
Αλγόριθµοι επεξεργασίας εικόνας 

! Στο πεδίο του χώρου (spatial) 
  Οι διαδικασίες εφαρµόζονται στο πεδίο της 
εικόνας 

  Η εικόνα αναπαριστάται σαν πίνακας 
στοιχείων 

  Π.χ. αλλαγή φωτεινότητας, κοντράστ, 
εντοπισµός ακµών, µείωση θορύβου 



Αλγόριθµοι επεξεργασίας εικόνας 

! Στο πεδίο της συχνότητας (frequency) 
  Χρήση τελεστών για µετασχηµατισµό της 
εικόνας 

  Οι διαδικασίες εφαρµόζονται στο πεδίο της 
συχνότητας (Fourier, Wavelet – κυµατίδια) 

  Π.χ. κωδικοποίηση, ανάλυση, απαλοιφή 
θορύβου 

! Οι περισσότερες εργασίες µπορούν να 
γίνουν και στα δύο πεδία 



Επεξεργασία στο πεδίο του χώρου 

! Με βάση το pixel 
  Επεξεργασία ιστογράµµατος 
  Αλλαγή χρωµατικού µοντέλου 
  Πρόσθεση δύο εικόνων 
  Λήψη αρνητικού 

! Εφαρµογές 
  Αλλαγή φωτεινότητας 
  Βελτίωση κοντραστ 



Επεξεργασία στο πεδίο του χώρου 

! Τοπικές µέθοδοι 
  Εφαρµόζονται στη «γειτονιά» ενός pixel 
  Ψηφιακά φίλτρα 
  Συσχέτιση – συνέλιξη 

! Εφαρµογές 
  Εξοµάλυνση 
  Sharpening 
  Ανίχνευση ακµών 



Φιλτράρισµα 

! Οι εικόνες αναπαριστώνται σαν 2D 
πίνακες 
  Το ίδιο και τα φίλτρα 

! Low-pass: παρεµβολή  εξοµάλυνση 
! High-pass: διαφόριση  αύξηση της 
έντασης σε λεπτοµέρειες και απότοµες 
αλλαγές 

! Band-pass: το ίδιο, αλλά σε περιορισµένο 
εύρος συχνοτήτων 



Φιλτράρισµα 

low pass high pass 



Φιλτράρισµα στο πεδίο της εικόνας 

! Συνέλιξη µε τον 
πίνακα (kernel) κάθε 
φίλτρου 

! Ουσιαστικά, 
πολλαπλασιασµός 
κάθε pixel µε τον 
πίνακα και πρόσθεση 
των επιµέρους 
αποτελεσµάτων 



Low-pass filtering 



Low-pass filtering 



Low-pass filtering 



Gaussian filtering 



Log filtering 



Sharpening 

! Όξυνση της αντίθεσης στα όρια των 
περιοχών 
  Βελτίωση της διακριτότητας των αντικειµένων 
  Ο άνθρωπος ξεχωρίζει τα αντικείµενα σαν τα 
όρια οµοιόµορφων περιοχών 

! Υλοποίηση: αύξηση της έντασης σε 
περιοχές υψηλών συχνοτήτων 
  π.χ. φιλτράρισµα µε µη συµµετρικό high-pass 



Sharpening 



Αφαίρεση θορύβου 

! Πηγές θορύβου 
  Κατά την ανάκτηση (ασυνέχειες στο CCD, 

µεταβολές στη θερµότητα) 
  Κβαντισµός 
  Κωδικοποίηση – µετάδοση 

 



Αφαίρεση θορύβου 

! Στο πεδίο του χώρου 
  Γραµµικό φιλτράρισµα (φίλτρο µέσου όρου, 

Gaussian) 
  Μη-γραµµικό φιλτράρισµα (median) 
  Προσαρµοζόµενο (Wiener) 

! Στο πεδίο µετασχηµατισµών 
  Wavelets 

 



Αφαίρεση θορύβου 

αρχική εικόνα 



Αφαίρεση θορύβου 

φιλτράρισµα Gaussian 
(10x10) 



Αφαίρεση θορύβου 

φιλτράρισµα Gaussian 
(20x20) 



Αφαίρεση θορύβου 

! Το φίλτρο median 
! Ιδέα: 

  επιλέγουµε ένα παράθυρο W 
  ολισθαίνουµε το W στην εικόνα  
  κατατάσσουµε τα pixels στο δείγµα σε 
αύξουσα σειρά 

  και αντικαθιστούµε την τιµή του κεντρικού 
pixel µε αυτή της µεσαίας τιµής της αύξουσας 
σειράς. 



Αφαίρεση θορύβου 

! Το φίλτρο Wiener 
! Προσαρµοζόµενη λειτουργία 

  Η µορφή της απόκρισης εξαρτάται από την 
τοπική ενέργεια στην περιοχή ενδιαφέροντος 

  Οµαλές περιοχές φιλτράρονται µε ευρύτερες 
αποκρίσεις  εξοµάλυνση θορύβου στις 
ψηλές συχνότητες 

  Στις περιοχές µεγάλης ενέργειας, οι 
στενότερες αποκρίσεις διασφαλίζουν τις ακµές 



Ανίχνευση ακµών 

! Οι ακµές οριοθετούν τα αντικείµενα σε µια 
εικόνα 
  δίνουν πληροφορίες κίνησης και βοηθούν 
στην εξαγωγή χαρακτηριστικών 

! Τυπικός ορισµός 
  εντοπισµός σηµαντικών τοπικών µεταβολών 
σε µια grayscale εικόνα 

  τι συµβαίνει µε τις προοδευτικές µεταβολές; 



Ανίχνευση ακµών 

! Διαισθητικά, τα αντικείµενα ορίζονται από 
τις ακµές τους 
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Ανίχνευση ακµών 
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Ανίχνευση ακµών 
! Εντοπισµός υψηλών 
συχνοτήτων µόνο στην 
οριζόντια διάσταση 



Ανίχνευση ακµών – Φίλτρο Prewitt 


