
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΘΕΜΑΤA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 
Επιβλέπων (µέλος ΔΕΠ): Εµµανουήλ Ψαράκης 
Επεξηγήσεις για τα θέµατα των διπλωµατικών εργασιών θα δίνονται από 4/11/2013 µέχρι 8/11/2013, 15:00 
– 16:00µµ. στο γραφείο µου.  
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για κάποιο  από τα θέµατα θα πρέπει έως τις 11/11/2013 να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους µε e-mail στο psarakis@ceid.upatras.gr µε επισυναπτόµενο, αντίγραφο της καρτέλας 
τους. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Θέµα 1:  Εντοπισµός- Αντιστοίχιση και Ιχνηλάτιση Οπτικών Ετικετών µε Χρήση Kinect.  
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Π. Βασιλείου1 
 
Σκοπός της διπλωµατικής είναι ο εντοπισµός και η αντιστοίχιση οπτικών ετικετών µε 3Δ σχήµατα, µε την 
χρήση από κοινού κάµερας βάθους και χρώµατος. Αναπαράσταση των αποτελεσµάτων σε µορφή 
επαυξηµένης πραγµατικότητας όπου θα εισάγουµε 3Δ αντικείµενα στην σκηνή µας που θα ιχνηλατούν  τις 
οπτικές ετικέτες. 

 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία και σύνδεσµοι: 
[1].	  Ababsa,	  F.,	  &	  Mallem,	  M.	  (2004).	  Robust	  camera	  pose	  estimation	  using	  2d	  fiducials	  tracking	  for	  real-‐time	  
augmented	  reality	  systems.	  Proceedings	  of	  the	  2004	  ACM	  SIGGRAPH	  international	  conference	  on	  Virtual	  Reality	  
continuum	  and	  its	  applications	  in	  industry	  VRCAI	  	  ’04,	  431.	  	  
[2].	  Bergamasco,	  F.,	  Albarelli,	  A.,	  Rodola,	  E.,	  &	  Torsello,	  A.	  RUNE-‐Tag:	  A	  high	  accuracy	  fiducial	  marker	  with	  strong	  
occlusion	  resilience.	  In	  Computer	  Vision	  and	  Pattern	  Recognition	  (CVPR),	  2011	  IEEE	  Conference	  on	  ,	  vol.,	  no.,	  
pp.113,120,	  20-‐25	  June	  2011.	  
[3].www.youtube.com/watch?v=F4jdG7DJVSA	  
 
Θέµα 2: 3-Δ Aνακατασκευή σκηνής µε χρήση Κinect. 
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Π. Βασιλείου1 
 
Σκοπός της διπλωµατικής είναι η ανακατασκευή του χώρου σε 3-Δ αναπαράσταση στον υπολογιστή µε την 
χρήση του αισθητήρα Kinect.  Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας θα υλοποιηθούν 
τεχνικές στις οποίες αξιοποιούνται η κάµερα βάθους, η χρωµατική κάµερα που διαθέτει αλλά και ο 
αισθητήρας θέσης που διαθέτει 6 βαθµούς ελευθερίας (gyroscope, accelerometer). 
 

 
 
                                                
1 Υποψήφιος	  Διδάκτορας	  Τμήματος	  Μηχανικών	  Η/Υ	  &	  Πληροφορικής	  
 



 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
[1].	  Newcombe,	  R.	  a,	  Davison,	  A.	  J,	  Izadi,	  S,	  Kohli,	  P,	  Hilliges,	  O,	  Shotton,	  J,	  Fitzgibbon,	  A.	  (2011),	  “	  KinectFusion:	  Real-‐
time	  dense	   surface	  mapping	  and	   tracking.”10th	   IEEE	   International	  Symposium	  on	  Mixed	  and	  Augmented	  Reality,	  
pp.	  127–136,	  2011.	  
[2].	  Izadi,	  S.,	  Kim,	  D.,	  &	  Hilliges,	  O..”KinectFusion:	  real-‐time	  3D	  reconstruction	  and	  interaction	  using	  a	  moving	  depth	  
camera,”	  In	  Proceedings	  of	  the	  24th	  annual	  ACM	  symposium	  on	  User	  interface	  software	  and	  technology	  ,pp.	  559–568,	  
2011.	  	  
[3].	  Peasley,	  B.,	  &	  Birchfield,	  S.	  (2013).	  Replacing	  Projective	  Data	  Association	  with	  Lucas-‐Kanade	  for	  KinectFusion.	  
2013	  IEEE	  International	  Conference	  on	  Robotics	  and	  Automation,	  638–645.	  	  
 
Θέµα 3:  Υλοποίηση Συστήµατος για Εικονική Περιήγηση Χώρων µε Χρήση Πανοραµικής Κάµερας.  
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Π. Βασιλείου1 
 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στην υλοποίηση αλγορίθµων κατάλληλων για τη συρραφή 
(stitching) ακολουθίας συνόλων εικόνων. Κάθε σύνολο εικόνων στην ακολουθία δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
η προβολή της σκηνής σε ένα σύστηµα που αποτελείται από σύνολο οπτικών αισθητήρων (κάµερες) 
τοποθετηµένοι στο χώρο µε γνωστή γεωµετρία. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα υλοποιηθεί κατάλληλος 
αλγόριθµος συρραφής µε σκοπό την παραγωγή video που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εικονική 
περιήγηση χώρων (virtual navigation). Τα σύνολα των εικόνων της ακολουθίας θα καταγραφούν µε την 
βοήθεια της πανοραµικής κάµερας που διαθέτει το εργαστήριό µας. Υπάρχει ήδη µία διπλωµατική, στο 
πλαίσιο της οποίας έχει ήδη σχεδιαστεί ένα βασικό σύστηµα, το οποίο θα πρέπει να εµπλουτιστεί µε 
επιπλέον αλγορίθµους συρραφής. 

 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
[1]	  R.	  Szeliski,	  “Computer	  Vision:	  Algorithms	  and	  Applications,”	  Springer,	  2011.	  
[2]	   Μ.	   Νάνο,	   “Υλοποίηση	   Συστήματος	   για	   Εικονική	   Περιήγηση	   Χώρων	   με	   Χρήση	   Πανοραμικής	   Κάμερας,”	  
Διπλωματική	  εργασία,	  Τμήμα	  Μηχ.	  Η/Υ	  &	  Πληροφορικής,	  Πανεπιστημίου	  Πάτρας,	  2012.	  	  
 
Θέµα 4:  Καταγραφή Γρήγορα Εξελλισόµενων Φαινοµένων και Μοντελοποίηση Κίνησης.  
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Π. Κούτµος2 Π. Βασιλείου1  
 
Πάντα υπήρχε η ανάγκη καταγραφής γρήγορα εξελλισόµενων φαινοµένων, η εκ των υστέρων µελέτη της 
ακολουθίας εικόνων για την µοντελοποίηση κίνησης, και η χρήση των µοντέλων αυτών για την αντίστροφη 
περιγραφή των µε την βοήθεια υπολογιστή. Χρησιµοποιώντας την κάµερα αργής κίνησης του εργαστηρίου, 
θα επιχειρηθεί η καταγραφή και η µοντελοποίηση κίνησης σε µερικά γρήγορα εξελλισόµενα φαινόµενα, και 
συγκεκριµένα η µοντελοποίηση κίνησης φλόγας κατά τη καύση προπανίου κάτω από 
διαφορετικές και ελεγχόµενες συνθήκες που θα προσοµοιώνουν λειτουργία πρακτικών διατάξεων καύσης. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
[1]	  E.	  Arnaud1,	  E.	  Memin,	  R.	  Sosa	  and	  G.	  Artana,	  “A	  Fluid	  Motion	  Estimator	  for	  Schlieren	  Image	  Velocimetry,”	  9th	  
European	  Conference	  on	  Computer	  Vision	  (ECCV)	  pp.	  198-‐210,	  2006.	  
                                                
2 Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών, Πανεπιστηµίου Πάτρας 



	  [2]	  R.	  Szeliski,	  “Computer	  Vision:	  Algorithms	  and	  Applications,”	  Springer,	  2011.	  
 
Θέµα 5: Από-κοινού ευθυγράµµιση πολλών εικόνων όµοιων αντικειµένων 
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Γ. Ευαγγελίδης3  
 
Οι αλγόριθµοι αναγνώρισης αντικειµένων (πρόσωπα/πεζοί/αυτοκίνητα) σε εικόνες χρησιµοποιούν πλήθος 
δειγµάτων (εικόνες) για την εκπαίδευση τους, στα οποία η περιοχή ενδιαφέροντος (αντικείµενο) είναι ήδη 
γνωστή. Μέχρι πρότινος, το µαρκάρισµα της περιοχής ενδιαφέροντος στα δείγµατα εκπαίδευσης γινόταν 
από τον χρήστη απαιτώντας πολλές ώρες εξαντλητικής προσπάθειας από τον τελευταίο. Πρόσφατα, άρχισαν 
να αναπτύσσονται αλγόριθµοι οι οποίοι ευθυγραµίζουν µε ακρίβεια από κοινού πολλές εικόνες µια 
κατηγορίας αντικειµένων, οι οποίες αρχικά είναι πρόχειρα ευθυγραµισµένες.  Συνεπώς, η παραπάνω 
διαδικασία τείνει να αυτοµατοποιηθεί. 
Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και η υλοποίηση/ σύγκριση 
αλγορίθµων από-κοινού ευθυγράµµισης πολλών εικόνων (image congealing) ενός αντικειµένου. 
 

Images before congealing Images after congealing 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
[1]	   Y.	   Xu,	   X.	   Lu,	   Image	   congealing	   via	   efficient	   feature	   selection,	   IEEE	  Workshop	   on	  Applications	   of	   Computer	  
Vision,	  2012,	  	  
[2]	  Mark	  Cox,	  Simon	  Lucey,	  Sridha	  Sridharan,	  and	  Jeffrey	  Cohn,	  Least-‐Squares	  Congealing	  for	  Large	  Numbers	  of	  
Images,	  International	  Conference	  on	  Computer	  Vision	  (ICCV),	  August,	  2009	  
 
Θέµα 6: Ελαστική αντιστοίχιση εικόνων 
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Γ. Ευαγγελίδης3 
 
Η ελαστική αντιστοίχιση εικόνων συναντάται σε πληθώρα εφαρµογών στην υπολογιστική όραση, ιδιαιτερα 
σε ιατρικές εφαρµογές. Αποτελεί γενίκευση της αντιστοίχισης “άκαµπτου υλικού” (rigid-body registration) 
καθώς επιτρέπει στις εικόνες να µετασχηµατίζονται γεωµετρικά έτσι ώστε οι ευθείες των εικόνων να 
καµπυλώνονται. Στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργασίας θα µελετηθεί η βιβλιογραφία και θα αναπτυχθούν 
αντιπροσωπευτικές µέθοδοι ελαστικής αντισοίχισης εικόνων.  
 

                                                
3 Δρ PERCEPTION Team, INRIA, Rhones-Alpes,France 
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Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
[1]	  L.Agapito,	  A.	  Bartoli,	  A.D.	  Bue,	  Tutorial	  on	  Computer	  Vision	  in	  a	  Non-‐Rigid	  World,	  SCIA	  2011	  (http://isit.u-‐
clermont1.fr/SCIA11TT)	  
[2]	  D.	  Pizzaro,	  A.	  Bartoli,	  Feature-‐Based	  Deformable	  Surface	  Detection	  with	  Self-‐Occlusion	  Reasoning,	  Int.	  Journal	  of	  
Computer	  Vision	  (IJCV),	  vol.	  97,	  No.	  1,	  2012	  	  
 
Θέµα 7: Καταµέτρηση Κυτταρικών Πυρήνων σε Εικόνες  Βιολογικού Περιεχοµένου 
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Χ. Κυρούση4 
Η αυτοµατοποίηση βασικών επεξεργασιών πάνω σε πολύπλοκες µοριακές και κυτταρικές δοµές που 
υπάρχουν και εµφανίζονται σε εικόνες που έχουν ληφθεί από µικροσκόπιο, αποτελεί προκλήση στην 
κοινότητα της βιοπληροφορικής τα τελευταία χρόνια.  
 

 
Στο πλαίσιο αυτής της διπλωµατικής θα υλοποιηθούν ντετερµινιστικές και πιθανοθεωρητικές τεχνικές 
“ταυτοποίησης αντικειµένων» και κατάτµησης τέτοιων εικόνων µε σκοπό την ταυτοποίηση κυτταρικών 
πυρήνων και την αυτόµατη καταµέτρησή των.  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία και σύνδεσµοι: 
[1].	  Christopher.	  Bishop,	  “Pattern	  Recognition	  and	  Machine	  Learning,”	  Springer,	  2007	  

                                                
4 Υποψήφια Διδάκτωρ Τµήµατος Ιατρικής, Πανεπιστηµίου Πάτρας 



[2].	  Imaris:	  http://www.bitplane.com/go/products/imaris	  
[3].	  http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1000974	  
	  
Θέµα 8: Εκπαίδευση εικονολεξικού για την ταξινόµηση εικόνων  
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Γ. Ευαγγελίδης3  
 

 
Η ανάγκη για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου εικόνων σε προβλήµατα αναζήτησης και ταξινόµησης 
εικόνων (Image classification) έχουν οδηγήσει τους ερευνητές στην αφοµοίωση τεχνικών αναζήτησης 
κειµένων που χρησιµοποιούνται σε γνωστές µηχανές αναζήτησης  (π.χ. Google). Σύµφωνα µε αυτές, τοπικά 
χαρακτηριστικά εικόνων αποτελούν στιγµιότυπα εικονολέξεων (Visual Words) ενός εικονολεξικού (Visual 
Dictionary) και κάθε εικόνα αναπαρίσταται από το  ιστόγραµµα εικονολέξεων. Η εκπαίδευση τέτοιων 
εικονολεξικών γίνεται µε τη χρήση οµαδοποίησης όµοιων χαρακτηριστικών από πολλές εικόνες σε  
εικονολέξεις (k-means clustering) και αποτελεί κρίσιµη διαδικασία για τη λύση προβληµάτων αναζήτησης 
και ταξινόµησης εικόνων. Ωστόσο, η σύνδεση τοπικών χαρακτηριστικών εικόνας µε µια µόνο εικονολέξη 
αποτελεί ένα είδος απόλυτου κβαντισµού (hard assignment) σε αντίθεση µε τη σύνδεση χαρακτηριστικών 
εικόνας µε περισσότερες εικόνολεξεις (soft assignment). Η τελευταία τεχνική ονοµάζεται αραιή 
κωδικοποίηση (sparse coding) και στο πλαίσιο της διπλωµατικής εργαίας θα υλοποιηθούν τέτοιες τεχνικές 
εκπαίδευσης εικονολεξικών για το πρόβληµα της ταξινόµησης εικόνων.  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
	  [1]	  Shenghua	  Gao,	  Ivor	  Wai-‐Hung	  Tsang,	  Liang-‐Tien	  Chia,	  Peilin	  Zhao,	  IEEE	  Conf.	  on	  Computer	  Vision	  and	  Pattern	  
Recognition,	  2010.	  
[2]	   J.Wu	   and	   J.M.	   Rehg.	   Beyond	   the	   euclidean	   distance:	   Creating	   effective	   visual	   codebooks	   using	   the	   histogram	  
intersection	  kernel.	  IEEE	  Int.	  Conf	  on	  Computer	  Vision,	  2009.	  
[3]	  Liefeng	  Bo,	  Xiaofeng	  Ren,	  Dieter	  Fox,	  Kernel	  Descriptors	  for	  Visual	  Recognition,	  in	  NIPS	  2010.	  

Θέµα 9: Ανακατασκευή Eπιφάνειας Αντικειµένων από Nέφος Σηµείων. 
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Π. Βασιλείου1 
Στα πλαίσια αυτής της Διπλωµατικής Εργασίας ζητούνται:  

• Βιβλιογραφική αναζήτηση των τεχνικών που έχουν προταθεί για την Ανακατασκευή της επιφάνειας 
αντικειµένων ανίχνευση από Νέφος Σηµείων, όπως φαίνεται στο παράδειγµα του σχήµατος που 
ακολουθεί. 
 

 



 
• Υλοποίηση στο περιβάλον MATLAB των αξιολογότερων εξ αυτών και η εφαρµογή τους σε 

συνθετικά ή/και πραγµατικά δεδοµένα. 
• Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 
• Τέλος θα µελετηθεί το πρόβληµα της ανάπτυξης του πιο αποδοτικού αλγορίθµου σε µορφή που θα 

κάνει χρήση της GPU για την επιτάχυνση των υπολογισµών.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
[1]	  T.	  K.	  Dey,	   J.	   Giesen	  and	   J.	  Hudson.	  Delaunay	  based	   shape	   reconstruction	   from	   large	  data.	   IEEE	   Symposium	   in	  	  
Parallel	  and	  Large	  Data	  Visualization	  and	  Graphics,	  pp	  19-‐27,	  2001.	  
[2]	   P.	  Jenke,	   M.	  Wand,	   M.	  Bokeloh,	   A.	  Schilling,	   and	   W.	  Strasser.	   Bayesian	   point	   cloud	   reconstruction.Computer	  
Graphics	  Forum,	  25(3):379–388,	  2006.	  
[3]	  Kun	  Zhou,	  Minmin	  Gong,	  Xin	  Huang,	  and	  Baining	  Guo.	  Highly	  Parallel	  Surface	  Reconstruction.	  Technical	  Report	  
MSR-‐TR-‐2008-‐53,	  Microsoft	  Research,	  1	  April	  2008.	  
[4]	   P.	   G.	   Vasileiou	   and	   E.	   Z.	   Psarakis,	   “A	   Hybrid	   2-‐D	   Delaunay	   Triangulation	   Algorithm	   Exploiting	   the	   GPU	  
Parallelism,	  “	  ACM	  Siggraph	  Symposium	  on	  High	  Performance	  Graphics,	  HPG	  2012,	  Paris,	  France,	  25-‐27	  June	  2012.	  

Θέµα 10: Τεχνικές Απλοποίησης Επιφάνειας. 
 Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Π. Βασιλείου1 
Στα πλαίσια αυτής της Διπλωµατικής Εργασίας ζητούνται:  

• Βιβλιογραφική αναζήτηση των τεχνικών που έχουν προταθεί για το πρόβληµα της απλοποίησης 
επιφανειών όπως φαίνεται στο παράδειγµα  του Σχήµατος που ακολουθεί. 

 
 

• Υλοποίηση στο περιβάλον MATLAB των αξιολογότερων εξ αυτών και η εφαρµογή τους σε 
συνθετικά και πραγµατικά δεδοµένα. 

• Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 
• Τέλος θα µελετηθεί το πρόβληµα της ανάπτυξης του πιο αποδοτικού αλγορίθµου σε µορφή που θα 

κάνει χρήση της GPU για την επιτάχυνση των υπολογισµών.  
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:  
[1]	  Michael	  Garland	  and	  Paul	  S.	  Heckbert.	  1997.	  Surface	  simplification	  using	  quadric	  error	  metrics.	  	  In	  Proceedings	  
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Θέµα 11: Αξιολόγιση µεθόδων κατηγοριοποίησης στην ανεύρεση προτεϊνικών συµπλεγµάτων 
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, B. Πίκουλης5 
 
Μεγάλα συµπλέγµατα προτεϊνών παίζουν πολύ ουσιατικό ρόλο σε βασικούς µηχανισµούς του κυττάρου. Το 
δίκτυο των διαδράσεων µεταξύ προτεϊνών (protein-protein interaction) µπορεί να αναπαρασταθεί ως ένας 
γράφος διάδρασης (interaction graph), όπου οι κόµβοι αναπαριστούν προτεϊνες και οι ακµές, τη διάδραση 
µεταξύ τους. Μια από τις πιο σηµαντικές προκλίσεις για τη σύγχρονη Βιολογία αποτελεί η κατανόηση της 
σχέσης µεταξύ του τρόπου οργάνωσης ενός δικτύου (τοπολογία του αντίστοιχου γράφου) και της 
λειτουργίας του. Ειδικότερα, µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανίχνευση  και εξαγωγή λειτουργικών 
υποµονάδων, όπως είναι τα προτεϊνικά συµπλέγµατα, από ένα συνολικό δίκτυο διάδρασης. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, αρκετές τεχνικές κατηγοριοποίησης έχουν εφαρµοστεί, µε στόχο την ανίχνευση 
τµηµάτων του συνολικού γράφου (ή υπογράφων) που παρουσιάζουν υψηλό βαθµό διασύνδεσης. Κάποιες 
από αυτές είναι ευρέως γνωστές µέθοδοι που έχουν προταθεί στο παρελθόν για την επίλυση άλλων 
προβληµάτων κατηγοριοποίσης (ιεραρχικές µέθοδοι, φασµατική κατάτµηση κ.α.), ενώ κάποιες άλλες είναι 
πιο σύγχρονες και στοχευµένες στο ειδικό πρόβληµα της εύρεσης προτεϊνικών συµπλεγµάτων (MCL, 
RNSC, MCODE, κ.α.).  
Στα πλαίσια αυτής της Διπλωµατικής Εργασίας ζητούνται:  

• Βιβλιογραφική αναζήτηση των τεχνικών που έχουν προταθεί για την ανίχνευση προτεϊνικών 
συµπλεγµάτων. 

• Υλοποίηση των αξιολογότερων εξ αυτών και η εφαρµογή τους σε συνθετικά ή/και πραγµατικούς 
γράφους διάδρασης προτεϊνών. 

• Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 
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Θέµα 12: Αυτόµατη Εκτίµηση Μορφοµετρικών Χαρακτηριστικών Ιζηµατικών Κόκκων από 
Ψηφιακές Φωτογραφίες-Υλοποίηση σε λειτουργικό Android.  
 Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Ε. Σώκος6 
 
Η ανάλυση των µορφοµετρικών χαρακτηριστικών των κόκκων ιζηµάτων προσφέρει χρήσιµες γεωλογικές 
πληροφορίες. Η ανάλυση αυτή γίνεται είτε µε τη χρήση πρότυπων διαγραµµάτων (οπτικά) είτε µε ανάλυση 
ψηφιακών εικόνων στο εργαστήριο. Στα πλαίσια της προτεινόµενης διπλωµατικής εργασίας θα 
δηµιουργηθεί λογισµικό για την αυτόµατη εξαγωγή µορφοµετρικών χαρακτηριστικών κόκκων από ψηφιακές 
φωτογραφίες  που έχουν προέλθει από φορητή συσκευή (smartphone, tablet). Η υλοποίηση προβλέπεται να 
γίνεται σε κινητή συσκευή µε το λειτουργικό Android.  
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Θέµα 13: Επεξεργασία Σηµάτων σε Γραφήµατα 
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Γ. Ευαγγελίδης3 
 
Ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αναπαράστασης του οπτικού περιεχοµένου µίας εικόνας είναι 
µέσω χρήσης των σηµείων ενδιαφέροντός της ή των σηµέιων κλειδιών όπως συχνά αναφέρονται. Τα σηµεία 
κλειδία εντοπίζονται στα τµήµατα της εικόνας που είναι πλούσια σε ακµές και υφή. Τα σηµεία αυτά σε 
συνδιασµό µε τοπικούς περιγραφείς της εικόνας, έχουν χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία στην επίλυση 
προβληµάτων όπως είναι αυτό της αναγνώρισης αντικειµένων, της δεικτοδότησης και αναζήτησης εικόνων 
κλπ. Η ιδέα των σηµείων κλειδιών έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία και σε ακολουθίες εικόνων δηλαδή σε 
σήµατα video.  
Ενώ τα 2-Δ και 3-Δ σηµεία κλειδιά, αποτελούν πολύ ισχυρά εργαλεία στην περιγραφή των δεδοµένων, η 
εφαρµογή τους περιορίζεται σε χώρους µε “κανονική” δοµή όπως είναι τα δικτυώµατα ορισµού των εικόνων 
ή τα αντίστοιχα χωροχρονικά για τις ακολουθίες εικόνων.  
Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας θα γίνει, βιβλιογραφική αναζήτηση των τεχνικών που έχουν 
προταθεί στο αναδυόµενο πεδίο της επεξεργασίας πάνω σε γραφήµατα και θα υλοποιηθούν οι πιο βασικές εξ 
αυτών. 
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Θέµα 14: Αλγόριθµοι Στερεοσκοπικής Όρασης βασισµένοι σε Bayesian Τεχνικές Εκτίµησης  
Επίβλεψη: Ε. Ψαράκης, Γ. Ευαγγελίδης3  
 
Σκοπός της διπλωµατικής αυτής είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθµων στερεοσκοπικής όρασης που 
βασίζονται σε seed-growing τεχνικές που έχουν εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία στο πρόβληµα της 
κατάτµησης εικόνων. Αν και η τεχνικές αυτές δεν είναι ολικά βέλτιστες είναι ταχύτατες και υπερτερούν σε 
αυτό το σηµείο των τεχνικών που βασίζονται σε στρατηγικές “the winner takes all“ και οι οποίες βέβαια 
ειναι τοπικά µόνο βέλτιστες. Τελικός σκοπός της διπλωµατικής είναι η ανάπτυξη γρήγορων αλγορίθµων και 
η χρήση των για την βασική όραση του robot ΝΑΟ, του οποίου η κεφαλή είναι εφοδιασµένη µε 
στερεοσκοπική κάµερα.  
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