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ΤΙΤΛΟ
ΟΣ: Ανάλυση Υφής και Μικροδ
δομών Εικό
όνων με Μοντέλα
Μ
Δια
αμόρφωση
ης,
Ενεργεειακές και Μεταβολικ
Μ
κές Τεχνικέές: Ανίχνευ
υση & Διαχ
χωρισμός
ΠΕΡΙΛ
ΛΗΨΗ: Σττόχος της διατριβήςς είναι η α
ανάδειξη και
κ ανάλυ
υση μικροδ
δομών τηςς
οπτικής υφής, γιια την εφα
αρμογή απ
ποδοτικών
ν μοντέλων
ν, την εξαγωγή περιιγραφικών
ν
χαρακττηριστικών
ν και την
ν αναπαρ
ράσταση εεικόνων. Κύριοι
Κ
άξξονες της είναι τα
α
προβλή
ήματα τηςς μοντελοπ
ποίησης κα
αι ανάλυση
ης οπτικήςς υφής εικ
κόνων σε συστήματα
σ
α
Όραση
ης Υπολογ
γιστών, με
μ έμφαση
η στα επιιμέρους προβλήματ
π
τα της ανίχνευσης,,
κατάτμ
μησης και διαχωρισμ
μού της σεε σύνθετες εικόνες. Ερευνήθηκα
Ε
αν και προτείνονταιι
προηγμ
μένες τεχν
νικές μοντελοποίηση
ης και ανά
άλυσης σε παράλληλ
λες κατευθ
θύνσεις: α))
πολυκα
αναλικά μ
μοντέλα σττενοζωνικώ
ών συνισττωσών καιι χωρικών
ν διαμορφ
φώσεων, β))
ενεργειιακές μέθ
θοδοι για
α εξαγωγ
γή χαρακττηριστικών
ν, γ) μεεταβολικέςς τεχνικέςς
αποδόμ
μησης εικ
κόνων καιι διαχωρισ
σμού των συνιστωσ
σών υφής.. Η εφαρ
ρμογή των
ν
προτειν
νόμενων μ
μεθόδων επ
πιδεικνύετα
αι σε δεδομ
μένα από μια
μ βάση εεικόνων εδ
δαφοτομών
ν
με απώ
ώτερο σκοπ
πό την κα
ατηγοριοπο
οίηση και την εκτίμη
ηση της βιιολογικής ποιότηταςς
εδαφών
ν καθώς κ
και σε δια
αφορετικέςς κατηγορίες φυσικώ
ών εικόνω
ων. Το ανα
απτυγμένο
ο
μοντέλ
λο συνιστά
ά την κοινή
ή βάση προ
οσέγγισης του φαινο
ομένου τηςς υφής στιςς διάφορεςς
εκφάνσ
σεις και εφαρμογές
ε
ς του. Συν
νολικά πρ
ροτείνεται ένα ολοκ
κληρωμένο
ο σύστημα
α
ανάλυσ
σης και επ
πεξεργασία
ας υφής πο
ου περιλαμ
μβάνει συν
νεισφορές και καινοττομίες στα
α
θέματα
α: 1) ανίχν
νευσης, 2) εξαγωγής
ε
χ
χαρακτηρι
ιστικών μεε εφαρμογέές σε κατά
άτμηση καιι
ταξινόμ
μηση υφήςς και πολυ
υκριτιριακή
ή κατάτμη
ηση εικόνω
ων και 3) διαχωρισμο
ού υφής μεε
αποσύν
νθεση εικό
όνων για κα
αλύτερη μο
οντελοποίη
ηση και εν
νίσχυση τηςς πληροφο
ορίας υφής.
Τα γεν
νικά συμπεεράσματα που
π εξάγον
νται έχουν
ν να κάνου
υν με τη φύ
ύση του φα
αινομένου,,
τρόπου
υς ποσοτικ
κοποίησης και ανάλ
λυσης του
υ αλλά κα
αι τη σχέσ
ση της υφ
φής με τιςς
υπόλοιιπες δομές εικόνων
ν. Παράπ
πλευρα, εξξετάζεται η γενίκευ
υση των ιδεών σεε
μονοδιιάστατα σή
ήματα για την ανάλυ
υση των μιικρoδομών
ν ακουστικ
κών σημάτω
ων και την
ν
ανίχνευση φωνήςς.
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