή και σταθερή απόκλιση. Ειδικότερα, όταν εάν το pixel 

απέχει παραπάνω από N σταθερές αποκλίσεις από την μέση τιμή τότε 

θεωρείται ως αλλαγμένο (Η τιμή του Ν ορίζετε από την παράμετρο 3).  

Η τιμές της μέσης τιμής και της σταθερής απόκλισης παρέχονται ως 

δύο δυσδιάστατοι πίνακες από floats. Οι διαστάσεις των πινάκων είναι ίδιες με 

τις διαστάσεις τις εικόνας εισόδου. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται off-line πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία ανίχνευσης αλλαγών.  
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ΙΙ.3.4 Παράδειγμα. 

 

(α) 

  

(β) (γ) 

Εικόνα ΙΙ.1:  Επάνω(α) βλέπουμε την αρχική εικόνα. Αριστερά (β) το 
αποτέλεσμα του Gaussian Differencing με μικρό Ν. Δεξιά βλέπουμε το 
αποτέλεσμα του Gaussian Differencing με μεγαλύτερο Ν. 

  

Εικόνα ΙΙ.2: Εδώ βλέπουμε την απεικόνιση της μέσης τιμής (αριστερά) και της 
σταθερής απόκλισης (δεξιά) που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω. 

 100 



ΙΙ.4 Gaussian differencing & hysteresis 

 

II.4.1 Γενικές πληροφορίες 

Α/Α Αλγορίθμου 101 

Όνομα Αλγορίθμου Gaussian Differencing & Hysteresis 

Κατηγορία Αλγορίθμου Αλγόριθμος βασικής επεξεργασίας 

 

ΙΙ.4.2 Παράμετροι 

Α/Α Τύπος Δεδομένων Κατεύθυνση Περιγραφή 

0 DT_4_Bpp_Data_Image  In Μέση Τιμή 

1 DT_4_Bpp_Data_Image  In Σταθερή απόκλιση 

2 DT_4_Byte_Real In Όριο σταθερής απόκλισης 

3 DT_4_Byte_Real In Πολλαπλασιαστής 1 (N1) 

4 DT_4_Byte_Real In Πολλαπλασιαστής 2 (N2) 

- DT_1_Bpp_GS_Image In Εικόνα εισόδου 

- DT_1_Bpp_BW_Image Out Εικόνα εξόδου 

 

ΙΙ.4.3 Περιγραφή 

Αυτός ο αλγόριθμος πρόκειται περί μιας βελτιωμένης έκδοσης του 

Gaussian Differencing. Η βασική ιδέα είναι ότι εκτελείται ο Gaussian 

Differencing δύο φορές την μία με αυστηρό όριο και την άλλη με πιο χαλαρό. 

Ως αλλαγμένα, θεωρούνται όλα τα pixels που προέκυψαν από την εκτέλεση 

του αλγορίθμου με το αυστηρό όριο, και τα pixels που προέκυψαν από την 

εκτέλεση με το χαλαρό όριο τα οποία γειτονεύουν με pixels που θεωρούνται 

ήδη ως αλλαγμένα.  
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ΙΙ.4.4. Παράδειγμα 

    

(α) Αρχικό σετ A (β) Αρχικό σετ Β (γ) Τελικό σετ (1ο 
βήμα) 

(δ) Τελικό σετ (2ο  
βήμα) 

 

Τα pixels με ένταση ίση με 0 (εδώ απεικονίζονται ως σκούρο γκρι) 

θεωρούνται ότι δεν έχουν αλλάξει, τα pixels με ένταση ίση με 255 

(απεικονίζονται ως φωτεινό γκρι) θεωρούνται ως αλλαγμένα. Στην (α) 

βλέπουμε το σετ των αλλαγμένων pixels που προέκυψε από την χρήση 

αυστηρού ορίου, όλα αυτά τα pixels συμπεριλαμβάνονται στο τελικό σετ. 

Στην (β) βλέπουμε το σετ των αλλαγμένων pixels που προέκυψαν με την 

χρήση του χαλαρού ορίου. Οι δύο επόμενες εικόνες (γ) και (δ) δείχνουν το 

αποτέλεσμα σε κάθε βήμα του αλγορίθμου. Στο πρώτο βήμα (γ) δύο pixels 

προστίθενται στο τελικό σετ, καθώς γειτονεύουν με pixels που έχουν 

χαρακτηριστεί ως αλλαγμένα. Στο δεύτερο βήμα (δ) άλλα δύο pixels 

προστίθενται, καθώς πλέον γειτονεύουν με pixels που έχουν χαρακτηριστεί ως 

αλλαγμένα. Το δεύτερο βήμα, είναι και το τελευταίο, καθώς δεν υπάρχουν 

άλλα pixels να προστεθούν. 
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ΙΙ.5 Gaussian matching / Gaussian matching & hysteresis 

 
Οι δύο αλγόριθμοι που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν τροποποιηθεί 

ώστε αντί να επιστρέφουν τα pixels που διαφέρουν σε σχέση με ένα πρότυπο 

(differencing) να επιστρέφουν τα pixels που ταιριάζουν σε ένα πρότυπο 

(matching).  Οι δύο νέοι αλγόριθμοι που προέκυψαν (Gaussian Matching και 

Gaussian Matching & Hysteresis) έχουν ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους και τον 

ίδιο τρόπο με τους προηγούμενους, απλά επιστρέφουν το συμπληρωματικό 

σετ από pixels.  
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ΙΙ.6 Normalized cross correlation 

 

II.6.1 Γενικές πληροφορίες 

Α/Α Αλγορίθμου 101 

Όνομα Αλγορίθμου Normalized Cross Correlation 

Κατηγορία Αλγορίθμου Αλγόριθμος βασικής επεξεργασίας 

 

ΙΙ.6.2 Παράμετροι 

Α/Α Τύπος Δεδομένων Κατεύθυνση Περιγραφή 

0 DT_4_Bpp_Data_Image  In Μέση Τιμή 

- DT_1_Bpp_GS_Image In Εικόνα εισόδου 

- DT_4_Bytes_Float Out Αποτέλεσμα 

 

II.6.3 Περιγραφή 

Ο αλγόριθμος αυτός επιστρέφει μία μετρική της ομοιότητας της 

εικόνας Ι με ένα πρότυπο Π. Ο αλγόριθμος κανονικοποιεί  την εικόνα και το 

πρότυπο ώστε το άθροισμα των εντάσεων όλων των Pixels να είναι ίσο με 1 

και υπολογίζει το άθροισμα των γινομένων των εντάσεων των αντίστοιχων 

pixels στην εικόνα και στο πρότυπο.  
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Η (1) επιστρέφει την τιμή του Cross Correlation. Η (2) επιστρέφει την τιμή 

του Normalized Cross Correlation.  
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ΙΙ.6.4 Παράδειγμα 

(α) (β) 

Εικόνα ΙΙ.4: Διαφορές μεταξύ NCC & Gaussian Matching 

 

Στην εικόνα ΙΙ.4 βλέπουμε την διαφορά μεταξύ του NCC και του 

Gaussian Matching. Σε αυτήν την σκηνή έχουν ρυθμιστεί 4 λογικοί 

αισθητήρες. Ο Arm.P1R ο οποίος είναι τοποθετημένος πάνω αριστερά στην 

εικόνα (μπλε περίγραμμα) χρησιμοποιεί τον NCC. Ο Arm.P1L είναι 

τοποθετημένος κάτω αριστερά (πράσινο τετράγωνο στο (α), κόκκινο στο (β)) 

και χρησιμοποιεί τον Gaussian Matching. Οι άλλοι δύο λογικοί αισθητήρες, που 

βρίσκονται δεξιά δεν χρησιμοποιούνται. Η κατάσταση των αλγορίθμων 

φαίνεται στην κάτω δεξιά γωνία τις εικόνας (πρώτος είναι ο Arm.P1R με NCC 

και δεύτερος ο Arm.P1L με Gaussian Matching). 

Και οι δύο λογικοί αισθητήρες χρησιμοποιούν την ίδια εικόνα ως 

πρότυπο για το αντικείμενο. Στην (α) βλέπουμε ότι και οι δύο αισθητήρες 

έχουν ενεργοποιηθεί καθώς το χέρι βρίσκετε στην σωστή περιοχή. Στην (β), η 

οποία έχει διαφορετικό φωτισμό από την (α) βλέπουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί 

μόνο ο αισθητήρας που χρησιμοποιεί τον NCC. 
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II.7 Median filtering για δυαδικές εικόνες 

 

II.7.1 Γενικές πληροφορίες 

Α/Α Αλγορίθμου 200 

Όνομα Αλγορίθμου Median Filter for Black / White Images 

Κατηγορία Αλγορίθμου Αλγόριθμος μετά-επεξεργασίας 

 

ΙΙ.7.2 Παράμετροι 

Α/Α Τύπος Δεδομένων Κατεύθυνση Περιγραφή 

0 DT_4_Byte_Integer     In Μέγεθος Παραθύρου 

1 DT_4_Byte_Integer     In Bias 

- DT_1_Bpp_BW_Image In Εικόνα εισόδου 

- DT_1_Bpp_BW_Image Out Εικόνα εξόδου 

 

ΙΙ.7.3 Περιγραφή 

Ο αλγόριθμος Median Filtering για ασπρόμαυρες εικόνες είναι μια 

ειδική περίπτωση του γενικού αλγορίθμου Median Filter. Ο λόγος που 

περιγράφετε ξεχωριστά είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μερικές βελτιώσεις 

(κυρίως στην ταχύτητα εκτέλεσης) από την στιγμή που έχουμε Binary εικόνες. 

Συγκεκριμένα, δεν χρειάζεται να ταξινομηθούν τα pixels, αρκεί να μετρήσουμε 

τα λευκά pixels του παραθύρου. Το κεντρικό pixels αλλάζει σε λευκό εάν o 

αριθμός των λευκών είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το μισό του πλήθους των 

pixels. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο Bias, απλά την 

προσθέτουμε στον αριθμό των λευκών. 
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ΙΙ.7.4 Παράδειγμα 

 

Λευκά: 12 

Μαύρα: 13 

Σύνολο: 25 
  

(α) Αρχική εικόνα (β) Μετρήσεις (γ) Αποτέλεσμα 
με Bias = 0 

(δ) Αποτέλεσμα 
με Bias = 1 

 

Στην εικόνα (α) βλέπουμε την εικόνα εισόδου στον αλγόριθμο, στην 

(β) βλέπουμε το πλήθος των λευκών και μαύρων pixels. Στην (γ) έχουμε το 

αποτέλεσμα του αλγορίθμου με bias = 0, όπου ο αριθμός των λευκών συν το 

bias είναι μικρότερος από το μισό του συνόλου των pixels (12 + 0 < 12.5). 

Στην (δ) βλέπουμε το αποτέλεσμα του αλγορίθμου με bias = 1, όπου ο 

αριθμός των λευκών συν το bias είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου 

των pixels (12 + 1 > 12.5).  
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ΙΙ.8 Mask coverage 

 

II.8.1 Γενικές πληροφορίες  

Α/Α Αλγορίθμου 302 

Όνομα Αλγορίθμου Mask Coverage 

Κατηγορία Αλγορίθμου Αλγόριθμος απόφασης 

 

ΙΙ.8.2 Παράμετροι 

Α/Α Τύπος Δεδομένων Κατεύθυνση Περιγραφή 

0 DT_4_Byte_Float In Όριο Ενεργοποίησης 

1 DT_4_Byte_Float In Όριο Απενεργοποίησης 

2 DT_1_Byte In Αντιστροφή (Boolean) 

- DT_1_Bpp_BW_Image In Εικόνα Εισόδου 

- DT_1_Byte     Out Αποτέλεσμα (Boolean) 

 

II.8.3 Περιγραφή 

Ο αλγόριθμος αυτός υπολογίζει το ποσοστό των pixels που έχουν 

αλλάξει σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των pixels που βρίσκονται κάτω από 

την μάσκα. Έπειτα εάν το ποσοστό βρίσκεται πάνω από το Όριο 

ενεργοποίησης επιστρέφει «αληθής», εάν το ποσοστό βρίσκεται κάτω από το 

όριο απενεργοποίησης επιστρέφει «ψευδής». Εάν το ποσοστό βρίσκεται 

ανάμεσα στα δύο όρια, τότε επιστρέφει την προηγούμενη τιμή του. Εάν η 

παράμετρος «Αντιστροφή» είναι ίση με 1, τότε ο αλγόριθμος αντιστρέφει το 

αποτέλεσμά του πριν το επιστρέψει. 
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ΙΙ.8.4 Παράδειγμα 
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Εικόνα ΙΙ.3: Η λειτουργία του Mask Coverage 

 

Στην εικόνα ΙΙ.3 βλέπουμε την λειτουργία του αλγορίθμου Mask 

Coverage. Η κόκκινη γραμμή δείχνει το όριο απενεργοποίησης, η πράσινη 

γραμμή δείχνει το όριο ενεργοποίησης. Η μπλε γραμμή είναι το ποσοστό των 

αλλαγμένων pixels προς τα συνολικά pixels που καλύπτονται από την μάσκα. 

Ο αλγόριθμος επιστρέφει «αληθές» από την εικόνα 300 μέχρι το τέλος (εικόνα 

460). Παρόλο που το ποσοστό πέφτει κάτω από το Όριο ενεργοποίησης 

(70%) η τιμή του αλγορίθμου δεν αλλάζει. 
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ΙΙ.9 Normalized cross correlation thresholding. 

 

Ο αλγόριθμος αυτός δέχεται ως είσοδο την δεκαδική τιμή που 

προκύπτει από τον αλγόριθμο normalized cross correlation, ένα κατώφλι 

ενεργοποίησης Τεν και ένα κατώφλι απενεργοποίησης Ταπεν (Τεν >  Ταπεν). Εάν 

το αποτέλεσμα του normalized cross correlation είναι μεγαλύτερό από το Τεν 

τότε ο αλγόριθμος επιστρέφει τιμή «αληθή», εάν το αποτέλεσμα του 

normalized cross correlation  είναι μικρότερο από το Ταπεν τότε ο αλγόριθμος 

επιστρέφει τιμή «ψευδής». Εάν το αποτέλεσμα του normalized cross 

correlation είναι ανάμεσα στα δύο κατώφλια τότε ο αλγόριθμος επιστρέφει 

την προηγούμενη τιμή του. 
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