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ΑΚΜΕ, ΣΟΠΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚΣΚΚΑ, Θ ΚΑΣΑΣΜΗΗ; ΜΚΑ ΕΝΟΠΟΚΗΜΕΝΗ ΠΡΟΕΓΓΚΗ 

ΑΝΑΛΤΗ ΕΚΚΟΝΩΝ 

Περίληψη: Στθν εργαςία αυτι κα μελετθκεί μία προςζγγιςθ ανάλυςθσ εικόνων που 

ςυνδυάηει χαρακτθριςτικά ενόσ αρικμοφ τυπικά «ανταγωνιςτικϊν» τεχνικϊν, όπωσ είναι θ 

ανίχνευςθ τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (περιοχϊν ι γωνιϊν), θ κατάτμθςθ και θ ανίχνευςθ 

ακμϊν. Βαςικό ςυςτατικό τθσ προςζγγιςθσ είναι μία γενικευμζνθ αναπαράςταςθ ςκελετοφ 

που προκφπτει απευκείασ από grayscale εικόνεσ και ςυνδυάηει τισ τοπικζσ μεταβολζσ 

φωτεινότθτασ με τθ ςυνολικι γεωμετρία τθσ εικόνασ. Θα εξεταςκοφν εφαρμογζσ όπωσ θ 

ανίχνευςθ αντικειμζνων με βάςθ το ςχιμα, θ ςφγκριςθ εικόνων με ςκίτςα, και θ αναηιτθςθ 

εικόνων. 

Προχποθέςεισ: πολφ καλι γνϊςθ C++ 

Τπεφθυνοσ: Γιάννθσ Αβρίκθσ (iavr@image.ntua.gr) 

χετικέσ εργαςίεσ: http://image.ntua.gr/iva/research/edge_based_feature_detection  

    
Αρχικι εικόνα Αναπαράςταςθ ςκελετοφ Κατάτμθςθ Τοπικά χαρακτθριςτικά 

 

http://image.ntua.gr/iva/research/edge_based_feature_detection


ΑΝΚΧΝΕΤΗ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΩΝ Ε ΕΚΚΟΝΕ ΚΑΚ ΓΕΩΜΕΣΡΚΚΟΚ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΚΜΟΚ 

Περίληψη: Στόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ ανίχνευςθ κατθγοριϊν αντικειμζνων ςε εικόνεσ, 

ανεξάρτθτα από τθν κζςθ τουσ, τθν κλίμακα ι τθν περιςτροφι τουσ. Οι μζκοδοι ανίχνευςθσ 

αντικειμζνων που κα εξεταςτοφν κα περιλαμβάνουν: α) εξαγωγι τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν 

τθσ εικόνασ (feature detection), β) εξαγωγι περιγραφζων από τα χαρακτθριςτικά αυτά 

(descriptors) και γ) ταξινόμθςθ, όπου εφαρμόηονται μζκοδοι μθχανικισ μάκθςθσ (machine 

learning). Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτο ςτάδιο τθσ ταξινόμθςθσ όπου κα μελετθκοφν 

εκτενϊσ οι πιο επιτυχθμζνεσ μζκοδοι τθσ βιβλιογραφίασ (SVMs, Generalized Hough 

transform, Random Forests κ.α.). Στα πλαίςια τθσ διπλωματικισ κα υλοποιθκεί μζκοδοσ για 

τθν ανίχνευςθ αντικειμζνων, θ οποία κα ςυγκρικεί με άλλεσ μεκόδουσ ςε διάφορα ςφνολα 

εικόνων. 

Προχποθέςεισ: καλι γνϊςθ C++ 

Τπεφθυνοι:  

Γιάννθσ Αβρίκθσ, iavr@image.ntua.gr  

Χριςτοσ Βαρυτιμίδθσ, chrisvar@image.ntua.gr 

    



ΑΝΑΓΝΩΡΚΗ ΣΟΠΟΙΕΚΑ ΜΕΩ ΟΠΣΚΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΚΚΟΝΩΝ 

Περίληψη: Στθν οπτικι αναηιτθςθ εικόνων το «ερϊτθμα» (query) του χριςτθ είναι μια 

εικόνα και ςκοπόσ είναι να βρεκοφν οπτικά παρόμοιεσ εικόνεσ από μια βάςθ 

εκατομμυρίων. Αυτι θ αναηιτθςθ μπορεί να οδθγιςει ςτθν αυτόματθ αναγνϊριςθ 

τοποκεςίασ, δθλαδι αυτόματθ εκτίμθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ όπου τραβιχτθκε θ 

εικόνα του ερωτιματοσ. Για να γίνει αυτό, απαιτοφνται πολλά ςτάδια επεξεργαςίασ 

εικόνασ και όραςθσ υπολογιςτϊν, όπωσ: εξαγωγι οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν και 

αναπαράςταςθ του οπτικοφ περιεχομζνου τθσ εικόνασ, δθμιουργία οπτικοφ λεξικοφ, 

γριγορθ δεικτοδότθςθ (indexing) των εικόνων και γεωμετρικό ταίριαςμα. Στο πλαίςιο τθσ 

διπλωματικισ εργαςίασ κα επιλεχκεί ζνασ (ι και περιςςότεροι) από τουσ παραπάνω 

τομείσ, κα μελετθκεί θ ςχετικι βιβλιογραφία κακϊσ και διάφοροι ςχετικοί αλγόρικμοι. Η 

πρακτικι εφαρμογι και αποτίμθςθ των αλγορίκμων κα γίνει ςε διακζςιμθ βάςθ με πάνω 

από 2 εκατομμφρια εικόνεσ από το Flickr. 

Προχποθέςεισ: καλι γνϊςθ C++ 

Τπεφθυνοι: 

Γιάννθσ Αβρίκθσ, iavr@image.ntua.gr  

Γιάννθσ Καλαντίδθσ, ykalant@image.ntua.gr 

Γιϊργοσ Τόλιασ, gtolias@image.ntua.gr 

χετικέσ εργαςίεσ: http://image.ntua.gr/iva/research/scene_maps 

 

 
Ταίριαςμα δφο εικόνων με τοπικά χαρακτθριςτικά Στοίχιςθ 14 εικόνων του ίδιου μνθμείου 

 

http://image.ntua.gr/iva/research/scene_maps/


ΑΝΚΧΝΕΤΗ ΗΜΑΝΣΚΚΩΝ ΗΜΕΚΩΝ/ΠΕΡΚΟΧΩΝ Ε ΕΚΚΟΝΕ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΚΚΩΝ 

ΑΠΛΟΠΟΚΗΗ ΠΛΕΓΜΑΣΟ 

Περίληψη: Στόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ χριςθ τελεςτϊν διαφορικισ γεωμετρίασ ςε πλζγμα, 

το οποίο ζχει προκφψει από ομοιόμορφθ ι επιλεκτικι δειγματολθψία τθσ επιφάνειασ τθσ 

εικόνασ. Στο πλαίςιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ κα επιλεχκεί κατάλλθλθ πλατφόρμα 

υλοποίθςθσ, κα μελετθκοφν αλγόρικμοι ανάλυςθσ και απλοποίθςθσ πλεγματοσ (mesh 

simplification) και κα υλοποιθκοφν τεχνικζσ ανίχνευςθσ περιοχϊν. Θα γίνει εκτενισ 

ςφγκριςθ με ςχετικζσ μεκόδουσ ςε ςφνολα φυςικϊν εικόνων. 

Προχποθέςεισ: καλι γνϊςθ C++ 

Τπεφθυνοι: 

Γιάννθσ Αβρίκθσ, iavr@image.ntua.gr 

Κων/νοσ Ραπαντηίκοσ, rap@image.ntua.gr 

χετικέσ εργαςίεσ: http://image.ntua.gr/iva/research/edge_based_feature_detection  

 
 

Αρχικι εικόνα Αναπαράςταςθ πλζγματοσ 
 

 

 

 
3Δ μοντζλο Λεπτομερεια πλζγματοσ Απεικόνιςθ κυρτότθτασ 

    

http://image.ntua.gr/iva/research/edge_based_feature_detection


ΓΕΩΜΕΣΡΚΚΑ ΚΡΚΣΗΡΚΑ ΣΗΝ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΚΚΟΝΩΝ 

Περίληψη: Στο ταίριαςμα και τθν αναηιτθςθ εικόνων με χριςθ τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν, 

τοπικϊν περιγραφϊν και μεκόδων ςυςταδοποίθςθσ (clustering) δθμιουργοφνται 

αντιςτοιχίεσ ανάμεςα ςε δφο εικόνεσ. Κάκε αντιςτοιχία είναι μία ψιφοσ για τθν ομοιότθτα 

των εικόνων. Στόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ χριςθ γεωμετρικϊν κριτθρίων ςτο ταίριαςμα 

μεταξφ δφο εικόνων με αποτζλεςμα τθν ςυνολικι βελτίωςθ τθσ αναηιτθςθσ ςε μεγάλεσ 

βάςεισ εικόνων. Το παραπάνω μπορεί να πραγματοποιθκεί για παράδειγμα με αναηιτθςθ 

περιοχϊν υψθλισ πυκνότθτασ ςτο χϊρο των γεωμετρικϊν μεταςχθματιςμϊν, κακϊσ κάκε 

αντιςτοιχία μεταξφ τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν ορίηει κι ζνα γεωμετρικό μεταςχθματιςμό. 

Είναι επίςθσ δυνατι θ ομαδοποίθςθ χαρακτθριςτικϊν τα οποία με ςυγκεκριμζνθ διάταξθ 

αντιςτοιχοφν ςε μζρθ αντικειμζνων. 

Προχποθέςεισ: καλι γνϊςθ C++ 

Τπεφθυνοι: 

Γιάννθσ Αβρίκθσ, iavr@image.ntua.gr 

Γιϊργοσ Τόλιασ, gtolias@image.ntua.gr 

χετικέσ εργαςίεσ: http://image.ntua.gr/iva/research/feature_map_hashing 

 

 

 

 

http://image.ntua.gr/iva/research/feature_map_hashing/

