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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται µερικές βασικές πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο της
εφαρµογής και τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του λογισµικού.

Αντικείµενο εφαρµογής
Η εφαρµογή αποτελεί ένα απλοποιηµένο πακέτο επεξεργασίας εικόνων σε περιβάλλον Windows, σε ότι
αφορά την υλοποίηση και επίδειξη µερικών βασικών αλγόριθµων µετασχηµατισµού για την
επεξεργασία του ιστογράµµατος, την ανάδειξη ακµών και την όξυνση της εικόνας. Τα αρχεία εισόδου
είναι τυπικά bitmap µε 8-bit κλίµακα απόχρωσης γκρι, ενώ τα αποτελέσµατα (επεξεργασµένες εικόνες)
µπορούν να αποθηκευτούν ως αρχεία του ίδιου τύπου.
Βασικός στόχος της εφαρµογής είναι να παρουσιάσει τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των
τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την αύξηση της αντίθεσης (contrast) σε εικόνες µε σκοπό την
ανάδειξη της χρήσιµης πληροφορίας και την καταστολή της άχρηστης (θόρυβος). Προσφέρει ένα απλό
και εύχρηστο περιβάλλον όπου µπορούν να εξεταστούν άµεσα τα αποτελέσµατα εφαρµογής των
διαφόρων µετασχηµατισµών, να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων και να αποθηκευτούν οι τελικές
εικόνες για περαιτέρω επεξεργασία.

Απαιτήσεις
Το πακέτο της εφαρµογής περιλαµβάνει εκτελέσιµο πρόγραµµα για περιβάλλον Windows και λειτουργεί
σε περιβάλλον Win32 συµβατό. Οι απαιτήσεις σε πόρους του συστήµατος (κεντρική µνήµη, χρόνος
επεξεργασίας) εξαρτώνται κυρίως από το µέγεθος της προς επεξεργασία εικόνας, αλλά γενικά είναι
περιορισµένες µια και οι αλγόριθµοι των µετασχηµατισµών που χρησιµοποιούνται είναι σχετικά απλοί.
Ο χρήστης µπορεί να παρατηρήσει πως διαφορετικές τεχνικές εφαρµογής κάποιου τύπου
µετασχηµατισµού απαιτεί διαφορετικό χρόνο για να υλοποιηθεί. Αυτό οφείλεται, τόσο στη φύση της
κάθε τεχνικής, όσο και στην υλοποίησή της στο πρόγραµµα της εφαρµογής. Για παράδειγµα η
ανάδειξη ακµών µε τυπική διαφόριση ή διαφόριση Robert είναι ελαφρώς ταχύτερη σε σχέση µε τη
διαφόριση Sobel λόγω διαφορετικού πλήθους βασικών πράξεων, ενώ και οι τρεις αυτές τεχνικές είναι
σαφώς ταχύτερες από τη διαφόριση µε γενικευµένη µάσκα επειδή οι πρώτες υλοποιούνται άµεσα (µε
εξίσωση διαφόρισης) αντί µε συνέλιξη (εφαρµογή µάσκας). Επίσης σχετικά χρονοβόρα είναι η
διαδικασία εύρεσης του βέλτιστου κατωφλίου, λόγω του αναλυτικού υπολογισµού του σφάλµατος
προσαρµογής της καµπύλης κατωφλίωσης (διπλή Gaussian) στο ιστόγραµµα της εικόνας για όλη τη
διαθέσιµη κλίµακα απόχρωσης γκρι.
Τύπος

Απαίτηση

Σύστηµα

PC µε λειτουργικό MS-Windows (Win32)
Windows95/98, WindowsNT

Κεντρική Μνήµη (RAM)

Περίπου 1MB για την εφαρµογή (program+resources),
επιπλέον µνήµη ανάλογα µε το µέγεθος της ενεργής εικόνας

Αρχεία I/O

Bitmap 8-bit grayscale, subtype OS/2 (no compression)

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου σε γλώσσα Borland Delphi v4.0 και δοκιµάστηκε σε
συστήµατα µε περιβάλλον MS-Windows95, MS-Windows98 και MS-WindowsNT.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εγχειρίδιο Χρήσης
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται λεπτοµερώς το περιβάλλον της εφαρµογής, οι βασικές λειτουργίες,
καθώς και διευκρινήσεις σχετικά µε τους αλγόριθµους των µετασχηµατισµών που υλοποιούνται.

1.1 Παράθυρο εφαρµογής
Το παράθυρο της εφαρµογής αποτελείται από το µενού επιλογών στο επάνω µέρος (main menu), την
περιοχή των πλήκτρων συντόµευσης (toolbar), την περιοχή παρουσίασης της ενεργής εικόνας (client
area) και το πεδίο εµφάνισης κατάστασης (status line). Οι βασικές λειτουργίες του παραθύρου είναι
αυτές που εφαρµόζονται σε όλες τις τυπικές εφαρµογές για περιβάλλον Windows, περιλαµβάνοντας
πρόσβαση στο κύριο µενού επιλογών και στα πλήκτρα συντόµευσης µε το ποντίκι ή µε το
πληκτρολόγιο (shortcuts), ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του µεγέθους, ελαχιστοποίησης και
µεγιστοποίησης του παραθύρου της εφαρµογής.

Εικόνα 1.1 – Κύριο παράθυρο της εφαρµογής & άνοιγµα αρχείου εικόνας
Η εφαρµογή έχει υλοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο SDI (single document interface) και δίνει τη
δυνατότητα επεξεργασίας ενός ενεργού αρχείου (εικόνας) κάθε φορά. Το ιστόγραµµα της εικόνας
παρουσιάζεται σε ξεχωριστό παράθυρο το οποίο περιλαµβάνει όλες τις τυπικές δυνατότητες (resize,
maximize, minimize) και επιπλέον εµφανίζεται –όταν είναι ορατό- πάντα µπροστά από το κύριο
παράθυρο της εφαρµογής για διευκόλυνση του χρήστη.
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Σε κάθε φάση της επεξεργασίας ο χρήστης διατηρεί την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον της
εφαρµογής. Η επιλογή κάθε πεδίου στο κύριο µενού επιλογών συνοδεύεται από την εµφάνιση µιας
σύντοµης περιγραφής της λειτουργίας στο πεδίο κατάστασης (status line),. Επίσης κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης κάποιας επεξεργασίας ο δείκτης στο ποντίκι αλλάζει για να δείξει ότι η εφαρµογή
διεκπεραιώνει κάποια εσωτερική λειτουργία, για παράδειγµα την εκτέλεση κάποιας εντολής
µετασχηµατισµού, τον υπολογισµό ή την επανασχεδίαση του ιστογράµµατος. Τέλος, οι επιλογές στο
κύριο µενού ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται αυτόµατα ανάλογα µε το στάδιο επεξεργασίας και
την τρέχουσα κατάσταση, έτσι ώστε να καθοδηγούν κάθε φορά το χρήστη σε µια έγκυρη ενέργεια,
όπως για παράδειγµα η εκτέλεση µετασχηµατισµών αφού έχει πρώτα επιλεγεί κάποια εικόνα προς
επεξεργασία.

Εικόνα 1.2 – Παράθυρο ιστογράµµατος και πλαίσιο καθορισµού µάσκας µετασχηµατισµού
Η τυπική επεξεργασία κάποιας εικόνας περιλαµβάνει το άνοιγµα κάποιας διαθέσιµης εικόνας
(FileÆOpen) µε προεπισκόπηση, την εκτέλεση µιας σειράς µετασχηµατισµών στο ιστόγραµµα ή στην
ίδια την εικόνα, και τέλος την –προαιρετική- αποθήκευση της τελικής εικόνας (FileÆSave) και την
έξοδο από την εφαρµογή (FileÆExit).

1.2 Βασικές Λειτουργίες
Παρακάτω αναλύονται λεπτοµερώς όλες οι διαθέσιµες εντολές που υπάρχουν στο κύριο µενού. Σε
κάθε περίπτωση και ανάλογα µε την τρέχουσα κατάσταση, µόνο µερικές από αυτές είναι διαθέσιµες
στο χρήστη.
1.2.1 Μενου: “File”
Το µενού File περιλαµβάνει όλες τις βασικές λειτουργίες για το άνοιγµα, κλείσιµο και αποθήκευση
αρχείων εικόνας, καθώς και επιλογή για έξοδο από το πρόγραµµα.
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1.2.1.1 Μενου: “File Æ Open”
Εµφανίζει πλαίσιο διαλόγου για το άνοιγµα αρχείου εικόνας τύπου bitmap. Στο παράθυρο που
εµφανίζεται ο χρήστης µπορεί να επιλέξει αρχεία bitmap από οποιοδήποτε δίσκο και υποκατάλογο του
συστήµατος, ενώ στο δεξί τµήµα του παραθύρου υπάρχει πλαίσιο προεπισκόπησης (preview) του
επιλεγµένου αρχείου εικόνας. Αν η ενέργεια δεν ακυρωθεί (cancel), το αρχείο που τελικά επιλέγεται
γίνεται ενεργό και εµφανίζεται στο κύριο παράθυρο της εφαρµογής για περαιτέρω επεξεργασία.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ξανά ότι η εφαρµογή είναι σχεδιασµένη για επεξεργασία αρχείων bitmap µε
8-bit κλίµακα απόχρωσης τόνων γκρι, ενώ το εσωτερικό format των αρχείων που αναγνωρίζονται
επιτυχώς είναι τύπου OS/2, δηλαδή χωρίς καµία συµπίεση (για παράδειγµα τύπος RLE). Σε περίπτωση
που το αρχείο που επιλέχθηκε δεν είναι 8-bit bitmap τύπου OS/2 η εφαρµογή εµφανίζει κατάλληλο
µήνυµα λάθους. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως η εφαρµογή δεν µπορεί να γνωρίζει αν η κλίµακα
απόχρωσης που χρησιµοποιείται για κάποιο bitmap αντιστοιχεί σε ασπρόµαυρη ή έγχρωµη εικόνα.
Έγχρωµα (8-bit) αρχεία διαβάζονται επιτυχώς, αλλά η εφαρµογή των αλγορίθµων επεξεργασίας σε
αυτά είναι γενικά απρόβλεπτος ως προς τη χρησιµότητα των αποτελεσµάτων.
1.2.1.2 Μενου: “File Æ Close”
Κλείνει το τρέχον αρχείο εικόνας και επιστρέφει στην αρχική κατάσταση, δηλαδή χωρίς κανένα ενεργό
αρχείο. Αν το αρχικό bitmap έχει υποστεί οποιαδήποτε µεταβολή (επεξεργασία), εµφανίζεται µήνυµα
επιβεβαίωσης για πιθανή αποθήκευση της τρέχουσας εικόνας πριν το κλείσιµο. Αν ο χρήστης επιλέξει
αποθήκευση της εικόνας πριν το κλείσιµο, εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Save As”.
1.2.1.3 Μενου: “File Æ Save As”
Εµφανίζει πλαίσιο διαλόγου για την αποθήκευση της ενεργής εικόνας που υπάρχει στο κύριο παράθυρο
της εφαρµογής. Ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει την εικόνα ως αρχείο bitmap 8-bit κλίµακας
απόχρωσης γκρι, σε format OS/2, δηλαδή ακριβώς η µορφή αρχείου εικόνας που αναγνωρίζει η
εφαρµογή. Αν το όνοµα του αρχείου που δίνεται προς αποθήκευση υπάρχει ήδη στο δίσκο,
εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης για την αντικατάστασή του µε την τρέχουσα εικόνα.
1.2.1.4 Μενου: “File Æ Exit”
Κλείνει το τρέχον αρχείο εικόνας και τερµατίζει την εφαρµογή. Αν το αρχικό bitmap έχει υποστεί
οποιαδήποτε µεταβολή (επεξεργασία), εµφανίζεται µήνυµα επιβεβαίωσης για πιθανή αποθήκευση της
τρέχουσας εικόνας πριν το κλείσιµο. Αν ο χρήστης επιλέξει αποθήκευση της εικόνας πριν το κλείσιµο,
εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Save As”.
1.2.2 Μενου: “Histogram”
Το µενού Histogram περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται µε το ιστόγραµµα, τόσο ως
προς την εµφάνιση του παραθύρου όπου παρουσιάζεται και ως προς τον τρόπο ενηµέρωσής του, όσο
και σχετικά µε αλγορίθµους επεξεργασίας του ιστογράµµατος µιας εικόνας.
1.2.2.1 Μενου: “Histogram Æ Relative”
Επιλέγει αν η εµφάνιση του ιστογράµµατος γίνεται µε βάση την απόλυτη τιµή των pixels ανά τόνο του
γκρι ή σε σχέση µε την µέγιστη τιµή. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη ιδιαίτερα σε εικόνες
µεγάλου εύρους αποχρώσεων όπου οι περισσότερες τιµές του ιστογράµµατος εµφανίζονται πολύ
κοντά στον οριζόντιο άξονα, κάνοντας δύσκολο τον οπτικό διαχωρισµό τους στο χρήστη. Η επιλογή
εµφανίζεται ως checked/unchecked και η αλλαγή της προκαλεί άµεση ενηµέρωση στο παράθυρο του
ιστογράµµατος. Η εξ’ ορισµού επιλογή είναι checked, δηλαδή αναλογική εµφάνιση του ιστογράµµατος.
1.2.2.2 Μενου: “Histogram Æ Automatic”
Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυµεί τον αυτόµατο υπολογισµό και ενηµέρωση του
ιστογράµµατος κάθε φορά που εκτελείται κάποιος µετασχηµατισµός ή αλλαγή στην ενεργή εικόνα,
µπορεί να απενεργοποιήσει αυτή την επιλογή. Η επιλογή εµφανίζεται ως checked/unchecked και κατά

-6-

B.I.P. – Basic Image Processor

Χάρης Γεωργίου

την απενεργοποίησή της (unchecked) ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί την επιλογή “Update” για να
ενηµερώνει κατά βούληση το ιστόγραµµα. Η εξ’ ορισµού επιλογή είναι checked, δηλαδή αυτόµατη
ενηµέρωση του ιστογράµµατος.
1.2.2.3 Μενου: “Histogram Æ Show”
Εµφανίζει το παράθυρο του ιστογράµµατος. Το παράθυρο εµφανίζεται επάνω από τα υπόλοιπα
παράθυρα ώστε να είναι πάντα ορατό, τα όρια και οι παράµετροι παρουσίασης είναι αυτά που έχουν
επιλεγεί ήδη, αν δηλαδή το ιστόγραµµα εµφανίζεται απόλυτα ή αναλογικά, αν ενηµερώνεται αυτόµατα,
κτλ.
Ο χρήστης µπορεί να µεταβάλλει το µέγεθος και την κατάσταση (minimized, normal, maximized) του
παραθύρου του ιστογράµµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του.
1.2.2.4 Μενου: “Histogram Æ Hide”
Κρύβει το παράθυρο του ιστογράµµατος. Αν και το παράθυρο δεν είναι πλέον ορατό, διατηρούνται
όλες οι προεπιλογές του χρήστη σχετικά µε την εµφάνισή του (µέγεθος, θέση, απόλυτο/αναλογικό,
κτλ.). Επίσης, αν η επιλογή “Automatic” είναι ενεργοποιηµένη, κάθε µετασχηµατισµός ή αλλαγή στην
ενεργή εικόνα προκαλεί ενηµέρωση των τιµών του ιστογράµµατος κανονικά.
1.2.2.5 Μενου: “Histogram Æ Update”
Στην περίπτωση που η επιλογή “Automatic” είναι απενεργοποιηµένη, η επιλογή “Update” δίνει τη
δυνατότητα της άµεσης ενηµέρωσης του ιστογράµµατος κατά βούληση από το χρήστη.
1.2.2.6 Μενου: “Histogram Æ Equalize”
Εκτελεί το µετασχηµατισµό εξισορρόπησης ιστογράµµατος (histogram equalization) µε την τεχνική
CDF (Cummulative Distribution Function). Η τεχνική επιτυγχάνει τη βελτίωση της αντίθεσης (contrast)
στην εικόνα µε προσαρµογή της αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής του ιστογράµµατός (CDF) της
στην αντίστοιχη του εξισορροπηµένου ιστογράµµατος.
k

CDF [k ] = ∑ histogram[c]
c =0

 CDF [ f ( x, y )]

f new ( x, y ) = 
+ 0.5 − 1
N xy


1.2.2.7 Μενου: “Histogram Æ Normalize”
Εκτελεί το µετασχηµατισµό κανονικοποίησης ιστογράµµατος (histogram normalization). Η τεχνική
επιτυγχάνει τη βελτίωση της αντίθεσης (contrast) στην εικόνα µε αναλογική κατανοµή των
αποχρώσεων που χρησιµοποιούνται στην αρχική εικόνα σε όλο το φάσµα της διαθέσιµης κλίµακας του
γκρι, προσαρµόζοντας κατάλληλα τις ακραίες τιµές απόχρωσης των pixels (ελάχιστο, µέγιστο) στα όρια
της κλίµακας του γκρι.


f ( x, y ) − f min 
f new ( x, y ) = C max •

f max − f min 

1.2.3 Μενου: “Threshold”
Το µενού “Threshold” περιλαµβάνει επιλογές µετασχηµατισµών κατωφλίωσης για τη µετατροπή της
αρχικής εικόνας µε αποχρώσεις κλίµακας γκρι σε µονόχρωµη ασπρόµαυρη εικόνα δύο αποχρώσεων.
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1.2.3.1 Μενου: “Threshold Æ Manual”
Εκτελεί µετασχηµατισµό κατωφλίωσης των αποχρώσεων της εικόνας, µε βάση ένα όριο κατωφλίου
που δίνει ο χρήστης. Οι διαθέσιµες επιλογές κατωφλίου είναι όλο το φάσµα της διαθέσιµης κλίµακας
γκρι και η τιµή δίνεται από το χρήστη σε κατάλληλο πλαίσιο διαλόγου (input box).

C
f new ( x, y ) =  min
C max

,
,

f ( x, y ) < T
f ( x, y ) ≥ T

1.2.3.2 Μενου: “Threshold Æ Optimal”
Εκτελεί µετασχηµατισµό κατωφλίωσης των αποχρώσεων της εικόνας, χρησιµοποιώντας αλγόριθµο
αυτόµατου υπολογισµού βέλτιστου κατωφλίου για ελαχιστοποίηση της παραµόρφωσης της εικόνας
(απώλεια πληροφορίας). Ο αλγόριθµος προσαρµόζει µια διπλή Gaussian καµπύλη στο ιστόγραµµα για
κάθε δυνατή επιλογή διαχωρισµού του ιστογράµµατος και επιλέγει το διαµερισµό που δίνει την
καλύτερη προσαρµογή (ελάχιστο σφάλµα) στο αρχικό ιστόγραµµα. Ο χρήστης πληροφορείται µε
κατάλληλο πλαίσιο διαλόγου για την τιµή του βέλτιστου κατωφλίου που επιλέχθηκε πριν εφαρµοστεί η
τελική κατωφλίωση στην εικόνα.

T = Topt

2
2
x − µ1
x−µ2


−
−
2
2
P2
 P1

⋅ e 2σ 1 +
⋅ e 2σ 2
: min T  histogram − 
σ 2 2π
 σ 1 2π




C min
f new ( x, y ) = 
C max

,
,







f ( x, y ) < Topt
f ( x, y ) ≥ Topt

1.2.4 Μενου: “Edges ”
Το µενού “Edges” περιλαµβάνει επιλογές µετασχηµατισµών ανάδειξης ακµών στην εικόνα,
χρησιµοποιώντας τεχνικές διαφόρισης και κατάλληλες µάσκες συνέλιξης.
1.2.4.1 Μενου: “Edges Æ Standard”
Εκτελεί µετασχηµατισµό ανάδειξης ακµών στην εικόνα, χρησιµοποιώντας την τυπική συνάρτηση
διαφόρισης:

G[ f ( x, y )] =| f ( x, y ) − f ( x + 1, y ) | + | f ( x, y ) − f ( x, y + 1) |
Η συνάρτηση διαφόρισης περιλαµβάνει απόλυτες τιµές των διαφορών και η προσαρµογή τους στη
διαθέσιµη κλίµακα απόχρωσης γκρι γίνεται µε κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη τιµή διαφοράς που
έχει υπολογιστεί προηγούµενα στο στάδιο της προεπεξεργασίας της εικόνας.
1.2.4.2 Μενου: “Edges Æ Robert”
Εκτελεί µετασχηµατισµό ανάδειξης ακµών στην εικόνα, χρησιµοποιώντας την συνάρτηση διαφόρισης
Robert:

G[ f ( x, y )] =| f ( x, y ) − f ( x + 1, y + 1) | + | f ( x + 1, y ) − f ( x, y + 1) |
Η συνάρτηση διαφόρισης περιλαµβάνει απόλυτες τιµές των διαφορών και η προσαρµογή τους στη
διαθέσιµη κλίµακα απόχρωσης γκρι γίνεται µε κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη τιµή διαφοράς που
έχει υπολογιστεί προηγούµενα στο στάδιο της προεπεξεργασίας της εικόνας.
1.2.4.3 Μενου: “Edges Æ Sobel”
Εκτελεί µετασχηµατισµό ανάδειξης ακµών στην εικόνα, χρησιµοποιώντας την συνάρτηση διαφόρισης
Sobel:
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G[ f ( x, y )] =| f ( x, y ) ∗ Sx | + | f ( x, y ) ∗ Sy |
 − 1 0 1
Sx = − 2 0 2
 − 1 0 1 

,

− 1 − 2 − 1
Sy =  0
0
0 
 1
2
1 

Η συνάρτηση διαφόρισης περιλαµβάνει απόλυτες τιµές των διαφορών και η προσαρµογή τους στη
διαθέσιµη κλίµακα απόχρωσης γκρι γίνεται µε κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη τιµή διαφοράς που
έχει υπολογιστεί προηγούµενα στο στάδιο της προεπεξεργασίας της εικόνας.
1.2.4.4 Μενου: “Edges Æ Generic”
Εκτελεί µετασχηµατισµό ανάδειξης ακµών στην εικόνα, χρησιµοποιώντας µια γενικευµένη µάσκα
διαφόρισης που περιλαµβάνει 3x3 συντελεστές τοπικής γειτονιάς, κοινό συντελεστή υποδιαίρεσης
(mask divider) και συντελεστή κλίσης (mask bias):

G[ f ( x, y )] = f ( x, y ) ∗ M
 a11
M = div • a 21
a 31

a12
a 22
a 32

−1

a13 
a 23  + bias
a 33 

Η γενικευµένη µάσκα διαφόρισης προσφέρει τη δυνατότητα εφαρµογής οποιασδήποτε µορφής
ανίχνευση ακµών, δίνοντας κατάλληλες τιµές στους συντελεστές της µάσκας. Επίσης, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και για την ανάδειξη σηµείων ή ανάδειξη ακµών σε συγκεκριµένη διεύθυνση. Η
συνάρτηση διαφόρισης δεν περιλαµβάνει απόλυτες τιµές και η προσαρµογή στη διαθέσιµη κλίµακα
απόχρωσης γκρι γίνεται µε κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή που έχουν
υπολογιστεί προηγούµενα στο στάδιο της προεπεξεργασίας της εικόνας.
Οι τιµές της πιο πρόσφατης µάσκας αποθηκεύονται αυτόµατα για διευκόλυνση του χρήστη, ενώ σε
περίπτωση µηδενικού συντελεστή υποδιαίρεσης χρησιµοποιείται η µονάδα. Ενδεικτικά παραδείγµατα
µασκών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για όξυνση της εικόνας είναι τα παρακάτω:

− 1 2 − 1
VerticalLines = (1) • − 1 2 − 1 + 0
− 1 2 − 1
−1

− 1 − 1 − 1
SinglePxy = (1) • − 1 8 − 1 + 0
− 1 − 1 − 1
−1

1.2.5 Μενου: “Sharpening”
Το µενού “Sharpening” περιλαµβάνει επιλογές µετασχηµατισµών όξυνσης (sharpening) της εικόνας,
χρησιµοποιώντας τεχνικές διαφόρισης και κατάλληλες µάσκες συνέλιξης.
1.2.5.1 Μενου: “Sharpening Æ Standard”
Εκτελεί µετασχηµατισµό όξυνσης της εικόνας, χρησιµοποιώντας την τυπική συνάρτηση διαφόρισης:

G[ f ( x, y )] =| f ( x, y ) − f ( x + 1, y ) | + | f ( x, y ) − f ( x, y + 1) |
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G[ f ( x, y )] , αν G[ f ( x, y )] > T
g ( x, y ) = 
 f ( x, y ) , αν G[ f ( x, y )] ≤ T
Η συνάρτηση διαφόρισης περιλαµβάνει απόλυτες τιµές των διαφορών και η προσαρµογή τους στη
διαθέσιµη κλίµακα απόχρωσης γκρι γίνεται µε κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη τιµή διαφοράς
(Gmax) που έχει υπολογιστεί προηγούµενα στο στάδιο της προεπεξεργασίας της εικόνας. Η τιµή
κατωφλίου (Τ) για επιλογή αντικατάστασης pixel µε την αρχική τιµή ή µε την τιµή της διαφοράς
δίνεται από το χρήστη µε κατάλληλο πλαισίου διαλόγου προτού ξεκινήσει η διαδικασία όξυνσης της
εικόνας.
1.2.5.2 Μενου: “Sharpening Æ Robert”
Εκτελεί µετασχηµατισµό όξυνσης της εικόνας, χρησιµοποιώντας την συνάρτηση διαφόρισης Robert:

G[ f ( x, y )] =| f ( x, y ) − f ( x + 1, y + 1) | + | f ( x + 1, y ) − f ( x, y + 1) |
G[ f ( x, y )] , αν G[ f ( x, y )] > T
g ( x, y ) = 
 f ( x, y ) , αν G[ f ( x, y )] ≤ T
Η συνάρτηση διαφόρισης περιλαµβάνει απόλυτες τιµές των διαφορών και η προσαρµογή τους στη
διαθέσιµη κλίµακα απόχρωσης γκρι γίνεται µε κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη τιµή διαφοράς
(Gmax) που έχει υπολογιστεί προηγούµενα στο στάδιο της προεπεξεργασίας της εικόνας. Η τιµή
κατωφλίου (T) για επιλογή αντικατάστασης pixel µε την αρχική τιµή ή µε την τιµή της διαφοράς
δίνεται από το χρήστη µε κατάλληλο πλαισίου διαλόγου προτού ξεκινήσει η διαδικασία όξυνσης της
εικόνας.
1.2.5.3 Μενου: “Sharpening Æ Sobel”
Εκτελεί µετασχηµατισµό όξυνσης της εικόνας, χρησιµοποιώντας την συνάρτηση διαφόρισης Sobel:

G[ f ( x, y )] =| f ( x, y ) ∗ Sx | + | f ( x, y ) ∗ Sy |
 − 1 0 1
Sx = − 2 0 2
 − 1 0 1 

,

− 1 − 2 − 1
Sy =  0
0
0 
 1
2
1 

G[ f ( x, y )] , αν G[ f ( x, y )] > T
g ( x, y ) = 
 f ( x, y ) , αν G[ f ( x, y )] ≤ T
Η συνάρτηση διαφόρισης περιλαµβάνει απόλυτες τιµές των διαφορών και η προσαρµογή τους στη
διαθέσιµη κλίµακα απόχρωσης γκρι γίνεται µε κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη τιµή διαφοράς
(Gmax) που έχει υπολογιστεί προηγούµενα στο στάδιο της προεπεξεργασίας της εικόνας. Η τιµή
κατωφλίου (T) για επιλογή αντικατάστασης pixel µε την αρχική τιµή ή µε την τιµή της διαφοράς
δίνεται από το χρήστη µε κατάλληλο πλαισίου διαλόγου προτού ξεκινήσει η διαδικασία όξυνσης της
εικόνας.
1.2.5.4 Μενου: “Sharpening Æ Generic”
Εκτελεί µετασχηµατισµό όξυνσης της εικόνας, χρησιµοποιώντας µια γενικευµένη µάσκα διαφόρισης
που περιλαµβάνει 3x3 συντελεστές τοπικής γειτονιάς, κοινό συντελεστή υποδιαίρεσης (mask divider)
και συντελεστή κλίσης (mask bias):

G[ f ( x, y )] = f ( x, y ) ∗ M
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 a11
M = div • a 21
a 31
−1

a12
a 22
a 32

a13 
a 23  + bias
a 33 

G[ f ( x, y )] , αν G[ f ( x, y )] > T
g ( x, y ) = 
 f ( x, y ) , αν G[ f ( x, y )] ≤ T
Η γενικευµένη µάσκα διαφόρισης προσφέρει τη δυνατότητα εφαρµογής οποιασδήποτε µορφής
όξυνση, δίνοντας κατάλληλες τιµές στους συντελεστές της µάσκας. Η συνάρτηση διαφόρισης δεν
περιλαµβάνει απόλυτες τιµές και η προσαρµογή στη διαθέσιµη κλίµακα απόχρωσης γκρι γίνεται µε
κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή που έχουν υπολογιστεί προηγούµενα στο
στάδιο της προεπεξεργασίας της εικόνας.
Οι τιµές της πιο πρόσφατης µάσκας αποθηκεύονται αυτόµατα για διευκόλυνση του χρήστη, ενώ σε
περίπτωση µηδενικού συντελεστή υποδιαίρεσης χρησιµοποιείται η µονάδα. Ενδεικτικά παραδείγµατα
µασκών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για όξυνση της εικόνας είναι τα παρακάτω:

 0 −1 0 
LaplacianMask1 = (1) • − 1 4 − 1 + 0
 0 − 1 0 
−1

− 1 − 1 − 1
LaplacianMask 2 = (1) • − 1 8 − 1 + 0
− 1 − 1 − 1
−1

1.2.6 Μενου: “Help”
Το µενού “Help” περιλαµβάνει βοηθητικές πληροφορίες για την εφαρµογή.
1.2.6.1 Μενου: “Help Æ About”
Παρουσιάζει ένα παράθυρο µε πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση της εφαρµογής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Παραδείγµατα Επεξεργασίας
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται µερικά παραδείγµατα επεξεργασίας εικόνων χρησιµοποιώντας τη
συγκεκριµένη εφαρµογή.

2.1 Ισοστάθµιση και κανονικοποίηση ιστογράµµατος

Εικόνα 2.1.α - Αρχική εικόνα (SHPERE1.BMP)

Εικόνα 2.1.β - Εικόνα µε ιστοσταθµισµένο (equalized) ιστόγραµµα

- 12 -

B.I.P. – Basic Image Processor

Χάρης Γεωργίου

Εικόνα 2.1.γ - Εικόνα µε κανονικοποιηµένο (normalized) ιστόγραµµα

2.2 Κατωφλίωση εικόνας

Εικόνα 2.2.α - Αρχική εικόνα (STRANGE.BMP)
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Εικόνα 2.2.β - Κατωφλίωση εικόνας µε όριο Τ=80

Εικόνα 2.2.γ - Βέλτιστη κατωφλίωση εικόνας µε όριο Τ=190
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2.3 Ανάδειξη ακµών

Εικόνα 2.3.α - Αρχική εικόνα (WORLD.BMP)

Εικόνα 2.3.β - Ανάδειξη ακµών µε διαφόριση Sobel
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Εικόνα 2.3.γ - Ανάδειξη ακµών µε Laplacian µάσκα τύπου 2

2.4 Όξυνση εικόνας

Εικόνα 2.4.α - Αρχική εικόνα (WORLDNS.BMP)
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Εικόνα 2.4.β - Όξυνση εικόνας µε διαφόριση Sobel και κατώφλι Τ=70

Εικόνα 2.4.γ - Όξυνση εικόνας µε Laplacian µάσκα τύπου 1 και κατώφλι Τ=170
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εγκατάσταση εφαρµογής
Το πακέτο της εφαρµογής περιλαµβάνει το εκτελέσιµο πρόγραµµα, µερικά δείγµατα αρχείων εικόνων
(8-bit grayscale bitmaps), καθώς και µερικά συνοδευτικά αρχεία. Το εκτελέσιµο πρόγραµµα είναι
εντελώς αυτόνοµο και δεν προϋποθέτει καµιά εξωτερική βιβλιοθήκη συστήµατος (DLL), κατά συνέπεια
µπορεί να µεταφερθεί και να λειτουργήσει κανονικά σε οποιοδήποτε σύστηµα.
Το συµπιεσµένο αρχείο του πακέτου περιλαµβάνει ένα κατάλογο µε το εκτελέσιµο πρόγραµµα,
κατάλογο µε τα αρχεία πηγαίου κώδικα και τα resources της εφαρµογής, καθώς και κατάλογο µε
επεξηγηµατικά αρχεία και αρχεία περιγραφής της χρήσης του λογισµικού. Το συµπιεσµένο αρχείο
µπορεί να αποσυµπιεστεί σε οποιοδήποτε κατάλογο του τοπικού συστήµατος και στη συνέχεια να
εκτελεστεί το πρόγραµµα της εφαρµογής.

Γνωστά σφάλµατα εκτέλεσης
1) Κατά το κλείσιµο της τρέχουσας εικόνας ή τον τερµατισµό της εφαρµογής, σε περίπτωση που η
εικόνα έχει υποστεί κάποια µεταβολή η οποία δεν έχει αποθηκευτεί, η εφαρµογή εµφανίζει µια
προτροπή για αποθήκευση της ενεργής εικόνας. Η προτροπή σκόπιµα δεν εµφανίζεται σε
περίπτωση που ο χρήστης επιχειρεί το άνοιγµα µιας νέας εικόνας, αφ’ ενός γιατί κάτι τέτοιο
θεωρείται πως ακόµα κι αν δεν γίνει σκόπιµα µπορεί να αποτραπεί από το χρήστη εγκαίρως (cancel
“Open” dialog), και αφ’ ετέρου γιατί επειδή η εφαρµογή δεν υλοποιεί λειτουργία “Undo” για την
επεξεργασία είναι πιθανό ο χρήστης να επιθυµεί τη γρήγορη ανάκτηση της ίδιας αρχικής εικόνας
για την εφαρµογή κάποιου άλλου µετασχηµατισµού.
2) Η επεξεργασία των εικόνων σε επίπεδο τοπικής γειτονιάς γίνεται κατά την εµπρόσθια φορά και
µόνο, δηλαδή στη συνέλιξη εφαρµόζονται µονάχα αθροίσµατα (x+1, x+2) αντί αθροίσµατα και
διαφορές (x+1, x-1). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το αποτέλεσµα εφαρµογής µιας µάσκας να
απεικονίζεται ξεκινώντας πάντα από την πάνω αριστερή γωνία, αφήνοντας το σύνολο της µη
επεξεργασµένης περιοχής κάτω και δεξιά αντί µοιρασµένη ως πλαίσιο γύρω από την εικόνα.
Προφανώς λόγω λάθους στις ρουτίνες επεξεργασίας εικόνων (bitmap components – “ScanLine”
property) που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες της γλώσσας Delphi, η χρησιµοποίηση διαφορών στους
δείκτες θέσης των pixels προκαλεί µη αναστρέψιµο σφάλµα στην εκτέλεση του προγράµµατος της
εφαρµογής που οφείλεται στην µη οµαλή αναφορά και ενηµέρωση των διαδοχικών γραµµών pixels
του bitmap (προκαλεί τιµές εκτός ορίων – RangeCheckException).
3) Η τελική µεταγλώττιση του προγράµµατος της εφαρµογής έγινε µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις
βελτιστοποίησης του εκτελέσιµου κώδικα και κατά συνέπεια η τελική εφαρµογή υπόκειται σε
συγκεκριµένους περιορισµούς περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επιλογή µη
ενεργοποίησης ελέγχου για ασφαλή διαίρεση σε παλαιότερα µηχανήµατα βασισµένα σε
επεξεργαστή iPentium, τα οποία παρουσίασαν ορισµένα προβλήµατα ακρίβειας στη µονάδα
κινητής υποδιαστολής (FPU: “FDIV”).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Πηγαίος κώδικας της εφαρµογής
Παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο του κώδικα που υλοποιεί το λογισµικό της εφαρµογής. Επειδή το
πρόγραµµα αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου σε γλώσσα Borland Delphi v4.0, η οποία βασίζεται σε visual
εργαλεία προγραµµατισµού, πολλά από τα αντικείµενα και ιδιότητες αυτών δεν εµφανίζονται στον
αναλυτικό κώδικα µια και αποθηκεύονται σε ειδικά αρχεία διαµόρφωσης περιβάλλοντος. Ο κώδικας που
ακολουθεί αναφέρεται σε αρχεία πηγαίου κώδικα Pascal.
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