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  ΣΥΝΟΨΗ 

 Η έρευνα αυτή πραγματεύεται την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας 

με σκοπό την εξόρυξη χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην κατηγοριοποίηση και 

αναγνώρισή της.Ειδικότερα η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος 

αναγνώρισης φυτού από στιγμιότυπο του φύλλου του αποτελεί την επιδίωξη της 

παρούσας εργασίας.Το σύστημα αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

ευχρηστία,αξιοπιστία και ανεξάρτητη από το χρήστη  λειτουργία.Η μοναδική 

υποχρέωση του χρήστη είναι η εισαγωγή ενός στιγμιότυπου του φύλλου,του φυτού 

προς αναγνώριση,σε λευκό φόντο.Το εισαγόμενο στιγμιότυπο υφίσταται 

βελτιστοποίηση,μετατροπή και μορφολογική επεξεργασία με απώτερο σκοπό την 

εξαγωγή μετρικών σχήματος.Το δείγμα κατηγοριοποιείται μέσω των μετρικών του 

και συγκρίνεται για τον εντοπισμό του μέγιστου ποσοστού ομοιότητάς του με τα 

πρότυπα της βάσης δεδομένων.Οι αλγόριθμοι εύρεσης ομοιότητας εικόνας που 

χρησιμοποιήθηκαν  είναι ο Μέσος τετραγωνικού σφάλματος(MSE),ο Λόγος σήματος προς 

θόρυβο(PSNR),ο Καθολικός δείκτης ποιότητας εικόνας (UIQI),ο Διαθρωτικός δείκτης 

μέτρησης ομοιότητας(SSIM),η Πληροφορία οπτικής πιστότητας (VIF) και η Κλίση-

Απόκλιση ομοιότητας μεγέθους (GMSD). 
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Abstract 

 This research is based on image processing and analysis to extract the features 

required for clustering and recognition of images. Specifically the purpose of the 

project is the production of an automated system for identification of plants through 

snapshots of leaves. The system should be handy, reliable and independent of the 

user. The user of the system is required to take a snapshot of an ideal leaf of the 

unknown plant on a white background. The system input sample modified by 

optimization, conversion and morphological processing to produce shape 

measurements. The sample is classified by its measurements and compared with the 

images of the database to extract the largest similarity percentage. The algorithms 

which are used to measure image similarity are mean squared error (MSE), peak 

signal to noise ratio (PSNR), structural similarity (SSIM), visual information fidelity 

(VIF), gradient magnitude similarity deviation (GMSD) and universal image quality 

index (UIQI). 
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Περίληψη 

 

Η εργασία πραγματεύεται την υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου  συστήματος 

αναγνώρισης εικόνας.Το σύστημα αυτό αποτελεί έναν αναγνωριστή φυτού μέσω 

στιγμιότυπου του φύλλου του.Η εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων,σε συνδυασμό με τις 

ελάχιστες πληροφορίες  που θα εισάγονται από το χρήστη και την υπέρογκη ποικιλία 

φυτών,καθιστούν  το επίτευγμα αυξημένης δυσκολίας.Οι πληροφορίες που θα παρέχει ο 

χρήστης στο σύστημα είναι μια φωτογραφία σε λευκό φόντο  ενός χαρακτηριστικού φύλλου 

του φυτού που επιθυμεί να αναγνωρισθεί.Η διαδικασία αναγνώρισης του φυτού 

επιτυγχάνεται με την χρήση πολλαπλών αλγορίθμων και κατηγοριοποιήσεων ,μέσω μετρικών 

που σχετίζονται με το σχήμα του φύλλου.Η κυκλικότητα κάθε φύλλου και η μέγιστη 

διχοτόμος ευθεία του σχήματός  του είναι οι δύο βασικές μετρικές που καθορίζουν την 

κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των φύλλων.Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται 

αποσκοπούν στην παραγωγή του κανονικοποιημένου σχήματος  του εισαγόμενου φύλλου 

αλλά και στα μέτρα ομοιότητας εικόνων για την εξαγωγή του ποσοστού πιστότητας μεταξύ 

των εικόνων της βάσης και της εισαγόμενης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-Εισαγωγή 

 

1.1  Υπάρχει Σήμερα 

   

Η πλειονότητα των ερευνών και εφαρμογών,που προσεγγίζουν το θέμα της 

αυτόματης αναγνώρισης φυτών από εισαγόμενη εικόνα,έχουν ως επίκεντρο της 

έρευνας τον ανθό του φυτού και όχι το φύλλο.Πολλές εφαρμογές αναγνωρίζουν τον 

ανθό και παράγουν αποτέλεσμα για το είδος του φυτού.Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει 

βασικά μειονεκτήματα καθώς υπάρχουν φυτά που δεν έχουν ανθό(λουλούδι) ή ο 

ανθός τους είναι αδύνατο να εξεταστεί λόγου μικρού μεγέθους.Επιπροσθέτως η 

μέθοδος αναγνώρισης φυτού από τον ανθό του μειονεκτεί στο γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν μόνιμα άνθη στα φυτά ώστε να αναγνωριστεί το φυτό. 

Η ενυπάρχουσα έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην αναγνώριση φυτού 

βάση του φύλλου του ονομάζεται “Leafsnap :A Computer Vision System For 

Automatic Plant Species Identification” και είναι μια εφαρμογή που έχει 

πραγματοποιηθεί από την συνεργασία τριών πανεπιστημίων της Αμερικής(University 

of Washington,Columbia University,University of Maryland) και του Εθνικού 

μουσείου Φυσικής Ιστορίας(Smithsonian Institution,Washington DC).Η εφαρμογή 

αυτή βασίζεται στην καμπυλότητα του περιγράμματος των φύλλων και στην 

σύγκριση των ιστογραμμάτων καμπυλότητας. 

 

1.2 Κίνητρο Διεξαγωγής Εργασίας 

Το κίνητρο για την διεξαγωγή της εργασίας είναι η καθημερινή ανάγκη για 

αμεσότητα στη γνώση και διευκόλυνση στην αναζήτηση.Η αυτοματοποιημένη 

εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα με ελάχιστα εισερχόμενα δεδομένα να εξάγει 

άμεσα και έγκυρα συμπεράσματα.Το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων για την 

φυτολογία,σε συνδυασμό με την υπέρογκη ποικιλία φυτών και την αδυναμία 

στοχευόμενης περιγραφής ενός φυτού στις μηχανές αναζήτησης ,μέσω λέξεων 

κλειδιών,οδήγησε στην ιδέα του αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης 

φυτού. 

Η χρονική περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται ως η εποχή της 

πληροφορίας και είναι  απολύτως φυσιολογικό καθώς ο απλός χρήστης του 

διαδικτύου εχει την δυνατότητα να αναζητεί και να πληροφορείται μέσω μηχανών 

αναζήτησης με ταχύτατα και εύστοχα αποτελέσματα.Οι μηχανές αναζήτησης 

προϋποθέτουν ο χρήστης να γνωρίζει τι ψάχνει και αρκεί να εισάγει την 

καταλληλότερη λέξη κλειδί που θα του ανοίξει τους κατάλληλους υπερσυνδέσμους.Η 

επιτυχία της αναζήτησης έγκειται στο γεγονός ότι ο χρήστης έχει την νοημοσύνη και 

την κρίση να εισάγει τα πιο εύστοχα δεδομένα. 
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Στην καθημερινότητα συναντώνται αντικείμενα και φαινόμενα που δεν είναι 

στο πεδίο γνώσης του εκάστοτε ανθρώπου και είναι αδύνατο να γνωρίζει την 

ονομασία τους.Η δυνατότητα του ανθρώπου να περιγράψει ένα αντικείμενο είναι 

χρήσιμη για την στοχευόμενη αναζήτηση,είτε βάσει του χρώματος ή βάσει 

σχήματος,αλλά αυτό δεν καθιστά ότι τα αποτελέσματα θα είναι τα επιθυμητά,καθώς 

εξαρτάται και από το πλήθος των επιλογών. 

Το πρόβλημα που εστιάζει η παρούσα εργασία είναι η αναγνώριση ενός φυτού 

που ο άνθρωπος χωρίς γνωστικό υπόβαθρο φυτολογίας συναντά τυχαία και επιθυμεί 

να γνωρίσει την ονομασία του.Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην περιγραφή ένα φυτό 

και η βάση δεδομένων των φυτών υπερμεγέθης,ώστε η μηχανή αναζήτησης να 

παρέχει εύστοχα αποτελέσματα.Κάθε φυτό περιέχει πολλά φύλλα διαφόρων 

μεγεθών,διαφορετικής ποιότητας αλλά ίδιου σχήματος.Η κοπή ενός φύλλου δεν 

προκαλεί ζημιά στο φυτό και είναι μια απλή διαδικασία.Η μηχανή αναγνώρισης του 

φυτού χρειάζεται από τον χρήστη ένα χαρακτηριστικό φύλλο σε λευκό φόντο με όσο 

το δυνατόν λιγότερες σκιές.Το αυτοματοποιημένο σύστημα θα επεξεργαστεί την 

φωτογραφία του φύλλου και θα εξάγει από την βάση δεδομένων σαν αποτέλεσμα το 

φυτό με την μεγαλύτερη πιστότητα. 

 

1.3 Σκοπός Και Στόχοι Εργασίας 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου 

συστήματος αναγνώρισης φυτού μέσω των φύλλων του.Η ευκολία χρήσης του 

συστήματος από άπειρους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών 

συσκευών είναι βασική επιδίωξη.Το σύστημα αυτό θα απευθύνεται σε όλες τις 

ηλικίες και δεν θα χρειάζεται κάποιο γνωστικό υπόβαθρο σε θέματα φυτολογίας.Η 

εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων είναι ένας καταλυτικός παράγοντας επιτυχίας του 

αυτοματοποιημένου συστήματος.Η πλήρης ταύτιση του εισαχθέντος φύλλου με 

κάποιο της βάσης είναι δύσκολη περίπτωση,αλλα η εξαγωγή συμπεράσματος 

προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό ομοιότητας. 

Ένας ακόμη στόχος της εργασίας είναι η μάθηση μέσω μίας εύκολης στη 

χρήση εφαρμογής των φυτών που μας περιβάλλουν,καθώς παρατηρείται άγνοια στις 

τάξεις των νέων γενεών για τα φυτά και γενικότερα έλλειψη περιβαλλοντικής 

συνείδησης. 
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1.4 Δομή Εργασίας 

Η δομή της εργασίας ακολουθεί την δομή του κώδικα υλοποίησης του 

αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης.Οι Αλγόριθμοι που υλοποιούνται στο 

κώδικα ακολουθούν μια ροή ώστε η εικόνα να μετατραπεί σταδιακά από το 

πραγματικό στιγμιότυπο που εισάγει ο χρήστης στην κανονικοποιημένη εικόνα που 

είναι έτοιμη για να εξαχθούν μετρικές και να υποβληθεί σε σύγκριση με τις εικόνες 

της βάσης δεδομένων. 

Η εργασία ξεκινά με την προσπάθεια εισαγωγής εικόνας ολόκληρου του 

φυτού και εξαγωγή του επιθυμητού προς εξέταση φύλλου.Η κατάτμηση της εικόνας 

του φυτού για  την εξαγωγή του κατάλληλου φύλλου είναι μια ανέφικτη διαδικασία 

σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα.Η κατάτμηση είναι εφικτή μόνο με την βοήθεια 

του χρήστη που πρέπει να έχει υπόβαθρο έμπειρου χρήστη ώστε να εισάγει 

συντεταγμένες εικονοστοιχείων του επιθυμητού φύλλου.Η σύμβαση που προβλέπει  

την φωτογράφιση του κατάλληλου φύλλου σε λευκό φόντο. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται επεξεργασία της εισαγόμενης εικόνας με 

σκοπό να είναι κατάλληλη για σύγκριση με τις εικόνες της βάσης.Η επεξεργασία 

αυτή αποτελείται από βελτίωση της εικόνας ώστε να αποφευχθούν οι 

σκιές,μετατροπή της εικόνας σε επιθυμητό μέγεθος,ανίχνευση και όξυνση των ακμών  

και μορφολογική επεξεργασία εικόνας με διαστολή και γέμισμα των οπών. 

Η επεξεργασμένη εικόνα υπόκειται σε επεξεργασία ώστε να παραχθούν οι 

μετρικές που πηγάζουν από το σχήμα.Οι μετρικές είναι δομικά χαρακτηριστικά του 

σχήματος και καθιστούν βασικούς παράγοντες στην εύρεση μέτρων κυκλικότητας και 

μέγιστης διχοτόμου ευθείας,που οι τιμές τους καθορίζουν την ταξινόμηση και την 

κατηγοριοποίηση του φύλλου.Η κατηγοριοποίηση χρησιμοποιεί την ασαφή λογική 

μέσω σύμβασης από τον κατασκευαστή του συστήματος. 

Έχοντας ταξινομήσει το εισαχθέν στιγμιότυπο σε φυτολογική κατηγορία 

σύμφωνα με τις μετρικές του σχηματός του,πυροδοτείται η έναρξη αλγορίθμων 

εύρεσης ποσοστού ομοιότητας,μέσω μεθόδων ποιότητας εικόνων.Οι έξι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται πειραματικά για την εύρεση της αποτελεσματικότερης στη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι: 

1. Μέθοδος μέσου τετραγωνικού σφάλματος(MSE)  

2. Μέθοδος λόγου σήματος προς θόρυβο(PSNR) 

3. Μέθοδος καθολικού δείκτη ποιότητας εικόνας (UIQI) 

4. Μέθοδος διαθρωτικού δείκτη μέτρησης ομοιότητας(SSIM) 

5. Μέθοδος πληροφορίας οπτικής πιστότητας (VIF) 

6. Μέθοδος κλίσης-απόκλισης ομοιότητας μεγέθους (GMSD) 
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Η δημιουργία της βάσης δεδομένων και οι τεχνικές διαχωρισμού των 

προτύπων εικόνων,αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα του 

συστήματος αυτόματης αναγνώρισης,ώστε να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και 

ορθότητα αποτελεσμάτων.Οι αντιστοιχίσεις των φακέλων της βάσης προκύπτουν από 

την φυτολογία με βάση τον σχηματικό διαχωρισμό των φύλλων και η εισαγωγή των 

προτύπων εικόνων πραγματοποιείται μετά από κανονικοποίηση και επεξεργασία. 

Τα πειράματα αποτελούν σημαντικό και απαραίτητο τμήμα της εργασίας,ώστε 

το αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης να παράγει πιο εύστοχα 

συμπεράσματα.Τα δείγματα που εισάγονται είναι στιγμιότυπα φύλλων φυτών που 

είναι γνωστή η ονομασία τους,ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των 

αλγορίθμων εύρεσης ομοιότητας και να επιλεχθεί ο καταλληλότερος. 

Τέλος παρουσιάζονται παραρτήματα φυτολογίας και ο κώδικας σε γλώσσα 

προγραμματισμού Matlab.Στο παράρτημα της φυτολογίας παρουσιάζεται ο 

διαχωρισμός των φύλλων σύμφωνα με το σχήμα τους,που χρησιμοποιείται για την 

οργάνωση της βάσης δεδομένων αλλά και στην κατηγοριοποίηση των φύλλων.Στο 

παράρτημα του κώδικα παρουσιάζεται ο κώδικας με την προσθήκη σχολίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-Κατάτμηση Εικόνας 

 

2.1 Γενικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τεχνικές για απλοποίηση εικόνων με 

διαμερισμό τους σε ένα σύνολο από ασύνδετες περιοχές.Οι τεχνικές αυτές 

αναφέρονται συνολικά ως κατάτμηση εικόνας ή ανάλυση σε περιοχές.Μια αρχική 

παραδοχή αναφέρει τις περιοχές ως ένα σύνολο εικονοστοιχείων του ίδιου επιπέδου 

γκρίζου.Οι τεχνικές κατάτμησης απαιτούν έναν αυστηρό ορισμό της έννοιας των 

συνδεδεμένων εικονοστοιχείων.Κάθε εικονοστοιχείο είναι πιθανό να  ορίζεται ως 

συνδεδεμένο με όλα τα οκτώ εικονοστοιχεία που το περιβάλλουν ή μόνο με τα 

τέσσερα εικονοστοιχεία με τα οποία έχει κοινή ακμή. 

Ένα σύνολο εικονοστοιχείων ορίζεται ως στοιχειώδης συνδεδεμένη περιοχή 

αν ικανοποιεί τις επόμενες τρείς συνθήκες: 

1. Όλα τα εικονοστοιχεία του συνόλου έχουν την ίδια τιμή επιπέδου γκρίζου. 

2. Δύο οποιαδήποτε εικονοστοιχεία του συνόλου συνδέονται με μια αλυσίδα 

συνδεδεμένων εικονοστοιχείων κάθε ένα από τα οποία ανήκει στο σύνολο. 

3. Οποιοδήποτε γνήσιο υπερσύνολο εικονοστοιχείων δεν ικανοποιεί τις 

προηγούμενες δύο συνθήκες. 

Η δεύτερη συνθήκηαποτελεί τον ορισμό της συνδεδεμένης περιοχής.Η τρίτη 

συνθήκη εξασφαλίζει το να είναι οι στοιχειώδεις συνδεδεμένες περιοχές όσο το 

δυνατό μεγαλύτερες. 

 Η κατάτμηση εικόνων προσεγγίζεται από τις τρείς επόμενες διαφορετικές 

πλευρές: 

1. Προσέγγιση περοχών,όπου αναθέτει κάθε εικονοστοιχείο σε ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο ή περιοχή. 

2. Προσέγγιση συνόρων,όπου προσπαθεί να εντοπίσει τα σύνορα μεταξύ 

περιοχών. 

3. Προσέγγιση ακμών,όπου αποσκοπεί στην ταυτοποίηση εικονοστοιχείων 

ακμών και στην συνδεσή τους για σχηματισμό συνόρων. 
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2.2 Αλγόριθμοι Κατάτμησης Εικόνας 

Η κατάτμηση της εικόνας στην έρευνα αυτή,πραγματοποιήθηκε στο αρχικό 

στάδιο του αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης.Η αρχική επιδίωξη ηταν η 

εισαγωγή του στιγμιότυπου ενός φυτού από το φυσικό του περιβάλλον.Συμφωνα με 

την επιθυμητή διαδικασία θα πραγματοποιούνταν αυτόματος διαμερισμός της εικόνας 

με αποτέλεσμα την εξαγωγή του κατάλληλου φύλλου του φυτού προς εξέταση.Η 

επιδίωξη αυτή δεν στέφθηκε με επιτυχία,καθώς με καμία μέθοδο δεν ήταν εφικτή η 

αυτοματοποιημένη κατάτμηση της συνολικής εικόνας του φυτού.Η κατάτμηση ηταν 

δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο με την παρέμβαση του χρήστη με την εισαγωγή 

συντεταγμένων εικονοστοιχείων της εικόνας.Πραγματοποιήθηκαν εφτά μέθοδοι 

κατάτμησης εικόνας αλλά κανένας δεν συνδύαζε την αποτελεσματικότητα με την 

αυτοματοποιημένη κατάτμηση. 

Η αρχική εικόνα του φυτού που υπέστη την κατάτμηση είναι ένα στιγμιότυπο 

του φυτού στο φυσικό του περιβάλλον όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 1.1. 

  `

     Εικόνα 1.1 

 

Πρώτη Μέθοδος Κατάτμησης 

Στην πρώτη μέθοδο κατάτμησης πραγματοποιήθηκε κατάτμηση της εικόνας 

ορίζοντας μια  πολυγωνική μάσκα δημιουργούμενη διαδραστικά.Η μέθοδος αυτή 

πραγματοποιήθηκε με την χρήση των συναρτήσεων roipoly,activecontour με τη 

μέθοδο Chan-Vese και 200 επαναλήψεων.Χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

αλληλεπίδραση με το χρήστη,καθώς πρέπει να σχεδιάσει το επιθυμητό περίγραμμα 

του φύλλου.Το αποτέλεσμα της μεθόδου δεν είναι το ιδανικό(εικόνα 1.2)και σε 
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συνδυασμό με την μηδενική αυτοματοποίηση της μεθόδου,χαρακτηρίζεται ως 

ακατάλληλη για το συγκεκριμένο σύστημα. 

 

                                                                          Εικόνα 1.2 
 

Ο κώδικας Matlab της πρώτης μεθόδου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. 

 

Δεύτερη Μέθοδος Κατάτμησης 

 Στην δεύτερη μέθοδο κατάτμησης χρησιμοποιείται η συνάρτηση 

bwtraceboundary για την εύρεση όλων των εικονοστοιχείων στα σύνορα του 

αντικειμένου της εικόνας.Ο χρήστης πρέπει να συμβάλει στην δημιουργία του ίχνους 

στην περίμετρο του αντικειμένου καταδεικνύοντας τις συντεταγμένες ενός 

εικονοστοιχείου της περιμέτρου.Η φιλοσοφία της εύρεσης της περιμέτρου του 

αντικειμένου,αναλύεται στο γεγονός ότι όλα τα μη μηδενικά εικονοστοιχεία της 

δυαδικής εικόνας αποτελούν την περίμετρο και τα μηδενικά το φόντο.Η προσπάθεια 

αυτοματοποιημένης κατάτμησης με την μέθοδο αυτή δεν απέδωσε τα 

αναμενόμενα,καθώς το αντικείμενο που αναγνωρίσθηκε δεν ήταν το επιθυμητό όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 1.3. 
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                                                                            Εικόνα 1.3 

Ο κώδικας Matlab της δεύτερης μεθόδου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. 

 

 

Τρίτη Μέθοδος Κατάτμησης 

 Στην τρίτη μέθοδο κατάτμησης χρησιμοποιείται η συνάρτηση graydiffweight  

και imsegfmm σε συνδυασμό με κατωφλίωση,όπου υπολογίζουν τα βάρη των 

εικονοστοιχείων της εικόνας βασιζόμενοι στην διαφορά της έντασης στην 

ασπρόμαυρη εικόνα.Η τιμή της έντασης της ασπρόμαυρης εικόνας ισούται με τον 

μέσο όρο των τιμών της έντασης των εικονοστοιχείων που έχουν χαρακτηριστεί με 

την λογική τιμή αληθείας στη μάσκα.Στη συνέχεια πραγματοποιείται κατάτμηση της 

δυαδικής εικόνας με χρήση της μεθόδου Fast Marching,που βασίζεται στην 

διαφορετικότητα των επιπέδων έντασης της αποχρωσης του γκρί. 

 Η μέθοδος αυτή παρήγαγε μία κατωφλιωμένη εικόνα που δεν κρίνεται 

κατάλληλη για την πορεία της έρευνας,όπως γίνεται εμφανές από την εικόνα 1.4. 
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                                                            Εικόνα 1.4 

 

Ο κώδικας Matlab της τρίτης μεθόδου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. 

 

 

Τέταρτη Μέθοδος Κατάτμησης 

Στη τέταρτη μέθοδο κατάτμησης χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις  

visboundaries και imseggeodesic,που πραγματοποιούν κατάτμηση της εικόνας σε δύο 

ή τρείς περιοχές χρησιμοποιώντας την γεωδεσιακή απόσταση βασιζόμενη στη 

κατάτμηση χρώματος.Το αρνητικό της μεθόδου για το συγκεκριμένο 

αυτοματοποιημένο σύστημα είναι η ανάγκη εισαγωγής από το χρήστη συντεταγμένες 

της εικόνας για τον καθορισμό του επιθυμητού αντικειμένου και συντεταγμένες για 

το φόντο.Στην εικόνα 1.5 και 1.6 φαίνεται η κατάτμηση με δοσμένες τις 

συντεταγμένες από το χρήστη,όπου με κόκκινο ορθογώνιο είναι η επιθυμητή εικόνα 

και με μπλε ορθογώνιο σηματοδοτείται το φόντο. 
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                                                              Εικόνα 1.5 

 

                                                                                            Εικόνα 1.6 

 

Ο κώδικας Matlab της τέταρτης μεθόδου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. 
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Πέμπτη Μέθοδος Κατάτμησης 

Στη πέμπτη μέθοδο κατάτμησης χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις 

gradientweight  και imsegfmm.Η συνάρτηση gradientweight υπολογίζει το βάρος 

κάθε εικονοστοιχείου βασιζόμενη στην διαβάθμιση μεγέθους του,και επιστρέφει τον 

πίνακα βαρών.Το βάρος του εικονοστοιχείου είναι αντιστρόφως ανάλογο της τιμής 

της διαβάθμισης στην τοποθεσία του εικονοστοιχείου.Εικονοστοιχεία με μικρή 

διαβάθμιση μεγέθους(εξομαλυμένες περιοχές) χαρακτηρίζονται από μεγάλο 

βάρος,ενώ εικονοστοιχεία με μεγάλη διαβάθμιση μεγέθους(ακμές) χαρακτηρίζονται 

από μικρό βάρος.Η συνάρτηση imsegfmm πραγματοποιεί κατάτμηση της δυαδικής 

εικόνας με χρήση της μεθόδου Fast Marching,που βασίζεται στην διαφορετικότητα 

των επιπέδων έντασης της αποχρωσης του γκρί.Η μέθοδος αυτή δεν ενδείκνυται για 

την ερευνά μας καθώς ο χρήστης πρέπει να εισάγει συντεταγμένες του κέντρου 

βάρους του επιθυμητού προς εξαγωγή αντικειμένου.Το αντικείμενο που που 

παρουσιάζεται στην εικόνα 1.7 είναι το αποτέλεσμα της μεθόδου,αποδεικνύοντας ότι 

η μέθοδος αυτή δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο αυτοματοποιημένο σύστημα. 

 

                                                                                         Εικόνα 1.7 

Ο κώδικας Matlab της πέμπτης μεθόδου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. 
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Έκτη Μέθοδος Κατάτμησης 

Σε αυτή τη μέθοδο κατάτμησης οι συναρτήσεις που συναντώνται είναι η 

visboundaries και active contour,οι οποίες εμφανίζουν την κατάτμηση της εικόνας με 

την εισαγωγή από το χρήστη μάσκας για τον εντοπισμό του επιθυμητού,προς 

εξαγωγή,αντικειμένου.Η visboundaries σχεδιάζει όρια περιοχών στην δυαδική 

εικόνα.Στην δυαδική εικόνα τα εικονοστοιχεία με τιμή λογικής αληθείας ανήκουν στο 

προσκήνιο,ενώ τα εικονοστοιχεία με τιμή λογικού ψεύδους αποτελούν το 

παρασκήνιο.Η active contour πραγματοποιεί κατάτμηση χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο ‘edge` με 200 επαναλήψεις σε συνδυασμό με τη μάσκα που ο χρήστης έχει 

ορίσει ως επιθυμητή περιοχή,εξάγωντας εικόνα όπου τα λευκά εικονοστοιχεία(τιμή 

αληθείας) είναι το προσκήνιο και τα μαύρα εικονοστοιχεία(τιμή ψεύδους) το 

παρασκήνιο.Η μέθοδος αυτή δεν απέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα ούτε 

αυτοματοποίησης ούτε αποτελεσματικότητας,όπως φαίνεται εμφανές από την 

εξαγόμενη εικόνα 1.9. 

 

                                                                              Εικόνα 1.8 
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                                                                                  Εικόνα 1.9                                                                                    

Ο κώδικας Matlab της έκτης μεθόδου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β. 

 

Έβδομη Μέθοδος Κατάτμησης 

Στην έβδομη μέθοδο κατάτμησης υλοποιείται η συνάρτηση active contour με 

την χρήση μάσκας στα άκρα της εικόνας,ώστε να πραγματοποιηθεί κατάτμηση της 

εικόνας σε προσκήνιο και παρασκήνιο.Η μέθοδος αυτή δεν χαρακτηρίζεται από 

αυτονομία καθώς ο χρήστης πρέπει να ορίσει την μάσκα ώστε να μην υπερκαλύπτει 

την επιθυμητή περιοχή της εικόνας.Επίσης τα αποτελέσματα(εικόνα 1.10) δεν είναι 

τα επιθυμητά για την έρευνα. 

          
                       Εικόνα 1.10                                                                             
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2.3 Πρόβλημα αυτοματοποιημένης κατάτμησης 

 

Επισημαίνοντας τις μεθόδους και την αποτελεσματικότητά τους στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο,κατέστη εμφανής η δυσκολία αυτοματοποιημένης 

κατάτμησης μιας εικόνας φυτού με σκοπό την εξαγωγή ενός φύλλου.Η εικόνα του 

φυτού που εξετάσθηκε προς κατάτμηση,είναι μια ιδανική εικόνα φυτού για την 

ερευνά μας.Η ιδανική εικόνα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι στο κέντρο της 

εικόνας βρίσκεται η επιθυμητή περιοχή(αντικείμενο) και σχετικά απομακρυσμένο 

από άλλα αντικείμενα της εικόνας.Τονίζεται το γεγονός της ιδανικής εικόνας προς 

κατάτμησης ,καθώς το αυτοματοποιημένο σύστημα έχει ως σκοπό την ευχρηστία και 

την αποτελεσματικότητα.Η ευχρηστία για να επιτευχθεί πρέπει οι απλοί 

χρήστες,χωρίς γνωστικό υπόβαθρο υπολογιστών,να είναι σε θέση να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του συστήματος.Το σύστημα χρειάζεται από τον χρήστη απλά μία 

φωτογραφία για να του εξάγει έγκυρα αποτελέσματα.Εάν το στιγμιότυπο δεν είναι 

ιδανικό τότε το αυτοματοποιημένο σύστημα δεν θα επιτύχει. 

Η αυτόματη κατάτμηση είναι αδύνατη για την συγκεκριμένη έρευνα,χωρίς την 

παρέμβαση έμπειρου χρήστη στη μέθοδο κατάτμησης,για αυτό το λόγο 

παρακάμφθηκε αυτό το βήμα από το σύστημα.Η έρευνα διεξάγεται με βάση το σχήμα 

του φύλλου του φυτού,οπότε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η κατάτμηση πρέπει να 

εξάγει μια αψεγάδιαστη εικόνα του φύλλου. 

Οι μετρικές σχήματος του φύλλου είναι καταλυτικός παράγοντας για την 

ταξινόμηση του και την ορθή πρόβλεψη του συστήματος.Οι εξαγόμενες εικόνες 

,έπειτα από πειραματισμό με τις μεθόδους της προηγούμενης ενότητας,δεν 

αποφέρουν σωστές μετρικές σχήματος με αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό του 

συστήματος. 

 

2.4 Επίλυση προβλήματος κατάτμησης 

 

Η σύμβαση που υιοθετήθηκε  με σκοπό την προσπέλαση του προβλήματος 

κατάτμησης προσβλέπει στην εισαγωγή από το χρήστη ιδανικής εικόνας φύλλου.Η 

διαδικασία για την εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα είναι απλή και 

αποτελεσματική,χωρίς να προκαλεί σύγχυση στο χρήστη.Ο χρήστης εντοπίζοντας το 

φυτό που επιθυμεί να αναγνωριστεί,αρκεί να πάρει ένα αντιπροσωπευτικό του 

φύλλο.Θα ηταν φρόνιμο να τονιστεί ότι η κοπή ενός φύλλου δεν προκαλεί ζημιά στη 

ζωτικότητα του φυτού. 

Έχοντας το αντιπροσωπευτικό φύλλο πρέπει ο χρήστης να το φωτογραφίσει 

ώστε να το εισάγει στο σύστημα.Η κατάλληλη φωτογραφία πραγματοποιείται σε 
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λευκή κόλλα χαρτιού με το φύλλο στο κέντρο και κάθετα στη σελίδα.Η καμπυλότητα 

αρκετών φύλλων δημιουργεί πρόβλημα, με την δημιουργία σκιών που επηρεάζουν το 

σχήμα του φύλλου.Η λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να καταπολεμηθεί με την 

σωστή τοποθέτηση του φύλλου,αλλά και την σωστή γωνία φωτογράφισης. 

Η εικόνα 1.1 κατατμήθηκε με αποτυχία αυτόματα στην προηγούμενη 

ενότητα,αλλά με την παρούσα σύμβαση η εξαγόμενη εικόνα(εικόνα 1.11)είναι 

ιδανική για το σύστημα και την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων. 

                
     Εικόνα 1.11 

 

Οι ελαφριές σκιές είναι δύσκολο να αποφευχθούν αλλά ο κώδικας του 

συστήματος έχει λειτουργίες ώστε να εξαλειφτούν. 
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Κεφάλαιο 3-Επεξεργασία Εικόνας 

 

3.1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Εικόνας 

Η βασική δομή δεδομένων στο Matlab είναι ο πίνακας,ένα διατεταγμένο 

σύνολο πραγματικών ή φανταστικών αριθμών.Οι πίνακες είναι κατάλληλοι για την 

αναπαράσταση των εικόνων,οι οποίες είναι διατεταγμένα σύνολα χρώματος ή 

φωτεινότητας. 

Το Matlab αποθηκεύει τις περισσότερες εικόνες ως δισδιάστατους 

πίνακες,στους οποίους κάθε στοιχείο του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό 

εικονοστοιχείο της εικόνας.Το κάθε εικονοστοιχείο αντιστοιχεί σε μία κουκίδα της 

οθόνης του υπολογιστή. 

Η επεξεργασία της εισαγόμενης εικόνας έχει ως σκοπό την εξαγωγή της 

αντίστοιχης ιδανικής δυαδικής εικόνας,ώστε να εξάγονται έγκυρες πληροφορίες 

σχήματος για ανάλυση και αναγνώριση. 

 

3.1.1 Είδη Ψηφιακών Εικόνων 

Έγχρωμες Εικόνες(RGB) 

Κάθε εικονοστοιχείο έχει μια τιμή χρώματος.Το χρώμα αναπαράγεται με βάση την 

ένταση των βασικών χρωμάτων.Τα βασικά χρώματα είναι το κόκκινο(R),πράσινο(G) 

και μπλέ(B).Το πεδίο τιμών των βασικών χρωμάτων εκτείνεται από 0 εώς 255,με 

αποτέλεσμα να υπαρχει η δυνατότητα 255
3
 διαφορετικών χρωμάτων.Το 

εικονοστοιχείο με την τιμή (0,0,0) είναι μαύρο,ενώ η τιμή (1,1,1) αντιστοιχεί σε 

λευκό εικονοστοιχείο. 

                   
   Έγχρωμη εικόνα 

Ασπρόμαυρες Εικόνες(Grayscale) 
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Μια ασπρόμαυρη εικόνα αναπαρίσταται με ένα πίνακα δεδομένων του οποίου οι 

τιμές αντιστοιχούν στα επίπεδα του γκρί.Ο πίνακας μπορεί να είναι κλάσης 

double,uint8 ή uint16.Η ένταση 0 του ενός εικονοστοιχείου αντιστοιχεί στο μαύρο 

ενώ το λευκό αντιστοιχεί στο 1,255 ή 65535. 

  
                            Ασπρόμαυρη εικόνα                                                                       

Δυαδικές Εικόνες(Binary) 

Μια δυαδική εικόνα είναι ένας δισδιάστατος πίνακας που αποτελείται από μηδέν και 

μονάδες.Τα εικονοστοιχεία μπορούν να λάβουν μία από τις δύο διακριτές τιμές 0 ή 1 

,όπου στη τιμή μηδέν αντιστοιχούν τα μαύρα,ενώ τα εικονοστοιχεία με μονάδα είναι 

λευκά.Η δυαδική εικόνα είναι υποκατηγορία των ασπρόμαυρων εικόνων,οπου 

περιέχονται μονο δύο ακραίες τιμές έντασης χρώματος.  

           
       Δυαδική εικόνα 
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3.2 Εισαγωγή Εικόνας 

Η εισαγωγή εικόνας στο Matlab πραγματοποιείται με κλήση της συνάρτησης  

imread (‘filename’) ,όπου εισάγεται στην θέση του αρχείου το όνομα και ο τύπος με 

τον οποίο είναι αποθηκευμένη η εικόνα στον υπολογιστή.Εαν στην θέση του αρχείου 

εισαχθεί ολόκληρο αρχείο με εικόνες τότε θα διαβαστεί η πρώτη εικόνα.Με την 

εισαγωγή της εικόνας δημιουργείται και ο πίνακας που της αντιστοιχεί. 

Για γνώση του μεγέθους και της κλάσης της εικόνας αρκεί να εισάγει ο 

χρήστης στο παράθυρο εντολών την εντολή whos συνοδευόμενη με το όνομα που 

έχει οριστεί από το χρήστη για την εικόνα. 

Για την εμφάνιση της εικόνας στο Matlab χρησιμοποιείται η εντολή 

imshow(Or)  ,όπου Or το όνομα της εικόνας.Με αυτή την εντολή είναι εφικτό να 

εμφανιστούν εγχρωμες,ασπρόμαυρες ή δυαδικές εικόνες. 

Υπάρχουν και πιο σύνθετοι τύποι εισαγωγής εικόνας,οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται σε επόμενο στάδιο της έρευνας και είναι χρήσιμοι όχι για την 

μεμονωμένη εισαγωγή εικόνας,αλλά για την εισαγωγή αρχείου εικόνων.Η εντολή dir 

(‘my_file’) εισάγει ένα αρχείο που είναι εφικτό να περιέχει εικόνες.Στη θέση του 

my_file ο χρήστης εισάγει το όνομα του φακέλου.Η εισαγωγή μεμονωμένης εικόνας 

μέσω αυτής της μεθόδου μπορεί να γίνει προσδιορίζοντας την θέση της επιθυμητής 

εικόνας στο φάκελο και χρησιμοποιώντας την εντολή imread. 

 

3.3 Βελτιστοποίηση Εικόνας 

Η βελτιστοποίηση της εικόνας είναι η διαδικασία της προσαρμογής της 

ψηφιακής εικόνας ώστε τα αποτελέσματα να είναι κατάλληλα για την απεικόνιση και 

της περαιτέρω ανάλυσης της εικόνας.Οι τεχνικές της βελτιστοποίησης έχουν ως 

σκοπό την τροποποίηση μέσω μετασχηματισμών ή αλγορίθμων της εισαγόμενης 

εικόνας,ώστε να δημιουργηθεί μια καταλληλότερη εικόνα για το συγκεκριμένο σκοπό 

της έρευνας. 

Οι τεχνικές επεξεργασίας μιας ψηφιακής εικόνας μπορούν να χωριστούν σε 

τεχνικές επεξεργασίας στο πεδίο του χώρου και τεχνικές επεξεργασίας στο πεδίο της 

συχνότητας.Η τεχνική επεξεργασίας στο πεδίο του χώρου εφαρμόζεται απευθείας στα 

εικονοστοιχεία της εικόνας και διακρίνεται στην σημειακή επεξεργασία,στην τοπική 

επεξεργασία,στην καθολική επεξεργασία και τους γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς.Η τεχνική επεξεργασίας στο πεδίο της συχνότητας  επεξεργάζεται 

το φάσμα της εικόνας με σκοπό την βελτίωση της εικόνας λαμβάνοντας υπόψη την 

κατανομή των συχνοτήτων της. 
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Οι τεχνικές επεξεργασίας εικόνας που χρησιμοποιούνται για την 

βελτιστοποίηση της εισαγόμενης εικόνας βασίζονται στη ρύθμιση της 

φωτεινότητας.Η βελτιστοποίηση της εικόνας απαλείφει τις σκιές που 

επηρεάζουν δραστικά το σχήμα της εικόνας και κατά επέκταση τα 

αποτελέσματα του αυτοματοποιημένου συστήματος.Κατόπιν πειραματισμού 

αποδείχτηκε ότι η αύξηση της φωτεινότητας σε συνδυασμό με την αύξηση της 

αντίθεσης της εικόνας,καταπολεμά τις ελαφριές σκιές.Η αύξηση ή μείωση της 

κλίμακας του γκρί δημιουργεί μια πιο ευδιάκριτη ασπρόμαυρη εικόνα,η οποία 

θα αποφέρει εγκυρότερα αποτελέσματα στην ανάλυση.Το Matlab διαθέτει την 

συνάρτηση imadjust (I,[low_in; high_in], ,[low_out; 

high_out],gamma),που επιδρά στην αντίθεση της εικόνας I αλλάζοντας τα 

όρια των τιμών έντασης της ,όπως προσδιορίζονται από τα low_out και 

high_out . 

 

3.4  Μετατροπή Εικόνας 

Η βελτιστοποιημένη εικόνα σε αυτό το επίπεδο μετατρέπεται από έγχρωμη σε 

ασπρόμαυρη και στη συνέχεια σε δυαδική. 

Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την μετατροπή της εικόνας I από 

έγχρωμη σε ασπρόμαυρη είναι η rgb2gray(I).Η συνάρτηση μετατρέπει την έγχρωμη 

εικόνα σε ασπρόμαυρη εξαλείφοντας τις τιμές της απόχρωσης και του κορεσμού 

διατηρώντας την τιμή της φωτεινότητας. 

Η συνάρτηση μετατροπής της εικόνας από ασπρόμαυρη σε δυαδική είναι η 

im2bw(I,level) .Η εξαγόμενη εικόνα αντικαθιστά όλα τα εικονοστοιχεία της 

εισαγόμενης εικόνας που έχουν τιμή μεγαλύτερη του level με μονάδα(λευκό) και τα 

εικονοστοιχεία με τιμή μικρότερη του level με μηδέν(μαύρο). 

Στην μετατροπή της εικόνας κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει και η μετατροπή 

του μεγέθους της εικόνας,ώστε να ακολουθείται ένα κοινό πρότυπο μεγέθους.Για την 

μετατροπή του μεγέθους το Matlab διαθέτει την συνάρτηση imresize(I,scale),όπου η 

εξαγόμενη εικόνα είναι μικρότερη από την εισαγόμενη εάν το scale είναι μικρότερο 

της μονάδος,ενώ στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερο της μονάδος η εξαγόμενη 

είναι μεγαλύτερη της εισαγόμενης.Στην ερευνά μας η εικόνα θα υποστεί 

σμίκρυνση,όπως ορίζει το πρότυπο. 
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3.5  Ανίχνευση Ακμών 

Η ανίχνευση ακμών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην επεξεργασία εικόνας 

και ιδιαίτερα στην ανίχνευση και εξαγωγή χαρακτηριστικών.Ο εντοπισμός ακμών σε 

μία εικόνα προδίδεται από τις ασυνέχειες,όπου παρατηρείται απότομη αλλαγή 

φωτεινότητας. 

Μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό των συνόρων αντικειμένων σε μια 

εικόνα έγκειται στην εξέταση κάθε εικονοστοιχείου και της άμεσης περιοχής του για 

να αποφασιστεί αν το εικονοστοιχείο ανήκει πραγματικά στο σύνορο ενός 

αντικειμένου. Τέτοια εικονοστοιχεία προσδιορίζονται ως εικονοστοιχεία ακμών (edge 

pixels). 

Η ανίχνευση των ακμών γίνεται με εξέταση της περιοχής κάθε 

εικονοστοιχείου και ποσοτικοποίηση της κλίσης και της κατεύθυνσης της αλλαγής 

επιπέδων γκρίζου.Για το σκοπό αυτό,χρησιμοποιούνται διάφοροι συνελεκτικοί 

τελεστές,όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

3.5.1 Ανίχνευση ακμών Kirsch 

Χρησιμοποιεί 8 συνελικτικούς πυρήνες. Κάθε εικονοστοιχείο συνελίσσεται 

και με τις οκτώ μάσκες. Κάθε μάσκα έχει μέγιστη απόκριση σε ακμές κάποιου 

συγκεκριμένου προσανατολισμού. Επιλέγεται το ολικό μέγιστο και τελικά 

δημιουργείται μια εικόνα του μεγέθους των ακμών. 

 

5 5 5 

-3 0 -3 

-3 -3 -3 

 

-3 -3 5 

-3 0 5 

-3 -3 -3 

 

-3 5 5 

-3 0 5 

-3 -3 5 
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-3 -3 -3 

-3 0 5 

-3 5 5 
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5 -3 -3 

5 0 -3 

5 -3 -3 

 

5 5 -3 

5 0 -3 

-3 -3 -3 

 

 

 

3.5.2 Ανίχνευση ακμών Sobel 

Χρησιμοποιεί τους συνελικτικούς πυρήνες των επόμενων πινάκων. Κάθε 

εικονοστοιχείο συνελίσσεται και με τους δύο πυρήνες. Ο ένας πυρήνας έχει μέγιστη 

απόκριση σε μια κατακόρυφη ακμή, ενώ ο άλλος σε μια οριζόντια. Τελικά 

χρησιμοποιείται η μέγιστη τιμή μεταξύ των δύο συνελίξεων και το αποτέλεσμα είναι 

μια εικόνα του μεγέθους των ακμών. 
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-1 -2 -1 

0 0 0 

1 2 1 

 

-1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 

 

3.5.3 Ανίχνευση ακμών Prewitt 

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια όπως και με τον ανιχνευτή ακμών του 

Sobel, αλλά χρησιμοποιούνται οι επόμενοι δύο πυρήνες:  

 

-1 -1 -1 

0 0 0 

1 2 1 

 

1 0 -1 

1 0 -1 

1 0 -1 

 

3.5.4 Ανίχνευση ακμών Roberts 

Είναι ένας τοπικός διαφορικός τελεστής που δέχεται μια εικόνα εισόδου 

A(m,n) και παράγει την εικόνα εξόδου: 

2

1
22 }])1,(),1([])1,1(),({[),(  nmAnmAnmAnmAnmB

 

Οι εσωτερικές τετραγωνικές ρίζες κάνουν την διαδικασία παρόμοια με την 

επεξεργασία που λαμβάνει χώρα στο ανθρώπινο σύστημα όρασης. 
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3.6  Μορφολογική Eπεξεργασία Eικόνας 

Οι μορφολογικοί τελεστές είναι μέθοδοι για την επεξεργασία δυαδικών ή 

ασπρόμαυρων εικόνων με βάση την γεωμετρία.Η εικόνα εισόδου μετατρέπεται,μέσω 

των τελεστών και παράγεται μια εικόνα εξόδου ίδιων διαστάσεων.Τα εικονοστοιχεία 

της παραγόμενης εικόνας σχετίζονται με τα αντίστοιχα εικονοστοιχεία της 

εισαγόμενης εικόνας και των γειτονικών τους.Οι μορφολογικοί τελεστές περιέχουν το 

δομικό στοιχείο,που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μορφολογική 

επεξεργασία.Οι μορφολογικοί τελεστές επεξεργάζονται την εικόνα εφαρμόζοντας το 

δομικό στοιχείο με την χρήση μορφολογικών λειτουργιών,όπως η ανίχνευση ακμών,η 

κατάτμηση και η ενίσχυση εικόνων.Γενικά η μορφολογική ανάλυση μελετά τρόπο με 

τον οποίο ένα προκαθορισμένο γεωμετρικό σχήμα,το δομικό στοιχείο,ταιριάζει μέσα 

σε μια δυαδική εικόνα.Οι βασικές μορφολογικές πράξεις είναι  η διάβρωση και η 

διαστολή.Για τον ορισμό αυτών των πράξεων είναι απαραίτητος ο ορισμός των 

πράξεων της μετατόπισης σημειοσυνόλου,της πρόσθεσης κατά Minkowski και της 

αφαίρεσης κατά Minkowski. 

 

Μετατόπιση 

 Δεδομένου ενός υποσυνόλου Α του χώρου R
n
,η μετατόπιση Α+x του A κατά 

το σημείο x του R
n  

ορίζεται ως 

 A+x={a+x. : a ϵ A} 

 Ουσιαστικά η μετατόπιση υποδουλώνει ότι το σημειοσύνολο Α και το σχήμα 

που αυτό ορίζει μετατοπίζεται πάνω στο χώρο R
n
  κατά ένα διάστημα x. 

 

 Πρόσθεση κατά Minkowski 

 Δεδομένων δυο σημειοσυνόλων Α και Β στο χώρο R
n 

,ορίζουμε την κατά 

Minkowski πρόσθεση Α⊕Β ως 

 Α⊕B=  

 Η πρόσθεση δύο σημειοσυνόλων Α και Β συντελείται,επομένως,αν πρώτα 

υπολογιστεί η μετατόπιση του Α κατά κάθε στοιχείο του Β και στη συνέχεια 

υπολογιστεί η ένωση των μετατοπίσεων. 

 

 

 

 



Οπτική Αυτόματη Αναγνώριση Φυτού από Εικόνες Φύλλων του 

 

 
31 

 

 

Αφαίρεση κατά Minkowski 

 Δεδομένων δύο σημειοσυνόλων Α και Β στο χώρο R
n 

,ορίζουμε την κατά 

Minkowski αφαίρεση Α□Β ως 

 Α□Β=  

 Η αφαίρεση δύο σημειοσυνόλων Α και Β συντελείται,επομένως,αν πρώτα 

υπολογιστεί η μετατόπιση του Α κατά κάθε στοιχείο του Β και στη συνέχεια 

υπολογιστεί η τομή των μετατοπίσεων. 

 

3.6.1 Διάβρωση 

Η διάβρωση Α⊗Β του σημειοσυνόλου Α από το σημειοσύνολο Β ορίζεται ως 

 Α⊗Β= Α□(-Β), 

Όπου –Β={-b : b ϵ B}.Όταν το σημειοσύνολο Α διαβρώνεται από το 

σημειοσύνολο Β,τότε το δεύτερο ονομάζεται δομικό στοιχείο.Η διάβρωση ενός 

σημειοσυνόλου από ένα δομικό στοιχείο έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του 

σημειοσυνόλου με τρόπο που προσδιορίζεται από το δομικό στοιχείο. 

 

 

3.6.2 Διαστολή  

Η διαστολή του σημειοσυνόλου Α από το σημειοσύνολο Β ορίζεται απλά ως η 

πρόσθεση κατά Minkowski Α⊕B.Το σημειοσύνολο Β ονομάζεται και πάλι δομικό 

στοιχείο και το αποτέλεσμα της διαστολής είναι επέκταση του σημειοσυνόλου Α. 

Η εξομάλυνση του αντικειμένου πραγματοποιείται μέσω της διάβρωσης της 

εικόνας,με σκοπό την  εμφάνιση του αντικειμένου φυσικότερη.Το δομικό στοιχείο 

που χρησιμοποιείται είναι μορφής διαμάντι. 
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3.6.3 Γέμισμα οπών 

Η συνάρτηση γέμισμα οπών του Matlab είναι η imfill(I,’holes’) ,η οποία 

γεμίζει τις εσωτερικές οπές και περιοχές του αντικειμένου.Η μορφολογική 

επεξεργασία καθορίζεται από την επιλογή των εικόνων δείκτη και μάσκας.Αν η 

εικόνα δείκτη Ιm είναι παντού 0 εκτός από τα σύνορα της εικόνας όπου θα είναι 1-Ι. 

Im(x,y)=  

 

Τότε μια συνάρτηση g επιδρά στην Ι γεμίζοντας τις οπές. 
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Κεφάλαιο 4-Αλγόριθμοι Κατηγοριοποίησης Εικόνων 

 

Η κατηγοριοποίηση των εικόνων των φύλλων στο αυτοματοποιημένο 

σύστημα αναγνώρισης πραγματοποιείται βάση του σχήματος του φύλλου.Η εικόνα 

του φύλλου έχει υποστεί επεξεργασία όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο με σκοπό την παραγωγή της κατάλληλης εικόνας που θα εξάγει έγκυρες 

μετρικές σχήματος.Η ταξινόμηση του φύλλου βασίζεται εξ’ολοκλήρου στο σχήμα 

του,αυτό καθιστά επιτακτική ανάγκη την απαλοιφή των σκιών και την εξομάλυνση 

του σχήματος του αντικειμένου. 

 

4.1 Μετρικές Αντικειμένου Εικόνας 

 Εμβαδό και Περίμετρος 

 Το εμβαδό ενός αντικειμένου είναι ένα καλό και χρήσιμο μέτρο του 

συνολικού μεγέθους ενός αντικειμένου.Μια μέτρηση εμβαδού αγνοεί πλήρως  τις 

μεταβολές των τιμών επιπέδου γκρίζου μέσα σε ένα αντικείμενο και λαμβάνει υπόψη 

μόνο το συνορό της.Η περίμετρος ενός αντικειμένου είναι ένα μέτρο διάκρισης 

μεταξύ αντικειμένων βάση σχήματος,καθώς ένα αντικείμενο με απλό σχήμα 

χρησιμοποιεί λιγότερη περίμετρο για να περικλείσει το εμβαδό του. 

 Για την μέτρηση του εμβαδού και της περιμέτρου είναι απαραίτητη η 

κατάτμηση της εικόνας και ο ορισμός των συνόρων του αντικειμένου.Η απλούστερη 

μέτρηση εμβαδού συνίσταται στη καταμέτρηση του αριθμού των εικονοστοιχείων 

μέσα και πάνω στο σύνορο.Η περίμετρος αντιστοιχεί στην απόσταση γύρω από τις 

εξωτερικές ακμές όλων αυτών των εικονοστοιχείων. 

 

Μέση και Ολοκληρωμένη Πυκνότητα 

Η ολοκληρωμένη πυκνότητα ισούται με το άθροισμα των επιπέδων γκρίζου 

όλων των εικονοστοιχείων του αντικειμένου.Η μάζα του αντικειμένου ισούται 

αριθμητικά με το γινόμενο του εμβαδού και του μέσου επιπέδου γκρίζου στο 

αντικείμενο.Η μέση πυκνότητα είναι η ολοκληρωμένη πυκνότητα διαιρεμένη με το 

εμβαδό. 
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Μήκος και Πλάτος 

 Είναι εύκολο να υπολογιστεί η οριζόντια και η κατακόρυφη έκταση ενός 

αντικειμένου,βρίσκοντας τους ελάχιστους και μέγιστους αριθμούς γραμμής και 

στήλης.Στην περίπτωση αντικειμένων με τυχαίο προσανατολισμό χρειάζεται να 

εντοπιστεί ο μείζων και ο ελάσσων άξονας του αντικειμένου και να μετρηθεί το 

μήκος και το πλάτος σε σχέση με αυτούς τους άξονες.Η εύρεση του κύριου άξονα 

ενός αντικειμένου είναι εφικτό να βρεθεί με τον υπολογισμό της ευθείας ή καμπύλης 

γραμμής που ταιριάζει βέλτιστα στα σημεία του αντικειμένου.Ο κύριος άξονας είναι 

εφικτό να υπολογιστεί από ροπές του αντικειμένου,με χρήση ελαχίστου 

περικλείοντος ορθογωνίου ή μετασχηματισμό Hough. 

Για την  εύρεση των μεγεθών του σχήματος που είναι απαραίτητα στοιχεία για 

την εφαρμογή των μετρικών χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση regionprops.Τα μεγέθη 

του αντικειμένου που είναι απαραίτητα για την χρησιμοποίηση των μετρικών είναι η 

περίμετρος του σχήματος του αντικειμένου και το εμβαδόν του χωρίς εσωτερικά κενά 

για την συγκεκριμένη έρευνα.Η φωτεινότητα της φωτογραφίας του φύλλου ή η 

ποιότητα του φύλλου μπορεί να δημιουργήσει κενά στη δυαδική εικόνα του 

αντικειμένου,τα οποία πρέπει να παρακαμφθούν για τη  εξαγωγή έγκυρων 

αποτελεσμάτων.Η εφαρμογή της συνάρτησης πραγματοποιείται στην μορφολογικά 

επεξεργασμένη δυαδική εικόνα του φύλλου.Τα μεγέθη που εξάγονται από την 

συνάρτηση και χρησιμοποιούνται στην συγκεκριμένη έρευνα είναι η 

περίμετρος(perimeter) και η περιοχή του αντικειμένου χωρίς κενά(FilledArea) που 

αντιστοιχεί στο εμβαδόν για φύλλα φυτών.Το μέγεθος περίμετρος καθορίζει την 

απόσταση της συνοριακής περιοχής του αντικειμένου και υπολογίζει την απόσταση 

μεταξύ κάθε ζεύγους γειτονικών εικονοστοιχείων της συνοριακής περιοχής.Το 

μέγεθος εμβαδόν ή περιοχή του αντικειμένου χωρίς κενά καθορίζει τον αριθμό των 

εικονοστοιχείων της FilledImage ενός άλλου μεγέθους που εξάγεται από την 

συνάρτηση regionprops και επιστρέφει την δυαδική εικόνα στο ίδιο μέγεθος με το 

ελάχιστο σχήμα που περικλείει την περιοχή. 

 

4.2 Μέτρο κυκλικότητας 

Το σχήμα ενός αντικειμένου αποτελεί χαρακτηριστικό αναγνώρισης και 

ταξινόμησης.Η κυκλικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό σχήματος που χρησιμοποιείται 

για την ταξινόμηση του αντικειμένου,χρησιμοποιώντας μετρήσεις μεγέθους.Τα μέτρα 

κυκλικότητας αντανακλούν την πολυπλοκότητα του συνόρου που μετριέται και 

ελαχιστοποιούνται από το κυκλικό σχήμα.Ένα μέτρο κυκλικότητας είναι ο λόγος του 

τετραγώνου της περιμέτρου προς το εμβαδόν του αντικειμένου. 

C=   

Ο λόγος αυτός λαμβάνει την ελάχιστη τιμή του 4π για ένα κυκλικό σχήμα. 
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Ένα συναφές μέτρο κυκλικότητας αποτελεί η συνοριακή ενέργεια.Έστω 

περίμετρος P και η απόσταση κατά μήκος του συνόρου μετριέται από κάποιο σημείο 

εκκίνησης με την μεταβλητή p.Σε κάθε σημείο του το σύνορο έχει τοπική ακτίνα 

καμπυλότητας r(p). 

Η συνάρτηση στο ίδιο σημείο ορίζεται ως 

          K = . 

Η συνάρτηση καμπυλότητας είναι περιοδική με περίοδο P. 

Η μέση ενέργεια ανα μονάδα μήκους του συνόρου ορίζεται ως 

E= . 

Για δεδομένο εμβαδό,ο κύκλος έχει ελάχιστη συνοριακή ενέργεια 

  Ε0= = , 

όπου R είναι η ακτίνα του.Ένα τρίτο μέτρο κυκλικότητας χρησιμοποιεί τη μέση 

απόσταση από ένα εσωτερικό σημείο στο σύνορο του αντικειμένου. 

Η απόσταση ορίζεται ως 

  d= , 

όπου  είναι η απόσταση από το i-οστό εικονοστοιχείο στο πλησιέστερο συνοριακό 

σημείο ενός αντικειμένου Ν σημείων. 

Το μέτρο σχήματος ορίζεται ως 

  g= = . 
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4.3 Μετασχηματισμός Hough 

 

Οι μέθοδοι ανίχνευσης ακμών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο ανιχνεύουν τα εικονοστοιχεία της εικόνας τα οποία αποτελούν μέρος μια 

ακμής.Η ακμή δεν σχηματίζεται ολοκληρωτικά μέσω των μεθόδων ανίχνευσης,λόγω 

θορύβου και ανομοιόμορφης φωτεινότητας.Οι γειτονικές ακμές πρέπει να 

συνδυαστούν για να ορίσουν τα όρια περιοχών.Τα βασικά κριτήρια για την ένωση 

των περιοχών είναι η τιμή του διαφορικού τελεστή και η κατεύθυνση του 

διανύσματος κλίσης στα σημεία ενδιαφέροντος.Το σημείο (x2,y2) που ανήκει στη 

γειτονιά (x1,y1) είναι μέρος μιας ακμής εάν έχει παρόμοιο πλάτος 

|e(x1,y1)-e(x2,y2)|≤E 

Παρόμοια κλίση 

|φ(x1,y1)-φ(x2,y2)|<Φ 

Και τα πλάτη είναι σχετικά μεγάλα 

 |e(x1,y1)|≥Τ  | e(x2,y2)|≥Τα 

 

 Οι αλγόριθμοι παρακολούθησης ακμών είναι ο απλός,ο αλγόριθμος 

αναζήτησης γραφήματος,ο αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού και ο 

μετασχηματισμός Hough.Ο απλός αλγόριθμος είναι εξαντλητικός αλγόριθμος 

εύρεσης και παράγει μικρά τμήματα ακμών επειδή τερματίζει όταν παρουσιάζονται 

εστω και μικρά κενά.Ο αλγόριθμος αναζήτησης γραφήματος μετατρέπει την εικόνα 

σε προσανατολισμένο γράφημα.Τα στοιχεία ακμής στις θέσεις xi θεωρούνται κόμβοι 

του γραφήματος.Έτσι οι αναγνωρισμένες ακμές αντιστοιχούν στις διαδρομές του 

γραφήματος. Ο αλγόριθμος αναζήτησης γραφήματος μειονεκτεί του απλού στο 

γεγονός ότι κατά την διάρκεια της αναζήτησης πρέπει να κρατούνται στοιχεία για 

όλες τις τρέχουσες καλύτερες διαδρομές,ενώ πλεονεκτεί στην εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων.Ο αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού διασπά το πρόβλημα σε 

Ν ανεξάρτητα βήματα βελτιστοποίησης.Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου αυτού 

είναι καλύτερα από τα αποτελέσματα του απλού αλγορίθμου.Ο μετασχηματισμός 

Hough είναι μέθοδος ανίχνευσης παραμετρικών καμπυλών οι οποίες διασυνδέουν 

μεμονωμένα στοιχεία ακμής.Στην ειδικότερη περίπτωση βρίσκει το σύνολο των 

ευθυγράμμων τμημάτων που αναπαριστούν τμήματα ακμών.Ο μετασχηματισμός 

Hough χρησιμοποιεί παραμετρική περιγραφή των γεωμετρικών σχημάτων.Η 

παραμετρική παρουσίαση της ευθείας είναι  

y=ax+b 
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Σχηματίζεται η παραμετρική μήτρα P(a,b),όπου a1≤a≤ak και b1≤b≤bl. 

Για κάθε (xi,yi) και a υπολογίζεται η  

b= -a xi+ yi 

Έχοντας την τιμή b για κάθε τιμή a αυξάνεται το κατάλληλο στοιχείο της 

παραμετρικής μήτρας κατά ένα  

 P(a,b)= P(a,b)+1 

Πραγματοποιείται σάρωση όλης της εικόνας και στη συνέχεια εφαρμόζεται κατώφλι 

στη μήτρα και σχηματισμός των αντίστοιχων ευθειών. 

 Το παραμετρικό μοντέλο έχει κάποιες δυσκολίες στην παράσταση 

κατακόρυφων ευθειών γραμμών ,επειδή η παράμετρος a πρέπει να τείνει στο 

άπειρο.Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται η πολική αναπαράσταση μιας ευθείας 

γραμμής 

 rho=x cosθ+ y sinθ 

που περιγράφει μια γραμμή με προσανατολισμό θ σε απόσταση rho από την αρχή των 

αξόνων.Μια γραμμή που διέρχεται από το σημείο (x1,y1) παριστά μια ημιτονοειδή 

καμπύλη rho=x1 cosθ+ y1 sinθ στον παραμετρικό χώρο (rho,θ). 

 Για την εύρεση των γραμμών με τον μετασχηματισμό Hough αρχικό βήμα 

είναι η εύρεση όλων των δυνατών γραμμών που μπορεί να περνάνε από ένα 

εικονοστοιχείο μιας ακμής ενημερώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του πίνακα 

(rho,θ).Επόμενο βήμα αποτελεί η εύρεση των των στοιχείων του πίνακα(rho,θ) με την 

μέγιστη τιμή.Τελικά παράγονται οι γραμμές της εικόνας μέσω των ζευγών(rho,θ) του 

προηγούμενου βήματος. 

 

4.4 Συνάρτηση Εύρεσης Μέγιστου Ευθύγραμμου Τμήματος 

Του Σχήματος 

        Για την εύρεση γραμμών στο αντικείμενο της εικόνας χρησιμοποιήθηκε ο 

μετασχηματισμός Hough.Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο μετασχηματισμός 

Hough χρησιμοποιεί την πολική αναπαράσταση μιας ευθείας γραμμής και ο 

προσανατολισμός εξαρτάται από την γωνία θ και απόσταση rho από την αρχή των 

αξόνων.Η χρήση του μετασχηματισμού παράγει ένα πίνακα με στοιχεία (rho,θ).Στην 

συνέχεια χρησιμοποιείται η συνάρτηση houghpeaks για την εύρεση των μεγίστων 

τιμών του παραμετρικού χώρου,όπου αυτές οι κορυφές αντιπροσωπεύουν 

ενδεχόμενες γραμμές της εισαγόμενης εικόνας.Έχοντας ταυτοποιήσει τις κορυφές της 

εικόνας χρησιμοποιείται η συνάρτηση houghlines για την εύρεση των ακραίων 

σημείων των ευθυγράμμων τμημάτων που αντιστοιχούν με τις κορυφές του 
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μετασχηματισμού Hough.Η συνάρτηση houghlines συμπληρώνει μικρά κενά των 

ευθύγραμμων τμημάτων. 

            Η εύρεση των ευθυγράμμων τμημάτων,που περικλείονται στο σχήμα του 

αντικειμένου,μέσω του μετασχηματισμού Hough,εξάγει ευθύγραμμα τμήματα σε όλο 

το εμβαδό του αντικειμένου διαφόρων μηκών. Στη συγκεκριμένη έρευνα ένα μέτρο 

ταξινόμησης του αντικειμένου της εικόνας είναι το μέγιστο ευθύγραμμο τμήμα 

του.Μέγιστο ευθύγραμμο τμήμα του σχήματος ορίζεται εκείνο το ευθύγραμμο τμήμα 

με άκρα επι της περιμέτρου του σχήματος που βρίσκεται εντός του εμβαδού του και 

χαρακτηρίζεται από μέγιστο μήκος σε σχέση με τα υπόλοιπα ευθύγραμμα 

τμήματα.Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος καθορίζεται από τα ακραία σημεία 

του,κατά αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται σύγκριση και εξάγεται το μέγιστο 

ευθύγραμμο τμήμα. 

             Έχοντας εντοπίσει και υπολογίσει το μέγιστο ευθύγραμμο τμήμα του 

σχήματος,είναι εφικτό να προσδιοριστεί μια μετρική κατηγοριοποίησης μεταξύ των 

σχημάτων.Τα σχήματα των φύλλων των φυτών που εξετάζονται στην έρευνα είναι 

διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών.Η μετρική που χρησιμοποιήθηκε στο 

αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα είναι το μέγιστο ευθύγραμμο τμήμα που 

περικλείεται στο εμβαδό του αντικειμένου σε σχέση με το εμβαδό του 

αντικειμένου.Για εξομάλυνση των τιμών της μετρικής η τιμή του μήκους του 

μέγιστου ευθύγραμμου τμήματος πολλαπλασιάστηκε επι εκατό.Ο τύπος εχει ως εξής: 

  

 

 Μήκος =  

               

                 Η κανονικοποίηση της μετρικής του μήκους πραγματοποιείται με την 

διαίρεση του μέγιστου μήκους με το με το εμβαδόν του αντικειμένου,ώστε να μην 

επηρεάζεται η τιμή του μήκους από την απόσταση που ο χρήστης θα αποσπάσει το 

στιγμιότυπο του φύλλου.Επίσης χωρίς την κανονικοποίηση αυτή ένα μεγαλύτερο 

φύλλο του ίδιου φυτού θα εξήγαγε διαφορετική τιμή για την συγκεκριμένη μετρική 

και θα απέφερε καταστροφικά αποτελέσματα για το αυτοματοποιημένο σύστημα.Με 

αυτό το τρόπο ορίζεται ως μετρική το μέγιστο ευθύγραμμο τμήμα του φύλλου σε 

σχέση με το εμβαδόν του. 
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                    Το αυτοματοποιημένο σύστημα έπειτα από επεξεργασία της εισαγόμενης 

εικόνας και την εφαρμογή του μετασχηματισμού Hough παράγει την δυαδική 

εικόνα,σημειώνοντας τα ευθύγραμμα τμήμα του εμβαδού της με πράσινη γραμμή,ενώ 

το μέγιστο ευθύγραμμο τμήμα με κόκκινη γραμμή όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 

4.4.1. 

 

  

Εικόνα 4.4.1 
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4.5 Ασαφή λογική 

Η γνώση διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες την αντικειμενική(σαφής) και την 

υποκειμενική(ασαφής).Η αντικειμενική γνώση περιέχει φυσικούς νόμους,μαθηματικά 

μοντέλα κτλ,ενώ η υποκειμενική γνώση αποτελείται απο λεκτικές 

περιγραφές,κανόνες απο εμπειρία κτλ.Η Ασαφής Λογική αποτελεί μια γενίκευση της 

δίτιμης λογικής του Αριστοτέλη.Τα Ασαφή Σύνολα προτάθηκαν για πρώτη φορά το 

1965 απο τον Lofti Zadeh ως ένας νέος τρόπος αναπαράστασης της ασάφειας στην 

καθημερινή ζωή.Στα Ασαφή Σύνολα ένα στοιχείο είναι και δεν είναι μέλος 

τους,καθώς ένα στοιχείο είναι μέλος τους σε βαθμό όχι απόλυτο αλλά κυμαινόμενο 

στο διάστημα [0,1].Αν το στοιχείο ανήκει στο σύνολο με βαθμό 0<=m<=1,το ίδιο 

στοιχείο δεν ανήκει στο σύνολο με βαθμό 0<=1-m<=1.Ο βαθμός ή συνάρτηση 

συμμετοχής(membership function) ικανοποιεί κάποιες ιδιότητες,ως παράδειγμα για 

το ίδιο στοιχείο,ο βαθμός συμμετοχής σε ένα υποσύνολο του συνόλου είναι το πολύ 

ίσος αν όχι μικρότερος του βαθμού συμμετοχής στο σύνολο. 

Στην  ερευνά για την υλοποίηση του αυτοματοποιημένου συστήματος 

αναγνώρισης φυτού από την εικόνα του φύλλου του,πραγματοποιήθηκαν κάποιες 

συμβάσεις,βασισμένες στην ασαφή λογική.Η ασαφής λογική χρησιμοποιήθηκε στην 

κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των φύλλων ανάλογα με το σχήμα τους.Η σύμβαση 

που αποφασίστηκε πραγματεύεται το θέμα του διαχωρισμού βάση των 

μετρικών.Ύστερα από πειραματισμό ορίσθηκαν κατηγορίες κυκλικότητας.Οι 

κατηγορίες κυκλικότητας είναι τρείς και αποτελούν των πρώτο διαχωρισμό των 

φύλλων και ενστερνίζονται την ασαφή λογική.Οι κατηγορίες αυτές είναι τα 

στρογγυλεμένα φύλλα,τα μέτρια στρογγυλεμένα και τα καθόλου στρογγυλεμένα.Οι 

τιμές που ορίσθηκαν ως όρια κάθε κατηγορίας προήλθαν από πειραματισμό σε 

πραγματικές συνθήκες και εξαγωγή κυκλικότητας αντιπροσωπευτικών φύλλων κάθε 

φυτολογικής κατηγορίας. 

Η πρώτη κατηγοριοποίηση κατατάσσει τα φύλλα σε μία από τις τρείς 

κατηγορίες,στη συνέχεια πραγματοποιείται άλλη μία ταξινόμηση ,εμφωλευμένη στις 

προηγούμενες κατηγορίες,βασισμένη ξανά στην ασαφή λογική.Η δεύτερη αυτή 

κατηγοριοποίηση βασίζεται στην τιμή της μετρικής μήκους  κάθε φύλλου σε 

συνδυασμό με την κυκλικότητά του,ώστε να πραγματοποιηθεί μια πιο εξειδικευμένη 

ταξινόμηση του εισαγόμενου φύλλου.Όπως και στην πρώτη ταξινόμηση έτσι και σε 

αυτή εκπονήθηκαν αντιπροσωπευτικά πειράματα φύλλων ώστε ο δεύτερος 

διαχωρισμός να προσδιορίζει την φυτολογική κατηγορία που ανήκει το φύλλο.Τα 

όρια των φυτολογικών κατηγοριών ορίσθηκαν κατόπιν πειραματισμού και εξαγωγής 

αποτελεσμάτων για αντιπροσωπευτικά δείγματα. 

 

 

 

 

 



Οπτική Αυτόματη Αναγνώριση Φυτού από Εικόνες Φύλλων του 

 

 
41 

 

4.6 Κατηγοριοποίηση Εισαγομένων Εικόνων 

Η κατηγοριοποίηση των εισαγόμενων εικόνων είναι μια ουσιαστική και 

καθοριστική διαδικασία για την πορεία της έρευνας.Σε αυτό το στάδιο το 

αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης ταξινομεί το εισαγόμενο φύλλο,έπειτα από 

διαδικασίες επεξεργασίας, μορφοποίησης και εύρεσης των μεγεθών του σχηματός 

του.Όπως προαναφέρθηκε τα μεγέθη του σχήματος που είναι απαραίτητα για την 

εξέλιξη της έρευνας είναι η περίμετρος και το εμβαδόν χωρίς εσωτερικά κενά. 

Στη πρώτη κατηγοριοποίηση το εισαγόμενο φύλλο ταξινομείται σε μία από 

τις τρείς κατηγορίες που εξαρτώνται από την τιμή της μετρικής κυκλικότητας του 

φύλλου.Η τιμή της κυκλικότητας του φύλλου υπολογίζεται μέσω του τύπου 

C=  , 

όπου P η περίμετρος του σχήματος του αντικειμένου και Α το εμβαδόν χωρίς 

εσωτερικά κενά. 

 Σύμφωνα με τις τιμές κυκλικότητας που υπολογίστηκαν από χαρακτηριστικά 

φύλλα κάθε φυτολογικής κατηγορίας,ορίσθηκαν οι τρείς κατηγορίες.Η πρώτη 

κατηγορία ορίζεται ως στρογγυλεμένα φύλλα,που περιέχει φύλλα με τιμές 

κυκλικότητας μικρότερες ή ίσες από 16,4 και χαρακτηρίζονται ως φύλλα με σχήμα 

που τείνει στο κυκλο.Η δεύτερη κατηγορία ορίζεται ως μέτρια στρογγυλεμένα,που 

είναι φύλλα με τιμή κυκλικότητας μεγαλύτερη από 16,4 και μικρότερη ή ίση από 

20,5.Η τρίτη κατηγορία ορίζεται ως καθόλου στρογγυλεμένα,που περιέχει τα φύλλα 

με τιμές κυκλικότητας μεγαλύτερες από 20,5 και χαρακτηρίζονται ως φύλλα με 

σχήμα που τείνει στην γραμμή.Πειραματισμός επίσης πραγματοποιήθηκε ώστε οι 

κατηγορίες στην πρώτη κατηγοριοποίηση να είναι δύο με όριο κυκλικότητας το 

18,αλλά τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν από ανακρίβεια. 

 Η δεύτερη κατηγοριοποίηση πραγματοποιείται εμφωλευμένα στην πρώτη 

κατηγοριοποίηση.Έχοντας υποστεί το φύλλο μια πρώτη κατηγοριοποίηση και 

ταξινομηθεί σε μία από τις τρείς κατηγορίες,βάση της τιμής της κυκλικότητάς 

του,πραγματοποιείται μια δεύτερη κατηγοριοποίηση ώστε να ταξινομηθεί σε 

φυτολογική κατηγορία.Οι φυτολογικές κατηγορίες είναι δεκαπέντε και 

παρουσιάζονται εκτενώς στο Παράρτημα Α.Η μετρική που προσδιορίζει την 

φυτολογική κατηγορία που θα εισέλθει κάθε φύλλο είναι το μέγιστο ευθύγραμμο 

τμήμα του σχήματος(μήκος).Η μετρική μήκος υπολογίζεται μέσω του τύπου 

 

 Μήκος =  

όπου το μήκος του μέγιστου ευθύγραμμου τμήματος του αντικειμένου υπολογίζεται 

από το μετασχηματισμό Hough και το εμβαδόν του αντικειμένου Α υπολογίζεται από 
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τη συνάρτηση regionprops.Τα όρια των δεκαπέντε φυτολογικών κατηγοριών 

ορίσθηκαν σύμφωνα με την τιμή της μετρικής μήκους έπειτα από πειραματισμό με 

χαρακτηριστικά δείγματα κάθε κατηγορίας. 

 Παρατηρήθηκε ότι σε φύλλα διαφορετικών φυτολογικών κατηγοριών η τιμή 

της μετρικής μήκους έχει ελάχιστη διαφορά τιμής,για τα λόγο αυτό είναι απαραίτητος 

ο συνδυασμός με την κυκλικότητα για την διάκριση.Σε ένα διάστημα μήκους είναι 

δυνατό να συναντώνται δύο ή περισσότερες φυτολογικές κατηγορίες και η διάκριση 

πραγματοποιείται με την τιμή της κυκλικότητας. 

 Μια ακόμα παρατήρηση είναι ότι ένα είδος φυτού μπορεί να ανήκει σε 

περισσότερες φυτολογικές κατηγορίες,καθώς οι διάφορες ποικιλίες του ίδιου φυτού 

παρουσιάζουν μικρές διαφορές σχήματος σε συνδυασμό με τις μικρές διαφορές στα 

σχήματα των φυτολογικών κατηγοριών.Αυτό το φαινόμενο θα αναλυθεί εκτενέστερα 

στο κεφάλαιο 6.3. 
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Κεφάλαιο 5-Μέτρα Ομοιότητας Εικόνων  

 Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται η σύγκριση της εισαγόμενης εικόνας 

με τις εικόνες του αντίστοιχου φακέλου της φυτολογικής κατηγορίας της βάσης 

δεδομένων.Τα μέτρα ομοιότητας της εικόνας που χρησιμοποιούνται βασίζονται στην 

ποιότητα της εικόνας.Η μέτρηση της ποιότητας είναι περίπλοκη και δύσκολη 

διαδικασία καθώς στην ανθρώπινη νοημοσύνη επηρεάζεται από φυσικές και 

ψυχολογικές παραμέτρους.Οι αλγόριθμοι εύρεσης της ποιότητας  και σύγκριση 

ομοιότητας της εικόνας που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα είναι οι εξής: 

 Μέσος τετραγωνικού σφάλματος(MSE) 

 Λόγος σήματος προς θόρυβο(PSNR) 

 Καθολικός δείκτης ποιότητας εικόνας (UIQI) 

 Διαθρωτικός δείκτης μέτρησης ομοιότητας(SSIM) 

 Πληροφορία οπτικής πιστότητας (VIF) 

 Κλίση-Απόκλιση ομοιότητας μεγέθους (GMSD) 

 

5.1 Μέσος Τετραγωνικού Σφάλματος(MSE) 

Ένας προφανής τρόπος μέτρησης της ομοιότητας είναι ο υπολογισμός του 

σήματος σφάλματος μέσω αφαίρεσης του δοκιμαστικού σήματος από το 

αναφερόμενο,και εν συνεχεία ο υπολογισμός της μέσης ενέργειας του σήματος 

σφάλματος.Η μέθοδος Μέσου τετραγωνικού σφάλματος είναι η απλούστερη και 

ευρέως διαδεδομένη μετρική προσδιορισμού της ποιότητας της εικόνας. 

Η μετρική MSE συνήθως χρησιμοποιείται στην επεξεργασία σήματος και 

ορίζεται ως: 

MSE= , 

όπου το  αναπαριστά την αρχική(αναφοράς) εικόνα και η  αναπαριστά 

την παραμορφωμένη(τροποποιημένη) εικόνα και  είναι η θέση του εικονοστοιχείου 

στην MxN εικόνα.Η τιμή MSE είναι 0 όταν  = . 

 

5.2 Λόγος Σήματος Προς Θόρυβο(PSNR) 

Η μετρική Λόγου Σήματος Προς Θόρυβο(PSNR)  αξιολογείται  σε decibel και είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος(MSE).Η τιμή της μετρικής 

δίνεται από την εξίσωση: 

  PSNR= , 
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όπου MAXI είναι η μέγιστη τιμή εικονοστοιχείου της εικόνας. Όταν τα 

εικονοστοιχεία αναπαρίστανται χρησιμοποιώντας 8 bit ανα δείγμα,τότε το MAXI 

ισούται με 255.Όταν τα δείγματα αναπαρίστανται χρησιμοποιώντας το γραμμικό 

PCM με n bits ανα δείγμα τότε η τιμή του MAXI ισούται με 2
n
-1. 

 

5.3 Καθολικός δείκτης ποιότητας εικόνας (UIQI) 

Ο Καθολικός δείκτης ποιότητας εικόνας (UIQI) είναι μια μετρική που 

βασίζεται στο ανθρώπινο οπτικό σύστημα.Η μετρική αυτή διαχώρισε την σύγκριση 

μεταξύ της αρχικής και της παραμορφωμένης εικόνας σε τρείς συνιστώσες 

σύγκρισης.Οι συνιστώσες αυτές είναι η φωτεινότητα,η αντίθεση και στην 

κατασκευαστική συνιστώσα. 

Η συνιστώσα φωτεινότητας ορίζεται ως: 

 L(x,y)= , 

όπου οι  υποδηλώνουν την μέση τιμή της αρχικής και της 

παραμορφωμένης εικόνας. 

Η συνιστώσα αντίθεσης ορίζεται ως: 

 c(x,y)= , 

όπου  υποδηλώνουν την σταθερή απόκλιση μεταξύ αρχικής και 

παραμορφωμένης εικόνας. 

 Η κατασκευαστική συνιστώσα ορίζεται ως: 

  s(x,y)= , 

όπου  είναι η συνδιακύμανση των δύο εικόνων. 

Άρα βάση στις τρείς προαναφερθείσες συνιστώσες η συνολική συνιστώσα UIQI 

ορίζεται ως: 

  UIQI(x,y)= . 

 Ο Καθολικός δείκτης ποιότητας εικόνας (UIQI) είναι μια απλή μετρική που 

πραγματοποιεί μετρήσεις μόνο την πρώτης και δεύτερης στατιστικής τάξης της 

αρχικής και παραμορφωμένης εικόνας.Η μετρική UIQI θεωρήθηκε ως ασταθής και 

δεν ήταν εφικτή η συσχέτιση της με την υποκειμενική εκτίμηση για αυτό το λογο 

προτάθηκε η μετρική  Διαθρωτικού δείκτη μέτρησης ομοιότητας(SSIM). 
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5.4 Διαθρωτικός Δείκτης Μέτρησης Ομοιότητας(SSIM) 

 Η μετρική Διαθρωτικού Δείκτη  Μέτρησης Ομοιότητας(SSIM) υπολογίζεται με την 

εξής  μεθοδολογία: 

 Σε πρώτο επίπεδο η αρχική και η παραμορφωμένη εικόνα διαιρούνται σε πλαίσια 

μεγέθους 8x8 και εν συνεχεία τα πλαίσια μετατρέπονται σε διανύσματα.Σε επόμενο επίπεδο 

δύο μέσες και δύο σταθερές παραγωγές και μία τιμή συνδιακύμανσης  υπολογίζονται από την 

εικόνα,συφωνα με τους παρακάτω τύπους: 

=      =  

 

=   =  

=  

 

Σε τρίτο επίπεδο η φωτεινότητα,η αντίθεση και η κατασκευαστική συνιστώσα 

βασιζόμενες στις στατιστικές τιμές υπολογίζονται όπως στην μετρική UIQI.Η 

μετρική Διαθρωτικού Δείκτη  Μέτρησης Ομοιότητας(SSIM) μεταξύ των εικόνων x,y δίνεται 

από την ακόλουθη εξίσωση 

 SSIM(x,y)= . 

 

όπου  σταθερές. 

 Όπως και στην μετρική UIQI έτσι και στην SSIM εφαρμόζεται τοπική χρήση 

κυλιόμενου παραθύρου μεγέθους BxB που κινείται οριζόντια και κάθετα 

εικονοστοιχείο προς εικονοστοιχείο καλύπτοντας όλες τις γραμμές και στήλες της 

εικόνας,ξεκινώντας από το πάνω-αριστερό άκρο της. 

Το διάγραμμα του συστήματος της μετρικής Διαθρωτικού Δείκτη  Μέτρησης 

Ομοιότητας (SSIM) παρουσιάζεται παρακάτω 
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5.5 Πληροφορία Οπτικής Πιστότητας (VIF) 

Ο αλγόριθμος πληροφορίας οπτικής πιστότητας(VIF) μοντελοποιεί φυσικές 

εικόνες στο πεδίο κυματιδίου(wavelet) χρησιμοποιώντας Γκαουσιανή κλίμακα 

μειγμάτων(GSMs).Οι εικόνες και τα βίντεο που έχουν ληφθεί από το φυσικό 

περιβάλλον,χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας συσκευές κάλυψης που λειτουργούν 

σε οπτικό φάσμα,ταξινομούνται ως φυσικές σκηνές.Ο αλγόριθμος VIF αποτελείται 

από τρείς συνιστώσες,οι οποίες είναι το πηγαίο μοντέλο,το παραμορφωμένο μοντέλο 

και το μοντέλο ανθρώπινου οπτικού συστήματος(HVS). 

Πηγαίο Μοντέλο 

 Οι εικόνες μοντελοποιούνται χρησιμοποιώντας τη γκαουσιανή κλίματα 

μειγμάτων(GSM).Ένα GSM ορίζεται ως ένα τυχαίο πεδίο το οποίο είναι εφικτό να 

είναι καθορισμένο ως ένα προιόν δύο ανεξάρτητων τυχαίων πεδίων.Έστω ένα GSM c 

το οποίο ορίζεται ως: 

c=zu, 

όπου z  είναι ένα τυχαίο πεδίο που περιέχει θετικές ποσότητες και u είναι ένα 

γκαουσιανό διάνυσμα τυχαίου πεδίου με μηδέν μέσο όρο και συνδιακύμανση 

cu.Υποτίθεται ότι u αποτελείται από ανεξάρτητα συστατικά.Ο αλγόριθμος VIF 

μοντελοποιεί κάθε υποζώνη της κυματιδιακής(wavelet) αποσυντεθειμένης εικόνας 

σαν ένα GSM τυχαίου πεδίου.Κάθε συστατικό της υποζώνης ομαδοποιείται σε μη 

επικαλυπτόμενα πλαίσια μεγέθους Mn. 
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Παραμορφωμένο Μοντέλο 

 Η παραμόρφωση μοντελοποιείται στο πεδίο κυματιδίου ως σήμα απόσβεσης 

και πρόσθετου θορύβου.Το μοντέλο ορίζεται ως: 

   d=gc+v, 

όπου c  είναι τυχαίο πεδίο από μια υποζώνη της εικόνας αναφοράς,d είναι τυχαίο 

πεδίο από μια υποζώνη στην δοκιμαστική εικόνα,g είναι ένα ντετερμινιστικό 

βαθμωτό πεδίο και v είναι ένα τυχαίο πεδίο από ένα στατικό πρόσθετο λευκό 

γκαουσιανό θόρυβο με μηδενικό μέσο όρο και συνδιακύμανση cv= .Τα τυχαία 

πεδία v,z και u υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.Το g τυχαίο πεδίο 

θωρείται αργά μεταβαλλόμενο. 

  

Μοντέλο Ανθρώπινου Οπτικού Συστήματος(HVS) 

 To HVS μοντελοποιείται ως ένα κανάλι παραμόρφωσης που προσθέτει 

θόρυβο στο εισερχόμενο σήμα,περιορίζοντας το ποσοστό της πληροφορίας που 

διέρχεται το κανάλι.Αυτός ο οπτικός θόρυβος χαρακτηρίζεται ως μηδενικού μέσου 

όρου στατικού πρόσθετου λευκού γκαουσιανού θορύβου που μοντελοποιείται στο 

πεδίο κυματιδίου.Ο HVS θόρυβος μοντελοποιείται ως στατικά τυχαία πεδία n και n’ 

τα οποία είναι μηδενικού μέσου όρου,ασυσχέτιστα πολυπαραγοντικά γκαουσιανά με 

την ίδια διακύμανση(cn = cn’= ,όπου  θεωρείται η διακύμανση του οπτικού 

θορύβου).Το HVS κανάλι εξάγει τα ακόλουθα: 

  e=c+n 

  f=d+n’ 

όπου e είναι η εξαγωγή του καναλιού HVS όταν η εισαγωγή είναι η εικόνα αναφοράς 

και f  είναι η εξαγωγή του καναλιού HVS όταν η εισαγωγή είναι η δοκιμαστική 

εικόνα.Τυχαία πεδία n και n’ υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητα των v,z και u. 

 Η μετρική ποιότητας VIF μπορεί να υπολογιστεί μέσω του πηγαίου,του 

παραμορφωμένου και του μοντέλου HVS.Θεωρώντας c={c1, c2, c3,…, cM}  και z={z1, 

z2, z3,.., zM} να είναι μια συλλογή από Mr πραγματοποίηση από τα τυχαία πεδία z και 

c  αντίστοιχα.Όλα τα διανύσματα GSM κατασκευάζονται από  μη επικαλυπτόμενες 

3x3 γειτονιές.Για τον υπολογισμό της μετρικής VIF το περιεχόμενο της πληροφορίας 

για την εικόνα αναφοράς και την δοκιμαστική εικόνα πρέπει να υπολογιστούν. 

Υπολογισμός Πληροφορίας Εικόνας Αναφοράς 

 Το ποσοστό της πληροφορίας που μπορεί να εξαχθεί από μια ιδιαίτερη 

υποζώνη στην εικόνα αναφοράς,I(C;E|z),υπολογίζεται ως εξης: 
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I(C;E|z)= = , 

όπου h() και || σημαίνουν την διαφορετική εντροπία ενός συνεχούς τυχαίου 

διανύσματος και την ορίζουσα αντίστοιχα.Εάν  είναι συμμετρικό,χρησιμοποιώντας 

την μήτρα παραγοντοποίησης έχουμε =QΛQ
T
,όπου Q είναι ένας ορθοκανονικός 

πίνακας και Λ είναι διαγώνιος πίνακας που περιέχει ιδιοτιμές λκ.Χρησιμοποιώντας 

την παραγωντοποίηση έχουμε: 

I(C;E|z)= , 

όπου  είναι ο συνολικός αριθμός των ιδιοτιμών του Λ. 

 

Υπολογισμός Πληροφορίας Δοκιμαστικής Εικόνας  

 Το ποσοστό της πληροφορίας που μπορεί να εξαχθεί από μια ιδιαίτερη 

υποζώνη στην εικόνα αναφοράς,I(C;F|z),υπολογίζεται ως εξης: 

I(C;F|z)= =

, 

Χρησιμοποιώντας την ίδια παραγοντοποίηση όπως προηγουμένως: 

I(C;F|z)= , 

Χρησιμοποιώντας την υπόθεση ότι ότι κάθε υποζώνη είναι εντελώς ανεξάρτητη από 

τις άλλες,από την άποψη των σχετικών τυχαίων πεδίων,όπως οι παράμετροι του 

παραμορφωμένου μοντέλου,η μετρική ποιότητας VIF υπολογίζεται ως: 

VIF=  

όπου j είναι η υποζώνη, I(C;F|z)και  I(C;E|z) είναι η αντίστοιχη κοινή πληροφορία 

της j υποζώνη.Η VIF μετρική μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μια ολόκληρη 

υποζώνη της εικόνας ή χρησιμοποιώντας μια χωρικά εντοπισμένη περιοχή των 

συντελεστών της υποζώνης.Στην πρώτη περίπτωση,η VIF είναι ένας αριθμός που 

ποσοτικοποιεί τη συνολική ποιότητα της εικόνας και στην δεύτερη περίπτωση ένα 

κυλιόμενο παράθυρο χρησιμοποιείται για να αποκτήσει ένα χάρτη ποιότητας της 

εικόνας.Η μετρική VIF  έχει ως πεδίο τιμών από 0 εώς 1.Όταν η εικόνα αναφοράς 

είναι ίδια με την δοκιμαστική εικόνα τότε VIF=1,ενώ όταν έχουν χαθεί όλες οι 

πληροφορίες για την δοκιμαστική εικόνα τότε VIF=0. 
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5.6 Κλίση-Απόκλιση ομοιότητας μεγέθους (GMSD) 

Η κλίση της εικόνας έχει χρησιμοποιηθεί από τα μοντέλα πλήρης αναφοράς 

αξιολόγησης ποιότητας της εικόνας(FR-IQA) με πολλούς τρόπους.Οι περισσότερες 

μέθοδοι FR-IQA που βασίζονται στην κλίση υιοθετούν μια συνάρτηση ομοιότητας η 

οποία είναι όμοια με αυτή της μετρικής SSIM για υπολογισμό της ομοιότητας της 

κλίσης.Στην μετρική SSIM το παράγωγο των τριών τύπων 

ομοιότητας[φωτεινότητας(ls),αντίθεσης(cs),κατασκευαστικής(ss)] χρησιμοποιείται 

για να προβλέψει την τοπική ποιότητα σε μια θέση της εικόνας.Έχοντας σαν 

έμπνευση την SSIM προτάθηκε η διαθρωτικού δείκτη  μέτρησης ομοιότητας 

κλίσης(GSSIM).Στην GSSIM διατηρήθηκε ο τύπος ομοιότητας φωτεινότητας(ls) αλλά ο 

τύπος ομοιότητας αντίθεσης (cs) και ο τύπος κατασκευαστικής ομοιότητας(ss) 

εφαρμόστηκε για τους χάρτες κλίσης μεγέθους της εικόνας αναφοράς(σημειώνεται με 

r) και της παραμορφωμένης εικόνας(σημειώνεται με d).Όπως και στην SSIM η μέση 

συγκέντρωση χρησιμοποιείται στην GSSIM για να παράγει το τελικό αποτέλεσμα 

ποιότητας. 

 Η μετρική γεωμετρική δομή  παραμόρφωσης(GSD) προβλέπει την ποιότητα της 

εικόνας,η οποία υπολογίζει την ομοιότητα μεταξύ των χαρτών κλίσης μεγέθους,των χαρτών 

κλίσης προσανατολισμού και τις διαφορές των r και d.Η μέση συγκέντρωση χρησιμοποιείται 

και στην GSD. 

 Το μοντέλο ομοιότητας χαρακτηριστικών(FSIM) είναι ένα από τα κορυφαία μοντέλα 

FR-IQA πρόβλεψης ακρίβειας.Συνδυάζοντας τις ομοιότητες των χαρτών φάσης 

συνάφειας και χαρτών κλίσης μεγέθους μεταξύ r και d.Η φάση συνάφειας βασίζεται 

στην μέθοδο συγκεντρωσης βάρους και χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 

τελικού αποτελέσματος ποιότητας.Ο υπολογισμός της φάσης συνάφειας 

χαρακτηριστικών είναι μια κοστοβόρα μέθοδος. 

 Για ψηφιακές εικόνες,η κλίση μεγέθους(gradient magnitude) καθορίζεται ως η 

μέση τετραγωνική ρίζα της κατευθυντήριας κλίσης της εικόνας κατά μήκος δύο 

ορθογώνιων κατευθύνσεων.Η κλίση υπολογίζεται έπειτα από συνέλιξη μιας εικόνας 

με ένα γραμμικό φίλτρο όπως τα κλασικά Roberts,Sobel,Scharr και Prewitt φίλτρα.Το 

φίλτρο που θα χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της κλίσης είναι το Prewitt επειδή 

είναι το απλούστερο από τα 3x3 φίλτρα κλίσης.Τα φίλτρα Prewitt κατά μήκος της 

οριζόντιας(x) και κάθετης(y) κατεύθυνσης ορίζονται ώς: 

 

hx=    ,     hy=  
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Πραγματοποιώντας συνέλιξη στα hx  και hy με την εικόνας αναφοράς και την 

παραμορφωμένη εικόνα παράγουν τις εικόνες οριζόντιας και κάθετης κλίσης των r 

και d.Η κλίση μεγέθους των r,d στο i,ορίζονται ως: 

mr(i)=  

md(i)=  

όπου  είναι το σύμβολο της συνέλιξης. 

 Ο χάρτης μεγέθους κλίσης ομοιότητας(GMS) με την χρήση των εικόνων της 

κλίσης μεγέθους για r,d υπολογίζεται ως εξής: 

GMS(i)=  

όπου c είναι μια θετική σταθερά. 

 Υπολογίζεται η μέση συγκέντρωση του GMS  και υπολογίζεται ο μέσος 

ομοιότητας κλίσης μεγέθους : 

GMSM=  

όπου Ν ο συνολικός αριθμός των εικονοστοιχείων στην εικόνα.Η τιμή του GMSM  

καταδεικνύει την συνολική ποιότητα της εικόνας,όσο μεγαλύτερη τιμή έχει ο μέσος 

ομοιότητας τόσο υψηλότερη η συνολική ποιότητα της εικόνας. 

 Η κλίση-απόκλιση ομοιότητας μεγέθους(GMSD) υπολογίζεται ως εξής: 

GMSD=  

Η τιμή της GMSD αντικατοπτρίζει το εύρος της βαρύτητας παραμόρφωσης  σε μια 

εικόνα.Οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της μετρικής GMSD  τόσο μεγαύτερο το ποσό 

παραμόρφωσης άρα τόσο μικρότερη η αντιληπτική ποιότητα της εικόνας. 
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Κεφάλαιο 6-Βάση Δεδομένων φύλλων 

 Η βάση δεδομένων της ερευνάς μας αποτελείται από πρότυπα φύλλα φυτών 

διαχωρισμένα ανάλογα την φυτολογική κατηγορία στην οποία ανήκουν.Τα φύλλα της 

βάσης δεδομένων αποτελούν χαρακτηριστικά φύλλα των φυτών.Απο τα φύλλα αυτά 

έχουν ληφθεί τα στιγμιότυπα σε λευκό φόντο με έλλειψη σκιών,όσο ηταν εφικτό.Τα 

στιγμιότυπα αυτά έχουν υποστεί βελτιστοποίηση,μετατροπή και μορφολογική 

επεξεργασία όμοια με  αυτή που προβλέπεται για τα εισαγόμενα φύλλα στο 

αυτοματοποιημένο σύστημα.Η βαση δεδομένων αριθμεί 110 φυτά,μέσω 

στιγμιοτύπων των χαρακτηριστικών τους φύλλων. 

 

6.1 Τεχνική διαχωρισμού σε κατηγορίες 

Η βάση δεδομένων είναι διαχωρισμένη σε φακέλους εικόνων αντίστοιχους 

των πινάκων.Οι φάκελοι της βάσης δεδομένων είναι δεκαπέντε και αντιστοιχούν στις 

δεκαπέντε φυτολογικές κατηγορίες που καθορίζονται ανάλογα με το σχήμα του 

φύλλου.Οι φάκελοι της βάσης δεν αποτελούνται από ίσο αριθμό εικόνων καθώς η 

κατηγοριοποίηση των φύλλων γίνεται αυτόματα από το σύστημα και η ποικιλία των 

φυτών ανα κατηγορία διαφέρει. 

Οι εικόνες που περιέχονται στους φακέλους κάθε κατηγορίας είναι 

στιγμιότυπα του φύλλου τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία.Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη με απώτερο σκοπό την εύρεση της φυτολογικής κατηγορίας του φύλλου 

ώστε να ταξινομηθεί στο φάκελο εικόνων της βάσης με το αντίστοιχο όνομα.Επίσης 

η επεξεργασία της εικόνας είναι απαραίτητη,ώστε οι πρότυπες εικόνες της βάσης να 

είναι ιδανικές προς σύγκριση και εξαγωγή αποτελέσματος ομοιότητας με τις  εικόνες 

που εισάγονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης. 

Η τεχνική του διαχωρισμού τις βάσης σε δεκαπέντε φακέλους σύμφωνα με 

την φυτολογική κατηγορία του φύλλου πραγματοποιήθηκε για να παράγονται 

αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα και εγκυρότητα.Είναι προφανές 

ότι η εξαγωγή αποτελεσμάτων σύγκρισης είναι ταχύτερη όταν η σύγκριση 

πραγματοποιείται ανάλογα την κατηγορία παρά όταν πραγματοποιείται με το σύνολο 

των προτύπων.Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων έγκειται στο γεγονός ότι η 

ταξινόμηση των δειγμάτων έγινε βάση των μετρικών τους,άρα η εικόνα που ταιριάζει 

περισσότερο με την εισαγόμενη πρέπει να συγκλίνουν και οι μετρικές τους. 
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6.2 Παραγωγή εικόνων σύγκρισης -Εισαγωγή ανάλογα με 

την κατηγορία 

Η επεξεργασία των εικόνων των φύλλων σε λευκό φόντο αποτελείται από 

βελτιστοποίηση της εικόνας,μετατροπή της και μορφολογική επεξεργασία της. 

Η βελτιστοποίηση της εικόνας αποτελείται από τεχνικές για την εξάλειψη των 

σκιών,μέσω αύξησης της φωτεινότητας και της αντίθεσης.Η εξάλειψη των σκιών 

είναι μια απαραίτητη διαδικασία για την παραγωγή του επιθυμητού σχήματος του 

φύλλου.Το σχήμα του φύλλου είναι το καθοριστικό μέγεθος για την εξέλιξη της 

έρευνας και της εξαγωγής έγκυρων αποτελεσμάτων,καθώς διαμέσου του σχήματος 

εξάγονται χρήσιμες μετρικές και πραγματοποιείται σύγκριση. 

Η διαδικασία μετατροπής της εικόνας αποφέρει μια δυαδική εικόνα του 

φύλλου.Η έγχρωμη εικόνα που έχει εισαχθεί αρχικά μετατρέπεται σε ασπρόμαυρη ή 

κλίμακας του γκρί(grayscale).Στη συνέχεια η ασπρόμαυρη εικόνα μετατρέπεται σε 

δυαδική με αυξημένη αντίθεση,ώστε να είναι απόλυτα ευδιάκριτο το σχήμα του 

φύλλου. 

Η μορφολογική επεξεργασία αρχικά πραγματοποιεί διαστολή στην δυαδική 

εικόνα με την χρήση γραμμών αυξημένης αντίθεσης στην εικόνα.Η δυαδική εικόνα 

έπειτα δέχεται γέμισμα οπών,όπου εσωτερικά του σχήματος συμπληρώνονται τα κενά 

προς την δημιουργία ενιαίου σχήματος.Τέλος πραγματοποιείται εξομάλυνση της 

εικόνας χρησιμοποιώντας δομικό στοιχείο της μορφής διαμάντι,ώστε να παραχθεί μια 

εικόνα που να χαρακτηρίζεται από φυσικότητα. 

Οι εικόνες που παράγονται είναι κατάλληλες για εξαγωγή των μεγεθών του 

σχήματος,όπως η περίμετρος και το εμβαδόν που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή 

των μετρικών.Η διαδικασία συνεχίζεται με την εύρεση των μετρικών κυκλικότητας 

και μέγιστου ευθύγραμμου τμήματος του εμβαδού,οι οποίες είναι τα στοιχεία για 

κατηγοριοποίηση του φύλλου και εξαγωγή της φυτολογικής κατηγορίας που ανήκει. 

Έχοντας την εξομαλυμένη δυαδική εικόνα και την φυτολογική κατηγορία που 

ανήκει το φύλλο αποθηκεύεται η εικόνα του φύλλου με το όνομα του είδος του φυτού 

που αντιπροσωπεύει στον φάκελο με όνομα της φυτολογικής κατηγορίας που ανήκει.  
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6.3 Σύγχυση κατηγοριών -Επαναλαμβανόμενες εγγραφές 

Οι φυτολογικές κατηγορίες διακρίνονται από διαφορές στο σχήμα του 

φύλλου.Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ολόκληρο το σχήμα ώστε να είναι εύκολα 

διακριτή η κατηγορία,αλλά μεταξύ κάποιων κατηγοριών οι διαφορές στο σχήμα είναι 

ελάχιστες και χρειάζονται εκτενής παρατήρηση για να εντοπιστούν. 

Το αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης φυτού που ερευνάται 

εντοπίζει,κατηγοριοποιεί και ταυτοποιεί τα φύλλα του φυτού ανάλογα με το σχήμα 

και τις μετρικές τού.Λογω της ομοιότητας των πρότυπων σχημάτων των φυτολογικών 

κατηγοριών έχει παρατηρηθεί δύο ή και τρείς κατηγορίες να συγκρούονται σε μια 

περιοχή τιμών της μετρικής μήκος,με αποτέλεσμα να χρειαστεί επιπλέον διαιτησία με 

βάση τη μετρική κυκλικότητας ώστε να κατηγοριοποιηθεί φυτολογικά το φύλλο. 

Η παρατήρηση της σύγκρουσης των κατηγοριών στις περιοχές τιμών της 

μετρικής Μήκος παρατηρείται κυρίως ανάμεσα σε φυτολογικές κατηγορίες που τα 

σχήματά τους διαφέρουν σε λεπτομέρειες καμπυλότητας στο σημείο πρίν το μίσχο ή 

σε λεπτομέρειες καμπυλότητας στην κορυφή. 

Η σύγχυση κατηγοριών είναι αναπόφευκτη καθώς κάποιες κατηγορίες είναι 

αντίστροφες.Η έννοια αντίστροφες αναφέρεται στο σχήμα,καθώς τα σχήματά τους 

παρουσιάζουν την ίδια μορφολογία ανεστραμμένη.Το αυτοματοποιημένο σύστημα 

μπορεί να πραγματοποιήσει διάκριση των αντίστροφων κατηγοριών αρκεί ο χρήστης 

να εισάγει το στιγμιότυπο του φύλλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Με τον όρο επαναλαμβανόμενες εγγραφές ορίζονται οι εικόνες της βάσης που 

εμφανίζονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες.Οι εικόνες αυτές είναι φύλλα 

φυτών που αμφιταλαντεύονται μεταξύ κατηγοριών ανάλογα με την ποικιλία του 

φυτού και την κατάσταση του φύλλου.Αρκετά φυτά παρουσιάζουν διάφορες 

ποικιλίες,οι οποίες διαφέρουν ως προς το φύλλο αλλα αναφέρονται στο ίδιο 

φυτό.Επίσης σε διάφορα δέντρα κυρίως παρουσιάζεται το φαινόμενο των «άγριων» 

ποικιλιών,που δεν παράγουν καρπό και διαφέρουν μερικώς ως προς το σχήμα του 

φύλλου,αλλά αναφέρονται στο ίδιο δέντρο.Η κατάσταση του φύλλου είναι ένας 

βασικός παράγοντας εξαγωγής έγκυρων συμπερασμάτων.Η κατάσταση ενός φύλλου 

είναι ικανή να προκαλέσει σύγχυση κατηγοριών,καθώς αν ένα φύλλο είναι άρρωστο 

ή φθαρμένο παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σχήματος και καμπυλότητας με 

αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό των μετρήσεων. 

Για την καταπολέμηση των προβλημάτων αυτών οι διπλοεγγραφές κρίθηκαν 

απαραίτητες,ώστε το αυτοματοποιημένο σύστημα να προβλέψει και να διορθώσει 

όσο είναι εφικτό σφάλματα του χρήστη. 
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Κεφάλαιο 7-Πειράματα 

Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση του 

αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης φυτών από εικόνες φύλλων τους 

διακρίνονται στα πειράματα κατηγοριοποίησης και τα πειράματα για την εύρεση της 

καταλληλότερης μεθόδου ομοιότητας εικόνας. 

Τα πειράματα διεκπεραιώθηκαν στο Matlab R2015b και οι τιμές που 

εξήχθησαν χρησιμοποιήθηκαν στην δημιουργία του συστήματος μέσω της 

οριοθέτησης των κατηγοριών και την επιλογή της μεθόδου σύγκρισης και 

ομοιότητας. 

 

7.1 Πειράματα κατηγοριοποίησης 

Τα πειράματα που εκπονήθηκαν για την ταξινόμηση των φύλλων στις 

κατηγορίες διακρίνονται σε δύο επίπέδα.Τα δύο επίπεδα πειραματισμού είναι η 

κατηγοριοποίηση κυκλικότητας και η κατηγοριοποίηση ανάλογα την φυτολογική 

κατηγορία. 

Κατηγοριοποίηση κυκλικότητας 

Το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης είναι η διάκριση των δειγμάτων σε τρείς 

κατηγορίες βάση της κυκλικότητας του σχηματός τους.Οι τιμές των ορίων των τριών 

κατηγοριών καθορίστηκαν έπειτα από πειραματισμό μεταξύ πρότυπων δειγμάτων 

κάθε φυτολογικής κατηγορίας και στηρίζονται στην ασαφή λογική.Οι τρείς 

κατηγορίες που δημιουργήθηκαν για το πρώτο επίπεδο διαχωρισμού των 

δειγμάτων,βάση της μετρικής κυκλικότητας,διακρίνονται στα στρογγυλεμένα 

δείγματα,στα μέτρια στρογγυλεμένα και στα καθόλου στρογγυλεμένα.Η 

κατηγοριοποίηση αυτή είχε ως αυτοσκοπό την διάσπαση των δειγμάτων ισόποσα σε 

τρείς κατηγορίες,ώστε να μειωθούν οι υποψήφιες φυτολογικές κατηγορίες που είναι 

υποψήφιες να ενταχθεί το δείγμα.Η μετρική της κυκλικότητας είναι υπεύθυνη για το 

αυτό το διαχωρισμό και επηρεάζεται από μετρικές του σχήματος του φύλλου,όπως η 

περίμετρος και το εμβαδόν.Είναι δεδομένο ότι όσο μικρότερη είναι η τιμή της 

μετρικής κυκλικότητας τόσο στρογγυλότερο είναι το δείγμα,αντιθέτως όσο 

μεγαλύτερη τόσο το σχήμα του δείγματος τείνει στη γραμμή. 

Τα όρια των τριών κατηγοριών επιλέχθηκαν ώστε να πραγματοποιείται 

διαχωρισμός των φυτολογικών κατηγοριών όσο το δυνατόν ισόποσα και χωρίς 

σύγχυση μεταξύ τους. 

Η πρώτη κατηγορία τα στρογγυλεμένα έχουν ως ανώτατο όριο τη τιμή 

κυκλικότητας 16,8 και έχει πέντε υποκατηγορίες. 
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 Oι 5 φυτολογικές κατηγορίες είναι: 

 τριγωνικό-δελτοειδές 

 νεφροειδές 

 ρομβοειδές 

 κυκλικό 

 καρδιοειδές 

Τα φύλλα αυτών των κατηγοριών χαρακτηρίζονται από μικρή τιμή 

κυκλικότητας,καθώς το σχήμα τους τείνει να έχει την μορφή κύκλου.Την μικρότερη 

τιμή κυκλικότητας παρουσιάζει η φυτολογική κατηγορία «κυκλικό»,όπως 

υποδηλώνει και το όνομα της το σχήμα των φύλλων έχει μεγάλη ομοιότητα με κύκλο 

και το πεδίο τιμών τους σε σχέση με την τιμή της κυκλικότητας ορίζει ως μέγιστο 

όριο το 12,79.Την μεγαλύτερη τιμή κυκλικότητας σε αυτή την κατηγορία την 

εντοπίζουμε στα φύλλα της κατηγορίας «τριγωνικό-δελτοειδές» όπου το όριο 

κυκλικότητάς τους είναι από 15,65 εώς την ακραία τιμή της πρώτης κατηγορίας 

16,8.Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν πεδίο τιμών εσωτερικά των πεδίων 

τιμών των προαναφερθέντων κατηγοριών. 

Η δεύτερη κατηγορία τα μέτρια στρογγυλεμένα έχουν πεδίο τιμών 

κυκλικότητας από 16,81 εώς 21,5 και αποτελείται από τρείς υποκατηγορίες. 

Οι 3 φυτολογικές κατηγορίες είναι: 

 λογχοειδές 

 ωοειδές 

 αντοωειδές 

Η μικρότερη τιμή κυκλικότητας παρατηρείται στα φύλλα της κατηγορίας 

«αντοωειδές» που ξεκινούν από το κατώτερο όριο της δεύτερης κατηγορίας και έχουν 

ως ανώτερη τιμή κυκλικότητας το 17,19.Η διάκριση του σχήματος των αντοωειδών 

φύλλων με τα ωοειδες φύλλα είναι μια δύσκολη διαδικασία για το αυτοματοποιημένο 

σύστημα καθώς τα σχήματά τους,όπως φαίνεται στο παράρτημα Α,έχουν αντίστροφο 

σχήμα.Το ανώτερο όριο της κατηγορίας παρατηρείται στα φύλλα της κατηγορίας 

«λογχοειδές»,τα οποία έχουν το λιγότερο στρογγυλεμένο σχήμα και η τιμή της 

κυκλικότητάς τους ξεκινά από 18,1. 

Η τρίτη κατηγορία τα καθόλου στρογγυλεμένα περιέχει τις περισσότερες 

υποκατηγορίες,που αριθμούνται σε εφτά.Το πεδίο τιμών της τρίτης αυτής κατηγορίας 

ορίζεται από το 21,51 εώς το 90. 

 

 

 



Οπτική Αυτόματη Αναγνώριση Φυτού από Εικόνες Φύλλων του 

 

 
56 

 

Οι 7 φυτολογικές κατηγορίες είναι:  

 βελονοειδές 

 γραμμοειδές 

 ελλειψοειδές 

 αντιλογχοειδές 

 σπατουλοειδές 

 παλαμοσχιδές 

 πτεροσχιδές 

Από τις εφτά υποκατηγορίες που κατονομαστήκαν η κατηγορία που τα φύλλα της 

παρουσιάζουν την μικρότερη τιμή κυκλικότητας είναι η «σπατουλοειδές»,όπου το 

πεδίο τιμών της ξεκινά από το κατώτερο όριο της κατηγορίας.Τη μεγαλύτερη τιμή 

κυκλικότητας παρουσιάζουν τα φύλλα της κατηγορίας «βελονοειδές»,όπου σε 

κάποιες περιπτώσεις η τιμή τους προσεγγίζουν το ανώτερο όριο. 

 Η κατηγοριοποίηση σε πρώτο επίπεδο εκπονήθηκε σε τρείς κατηγορίες έπειτα 

από πειραματισμό και σύγκριση αποτελεσμάτων,καθώς η αρχική προσπάθεια 

κατηγοριοποίησης για αυτό το επίπεδο είχε πραγματοποιήσει διαχωρισμό σε δύο 

κατηγορίες με μια τιμή κατωφλίου αναμεσά τους. Η τιμή που διαχώριζε τα δείγματα 

σε δύο κατηγορίες ήταν η τιμή κυκλικότητας 18.Κυκλικότητα άνω του 18 και 18 το 

δείγμα ανήκει στο δεύτερο σύνολο,ενώ τιμή μικρότερη του 18 το δείγμα εντάσσεται 

στο πρώτο σύνολο.Η κατηγοριοποίηση αυτή δημιούργησε δύο σύνολα όπου το πρώτο 

αριθμούσε εφτά υποκατηγορίες και το δεύτερο οκτώ.Η διαδικασία συνεχίστηκε με 

αυτή την κατηγοριοποίηση αλλά στο επόμενο βήμα της επιπλέον ταξινόμησης σε 

φυτολογικές κατηγορίες ανάλογα του μήκους του μέγιστου ευθυγράμμου τμήματος 

του εμβαδού δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω της σύγκρουσης των 

κατηγοριών,λόγω της πληθώρας των κατηγοριών σε ένα πεδίο τιμών της μετρικής 

μήκους.Άρα επιλέχθηκε η ταξινόμηση σε τρείς κατηγορίες,όπως ορίστηκε παραπάνω. 

 

Κατηγοριοποίηση φυτολογικής κατηγορίας 

 Το δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης είναι η διάκριση των δειγμάτων στις 

δεκαπέντε φυτολογικές κατηγορίες.Η διάκριση αυτή πραγματοποιείται μέσω της 

μετρικής μήκους μέγιστου ευθυγράμμου τμήματος του εμβαδού.Η μετρική του 

μέγιστου μήκους παράγεται από το μετασχηματισμό Hough και την ομαλοποίηση της 

τιμής ανάλογα με το εμβαδον του σχήματος.Σε κάθε μία κατηγορία από τις τρείς 

κατηγορίες του προηγουμένου βήματος εμφωλεύει κάποιες υποκατηγορίες που 

αντιστοιχούν στις φυτολογικές κατηγορίες.Σε ένα πεδίο τιμών της μετρικής Μήκος 

είναι δυνατό να συγκρούονται δύο ή και περισσότερες φυτολογικές κατηγορίες με 

αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η επιπλέον διαιτησία ώστε να προσδιοριστεί η 

κατηγορία του δείγματος.Η μετρική που χρησιμοποιείται για τη διαιτησία είναι η 
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κυκλικότητα.Η ταξινόμηση στην φυτολογική κατηγορία είναι πολύ σημαντική 

διαδικασία για την εξέλιξη της έρευνας και την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος,καθώς με τις πρότυπες εικόνες της φυτολογικής κατηγορίας,που θα 

ενταχθεί,θα πραγματοποιηθεί σύγκριση ομοιότητας.Τα πρότυπα στιγμιότυπα κάθε 

φυτολογικής κατηγορίας εξετάσθηκαν ως προς την τιμή της μετρικής Μήκος και 

σύμφωνα με την τιμή που παρήχθει δημιουργήθηκε ένα πεδίο τιμών μετρικής Μήκος 

για την φυτολογική κατηγορία αυτή.Το πεδίο τιμών αυτό ορίστηκε με τρόπο ώστε η 

τιμή του μήκους να βρίσκεται εσωτερικά και κεντρικά του συνόλου τιμών 

του.Συνήθως το εύρος του πεδίου τιμών μιας κατηγορίας ως προς τη μετρική Μήκος 

είναι 0,4, αλλά αυτή η τιμή αλλάζει και προσαρμόζεται με βάση τους πειραματισμούς 

και τις εξαιρέσεις για την κάθε φυτολογική κατηγορία. 

 

7.2 Εύρεση καταλληλότερης μεθόδου ομοιότητας εικόνας  

Οι μέθοδοι σύγκρισης εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για την 

εύρεση της ομοιότητας,όπως παρουσιάστηκαν στο 5
ο
 κεφάλαιο,είναι έξι και 

διαφέρουν ως προς τον τρόπο προσέγγισης της σύγκρισης.Οι μέθοδοι αυτοι είναι οι 

εξής: 

 Μέσος τετραγωνικού σφάλματος(MSE) 

 Λόγος σήματος προς θόρυβο(PSNR) 

 Καθολικός δείκτης ποιότητας εικόνας (UIQI) 

 Διαθρωτικός δείκτης μέτρησης ομοιότητας(SSIM) 

 Πληροφορία οπτικής πιστότητας (VIF) 

 Κλίση-Απόκλιση ομοιότητας μεγέθους (GMSD) 

Η σύγκριση πραγματοποιείται σε τελικό στάδιο του αυτοματοποιημένου συστήματος 

αναγνώρισης.Έχει προηγηθεί η κατηγοριοποίηση και η εύρεση της φυτολογικής κατηγορίας 

που ανήκει το εισαγόμενο φύλλο προς αναγνώριση.Στο τελευταίο βήμα το εισαγόμενο 

φύλλο,που έχει υποστεί επεξεργασία και μορφοποίηση,συγκρίνεται με τα πρότυπα 

στιγμιότυπα φύλλων της φυτολογικής κατηγορίας που ανήκει,ώστε να εξαχθεί το μεγαλύτερο 

ποσοστό ομοιότητας.Η σύγκριση με τις πρότυπες εικόνες φύλλων της κατηγορίας γίνεται μια 

προς μία και συγκρατείται το μεγαλύτερο ποσοστό ομοιότητας κάθε φορά.Ο κώδικας του 

συστήματος είναι ίδιος μέχρι το τελευταίο στάδιο για όλες τις μεθόδους και η διάκριση 

πραγματοποιείται στον αλγόριθμο σύγκρισης που ξεκινά με την επικοινωνία με την βάση 

δεδομένων. 

Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων πραγματοποιήθηκε μέσω  

πειραματισμού με γνωστής προελεύσεως δείγματα για έλεγχο της ορθότητας των 

αποτελεσμάτων κάθε μεθόδου.Εκπονήθηκαν πολλά πειράματα για την εύρεση της 

καταλληλότερης μεθόδου,όπου διακρίθηκε η μέθοδος με την μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα.Πολλά πειράματα επέφεραν το ίδιο αποτέλεσμα για όλες τις μεθόδους 

κάποιες φορές εύστοχο,άλλες άστοχο,με αποτέλεσμα να μην βοηθούν στην εύρεση της 

καταλληλότερης μεθόδου.Οι περιπτώσεις πειραμάτων που παρατηρήθηκε διαφορά στα 

αποτελέσματα των μεθόδων,είναι αυτές που προσδιορίζουν την καταλληλότερη μέθοδο.Δεν 
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υπήρχε λόγος παρουσίασης των περιπτώσεων που το σύνολο των μεθόδων πέτυχε ή 

απέτυχε,παρα μόνο των περιπτώσεων διαφοροποιημένων αποτελεσμάτων.Οι περιπτώσεις που 

κάποιες μέθοδοι διακρίθηκαν σε σχέση με τις άλλες είναι σε εφτά πειράματα φύλλων. 

Τα πειράματα που παρατηρήθηκε διαφοροποίηση αποτελεσμάτων παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

1
ο
 Πείραμα(αρμπαρόριζα) 

 

     Εισαγόμενη εικόνα 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

MSE ΛΑΘΟΣ 

PSNR ΛΑΘΟΣ 

UIQI ΛΑΘΟΣ 

SSIM ΛΑΘΟΣ 

VIF ΣΩΣΤΟ ( MAXVIF=0,039) 

GMSD ΛΑΘΟΣ 

 

Η εισαγόμενη εικόνα δεν ήταν ένα ιδανικό φύλλο και οι σκιές στο χαμηλό σημείο του 

στιγμιότυπου ήταν έντονες.Η μοναδική μέθοδος που απέφερε σωστό 

αποτέλεσμα,καθώς από την αρχή ηταν γνωστό ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο 

άνηκε στο φυτό αρμπαρόριζα,ήταν η VIF αλλά με μικρό ποσοστό βεβαιότητας. 
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2
ο
 Πείραμα(Πλάτανος) 

 

         Εισαγόμενη εικόνα 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

MSE ΣΩΣΤΟ    (Min Mean Square Error=9606,15) 

PSNR ΣΩΣΤΟ    (Max PSNR=8,34) 

UIQI ΛΑΘΟΣ 

SSIM ΣΩΣΤΟ    (Max SSIM=42%) 

VIF ΣΩΣΤΟ    ( MAXVIF=0,016) 

GMSD ΛΑΘΟΣ 

 

Στα αποτελέσματα του 2
ου

 πειράματος εντοπίζονται περισσότερες από μία μέθοδοι να 

εξάγουν σωστό αποτέλεσμα,αλλά με μικρά ποσοστά βεβαιότητας. 
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3
ο
 Πείραμα(τριαντάφυλλο) 

 

              Εισαγόμενη εικόνα 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

MSE ΣΩΣΤΟ     

PSNR ΣΩΣΤΟ     

UIQI ΛΑΘΟΣ 

SSIM ΛΑΘΟΣ 

VIF ΣΩΣΤΟ     

GMSD ΛΑΘΟΣ 

 

Τρείς μέθοδοι εξάγουν σωστό αποτέλεσμα για το φύλλο του τριαντάφυλλου,που το 

στιγμιότυπο χαρακτηρίζεται από ελαφριές σκιές και μία πηγή φωτεινότητας στην 

κορυφή του φύλλου που επηρεάζει το σχήμα του. 
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4
ο
 Πείραμα(τριαντάφυλλο) 

  

 Εισαγόμενη εικόνα 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

MSE ΣΩΣΤΟ     

PSNR ΣΩΣΤΟ     

UIQI ΣΩΣΤΟ 

SSIM ΛΑΘΟΣ 

VIF ΣΩΣΤΟ     

GMSD ΛΑΘΟΣ 

 

Σε αυτή την απεικόνιση του ίδιου φύλλου του 3ου πειράματος σε πραγματικό 

στιγμιότυπο χωρίς απαλοιφή των σκιών,τα αποτελέσματα που εξάγονται 

διαφοροποιούνται από αυτά του 3ου πειράματος καθώς έχει προστεθεί στις εύστοχες 

μεθόδους και η UIQI.Η εικόνα αυτή χαρακτηρίζεται από πιο έντονες σκιές σε σχέση 

με την εικόνα του πειράματος 3. 
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5
ο
 Πείραμα(δυόσμος) 

 

Εισαγόμενη εικόνα 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

MSE ΛΑΘΟΣ     

PSNR ΛΑΘΟΣ    

UIQI ΛΑΘΟΣ 

SSIM ΛΑΘΟΣ 

VIF ΣΩΣΤΟ     

GMSD ΛΑΘΟΣ 

 

Σε αυτή τη περίπτωση εικόνας η μόνη μέθοδος που απέδωσε σωστή απόκριση είναι η 

μέθοδος οπτικής πιστότητας VIF.Η εικόνα χαρακτηρίζεται από έντονες σκιές στο 

κάτω μέρος . 
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6
ο
 Πείραμα(Ιβίσκος) 

 

Εισαγόμενη εικόνα 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

MSE ΛΑΘΟΣ  (Λεμονιά) 

PSNR ΛΑΘΟΣ  (Λεμονιά) 

UIQI ΛΑΘΟΣ  (Λεμονιά) 

SSIM ΛΑΘΟΣ  (Μπρόκολο) 

VIF ΣΩΣΤΟ     

GMSD ΛΑΘΟΣ  (Μπρόκολο) 

 

Σε αυτό το πείραμα η μόνη μέθοδος που παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η 

μέθοδος οπτικής πιστότητας VIF,ενώ οι υπόλοιπες μέθοδοι δεν απέφεραν το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
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Οι τρείς πρώτες MSE,PSNR και UIQI έκριναν ως ομοιότερη εικόνα της λεμονιάς: 

 

 

Οι SSIM και GMSD έκριναν ως ομοιότερη την εικόνα του μπρόκολου: 

 

 

 

Ενώ η μέθοδος VIF επέλεξε την σωστή εικόνα ομοιότητας τον ιβίσκο: 
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7
ο
 Πείραμα(τριαντάφυλλο) 

 

               Εισαγόμενη εικόνα 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

MSE ΛΑΘΟΣ   

PSNR ΛΑΘΟΣ   

UIQI ΛΑΘΟΣ   

SSIM ΛΑΘΟΣ   

VIF ΣΩΣΤΟ     

GMSD ΛΑΘΟΣ   

 

Και σε αυτό το πείραμα η μόνη μέθοδος που στέφθηκε με επιτυχία στην εύρεση του 

αποτελέσματος είναι η VIF. 
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7.3 Παράθυρο εντολών για κάθε μέθοδο ομοιότητας 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιαστεί το παράθυρο εντολών και οι 

πίνακες των αποτελεσμάτων για κάθε μέθοδο ομοιότητας για τυχαία δείγματα 

φυτών.Παρουσιάζεται επίσης και ο τρόπος και η μέτρηση εξαγωγής 

αποτελέσματος,καθώς κάθε μέθοδος χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς τρόπους και 

μετρήσεις. 

 

 Παράθυρο εντολών της μεθόδου MSE και PSNR 

Εισάγοντας εικόνα φύλλου στο αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο μέσου τετραγωνικού σφάλματος MSE και της μεθόδου 

λόγου σήματος προς θόρυβο PSNR.Για το παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε το στιγμιότυπο του 

φυτού euphorbia milii: 

 

 

      Εισαγόμενη εικόνα  

 

Η εικόνα έπειτα από το στάδιο της επεξεργασίας και της κατηγοριοποίησης 

συγκρίνεται με τις εικόνες του αντίστοιχου φακέλου της βάσης και προκύπτει το 

παρακάτω παράθυρο εντολών: 
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     Παράθυρο Εντολών 

Στο παράθυρο εντολών φαίνονται πολλά στοιχεία της έρευνας που 

χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο φύλλο.Οι μετρικές που παρουσιάζονται είναι η 

Κυκλικότητα(Roundness) με τιμή 23,57 και η μετρική Μήκος (Max line) με τιμή 

3,28.Μέσω των μετρικών αυτών βρίσκονται και εμφανίζονται στο χρήστη οι 

κατηγοριοποιήσεις,όπου στην πρώτη κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται ότι το φύλλο 

ανήκει στα καθόλου στρογγυλεμένα και η δεύτερη κατηγοριοποίηση υποδεικνύει ότι 

ανήκει στην φυτολογική κατηγορία «σπατουλοειδές». 

Στην συνέχεια το φύλλο συγκρινέται με τα πρότυπα φύλλα του φακέλου της 

βάσης δεδομένων με το όνομα «σπατουλοειδές» και εξάγεται το αποτέλεσμα της 

σύγκρισης ομοιότητας,ότι το φύλλο ανήκει στο φυτό euphorbia milii με ελάχιστο 

τετραγωνικό σφάλμα 387,69. 

Στην ίδια εικόνα με το παράθυρο εντολών αλλά στο πάνω τμήμα εμφανίζεται ο 

πίνακας της μεταβλητής mse  με όλες τις τιμές τετραγωνικού σφάλματος για όλα  τα στοιχεία 

του φακέλου της βάσης,όπου από αυτές επιλέγεται η μικρότερη στην προκειμένη περίπτωση 

επιλέγεται η τιμή του φυτού euphorbia milii με mse=387,69(Το 1
ο
 και 2

ο
  στοιχεία του 

φακέλου δεν αντιστοιχούν σε εικόνες για αυτό το λόγο παραλείπονται) . 
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Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το ίδιο παράθυρο εντολών αλλά με τον πίνακα 

της μεταβλητής PSNR στο πάνω τμήμα: 

 

     Παράθυρο Εντολών 

Όπως είναι εμφανές το παράθυρο εντολών είναι ίδιο,αλλά επιλέχθηκε η 

μεταβλητή PSNR για προβολή στο πάνω τμήμα της εικόνας.Παρουσιάζονται όλες οι 

τιμές λόγου σήματος προς θόρυβο για όλες τις εικόνες του αντίστοιχου φακέλου της βάσης  

σε σύγκριση με την εισαγόμενη εικόνα και εντοπίζεται η μέγιστη τιμή η οποία ανήκει στο 3
ο
 

στοιχείο του φακέλου το οποίο είναι το φυτο euphorbia milii με PSNR=22,28(Το 1
ο
 και 2

ο
  

στοιχεία του φακέλου δεν αντιστοιχούν σε εικόνες για αυτό το λόγο παραλείπονται) . 

 

 

Παράθυρο εντολών της μεθόδου UIQI 

Εισάγοντας στιγμιότυπο φύλλου στο αυτοματοποιημένο σύστημα 

αναγνώρισης με χρήση της μεθόδου UIQI,το σύστημα προσαρμόζει μέσω 

επεξεργασίας την εικόνα,την ταξινομεί και στην συνέχεια πραγματοποιεί σύγκριση με 

τα στοιχεία του αντίστοιχου φακέλου της βάσης μέσω της μεθόδου καθολικού δείκτη 

ποιότητας εικόνας. 
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         Εισαγόμενη εικόνα 

  

Το σύστημα πραγματοποιεί διαδικασίες και εξάγει ένα αποτέλεσμα στο 

παράθυρο εντολών όπου παρουσιάζονται πολλά χρήσιμα στοιχεία του φύλλου.Στην 

μέθοδο UIQI εξάγονται δύο μεταβλητές,που χαρακτηρίζουν την σύγκριση,ο χάρτης 

ποιότητας της εικόνας και η μεταβλητή ποιότητας. 
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     Παράθυρο εντολών 

 

Παρατηρώντας το παράθυρο εντολών εντοπίζονται οι μετρικές κυκλικότητας 

και μέγιστου Μήκους.Η μετρική της κυκλικότητας(Roundness) για το εισαγόμενο 

στιγμιότυπο έχει τιμή 14,53 προσδιορίζοντας το  φύλλο στην πρώτη κατηγορία στα 

στογγυλεμένα.Η μετρική Μήκος (Max line) έχει τιμή 0,69 προσδιορίζοντας το φύλλο 

στην φυτολογική κατηγορία «νεφροειδές»,σε συνδυασμό με την τιμή της 

κυκλικότητας.Αποτέλεσμα της σύγκρισης της εισαγόμενης εικόνας με τις εικόνες του 

φακέλου της βάσης δεδομένων με όνομα «νεφροειδές» είναι ότι το φύλλο ανήκει στο 

φυτό μολόχα με πιθανότητα 96,15%.Μεταφράζοντας το ποσοστό η απόκριση του 

συστήματος είναι ότι το φύλλο ανήκει με βεβαιότητα στο φυτό μολόχα. 

Στο πάνω τμήμα της εικόνας παρουσιάζεται η μεταβλητή quality όπου 

αποτελεί ένα πίνακα με στοιχεία τις τιμές ομοιότητας για κάθε εικόνα του 

αντίστοιχου φακέλου της βάσης.Απο αυτές τις τιμές επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή 

,στην προκειμένη περίπτωση 0,9615,και πραγματοποιείται αντιστοίχιση του 

εισαγόμενου φύλλου με το όνομα του ομοιού του της βάσης(Το 1
ο
 και 2

ο
  στοιχεία του 

φακέλου δεν αντιστοιχούν σε εικόνες για αυτό το λόγο παραλείπονται). 
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Χάρτης ποιότητας 

Παρουσιάζεται ενδεικτικά τμήμα του χάρτη ποιότητας που εξήχθει καθώς 

λόγω μεγέθους ηταν αδύνατο να εμφανιστεί ολόκληρος.  

 

Παράθυρο εντολών της μεθόδου SSIM 

Στο αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης με μέθοδο σύγκρισης 

ομοιότητας διαθρωτικού δείκτη μέτρησης ομοιότητας (SSIM) εισάγεται στιγμιότυπο φύλλου 

του φυτού «Γεράνι»  και υπόκειται επεξεργασία,ώστε να συγκριθεί με τα αντίστοιχης 

κατηγορίας στοιχεία της βάσης και μέσω της μεταβλητής ssim να εξαχθεί αποτέλεσμα. 

 

           Εισαγόμενη εικόνα 
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Η εισαγόμενη εικόνα υπόκειται επεξεργασία για την παραγωγή της εικόνας 

που θα είναι κατάλληλη για εξαγωγή μετρικών και σύγκριση με τις εικόνες της 

βάσης. 

 

Όταν επεξεργαστεί η εικόνα παράγεται η segmented image όπως φαίνεται 

παραπάνω.Στη συνέχεια από αυτή την εικόνα εξάγονται τα μεγέθη περίμετρος και 

εμβαδό,που χρησιμοποιούνται για την εύρεση των τιμών των μετρικων.Το παράθυρο 

εντολών παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Παράθυρο εντολών  

 

Στο παράθυρο εντολών παρουσιάζονται οι τιμές των μετικών 

Κυκλικότητας(Roundness) και Μήκους(Max line).Η κυκλικότητα του φύλλου έχει 

τιμή 16.7 με αποτέλεσμα να ανήκει οριακά στην πρώτη κατηγορία τα 

στρογγυλεμένα.Η μετρική μήκος έχει τιμή 1,34 και σε συνδυασμό με την τιμή της 

κυκλικότητας προσδιορίζεται η φυτολογική κατηγορία που ανήκει το φύλλο,που είναι 

η «νεφροειδές».Πραγματοποιείται σύγκριση της εισαγόμενης εικόνας με τις εικόνες 

της βάσης,με χρήση της μεθόδου διαθρωτικού δείκτη μέτρησης ομοιότητας(SSIM) 

,και εξάγεται η τιμή της μεταβλητής ssim για κάθε στοιχείο της βάσης.Οι τιμές της 

μεταβλητής ssim φαίνονται στον πίνακα στο πάνω τμήμα της εικόνας.Η μέγιστη τιμή 

που εντοπίζεται μεταξύ των στοιχείων  είναι  η 0,7834 που αντιστοιχεί στο φύλλο του 

φυτού «Γεράνι».Τελικά εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό ομοιότητας του 

εισαγόμενου φύλλου με το φυτό της βάσης,που στην περιπτωσή αυτή είναι η 

ομοιότητα με το φυτό γεράνι κατά 78,34%. 
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Παράθυρο εντολών της μεθόδου VIF 

 Η μέθοδος οπτικής πιστότητας εικόνας χρησιμοποιείται για την σύγκριση 

ομοιότητας εικόνων στο τελευταίο στάδιο του αυτοποιημένου συστήματος και την 

εξαγωγή αποτελέσματος.Η εικόνα που εισάγεται είναι η εξής: 

 

Εισαγόμενη εικόνα 

 

 

Στην εισαγόμενη εικόνα πραγματοποιείται η απαραίτητη επεξεργασία για την 

παραγωγή κατάλληλης εικόνας για εξαγωγή μετρικών και σύγκριση.Το παράθυρο 

εντολών μετά το πέρας της διαδικασίας αναγνώρισης του συστήματος εχει ως εξής: 
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Παράθυρο εντολών  

Στο παράθυρο εντολών παρουσιάζεται η απάντηση στην εισαγόμενη εικόνα 

για το φυτό,από τον αντίστοιχο φάκελο φυτολογικής κατηγορίας της βάσης 

δεδομένων,με το οποίο παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ομοιότητα.Στην περίπτωση που 

εξετάζεται το εισαγόμενο φύλλο εντοπίζεται η μεγαλύτερη ομοιότητα με το φύλλο 

του φυτού «πικροδάφνη».Η μεταβλητή που είναι υπεύθυνη για την μέτρηση 

ομοιότητας στην μέθοδο οπτικής πιστότητας εικόνας είναι η vif και οι τιμές της για 

όλες τις εικόνες του αντίστοιχου φακέλου της βάσης σε σχέση με την εισαγόμενη 

φαίνονται στο πίνακα στο πάνω τμήμα της εικόνας.Η μέγιστη τιμή που παρουσιάζει η 

μεταβλητή είναι η 0,557 (ισχυρή τιμή για την μεταβλητή vif) και σύμφωνα με αυτή 

το φύλλο προσδιορίζεται στο φυτό πικροδάφνη. 
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Παράθυρο εντολών της μεθόδου GMSD 

 

Στην μέθοδο κλίσης-απόκλισης ομοιότητας μεγέθους (GMSD) η εισαγόμενη εικόνα 

επειτα από την επεξεργασία τίθεται σε σύγκριση με τις εικόνες της βάσης  σύμφωνα με δύο 

μεταβλητές ,του χάρτη ποιότητας(quality_map) και της μεταβλητής score.Η εισαγόμενη 

εικόνα είναι η εξής: 

 

 

       Εισαγόμενη εικόνα 

 

 

Η εικόνα δέχεται επεξεργασία με σκοπό την εξαγωγή κατάλληλων μετρικών 

για ταξινόμηση σε φυτολογική κατηγορία και αποτελεσματική σύγκριση με τις 

αντίστοιχες εικόνες της βάσης.Το παράθυρο εντολών μετά το πέρας της αναγνώρισης 

από το αυτοματοποιημένο σύστημα παρουσιάζεται παρακάτω: 
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     Παράθυρο εντολών 

Στο παράθυρο εντολών παρουσιάζονται αρχικά οι μετρικές του σχήματος του 

εισαγόμενου φύλλου,όπως η Κυκλικότητα και το μέγιστο Μήκος.Η κυκλικότητα του 

σχήματος είναι 13,39 με αποτέλεσμα να εισέρχεται στην πρώτη κατηγορία τα 

στρογγυλεμένα.Το Μήκος είναι 1,44 άρα σε συνδυασμό με την κυκλικότητα 

ταξινομείται στην φυτολογική κατηγορία,που είναι η «ρομβοειδές».Η σύγκριση που 

πραγματοποιείται είναι ανάμεσα στο εισαγόμενο φύλλο και όλα τα υπάρχοντα στον 

φάκελο της βάσης δεδομένων με όνομα «ρομβοειδές» σύμφωνα με την μεταβλητή 

score και τον χάρτη ποιότητας.Στο πανω τμήμα της εικόνας παρουσιάζεται ο πίνακας 

τιμών της μεταβλητής score για όλα τα στοιχεία του φακέλου«ρομβοειδές» σε σχέση 

με την εισαγόμενη εικόνα.Το στοιχείο με την μικρότερη τιμή στη μέθοδο αυτή είναι 

το στοιχείο με το μεγαλύτερο ποσοστό ομοιότητας και στην προκειμένη περίπτωση 

είναι το 7
ο
 στοιχείο με τιμή score=0,3037  που αντιστοιχεί στο φυτό 

κρασούλα(παχύφυτο) (Το 1
ο
 και 2

ο
  στοιχεία του φακέλου δεν αντιστοιχούν σε εικόνες για 

αυτό το λόγο παραλείπονται). 

 Ένα τμήμα του χάρτη ποιότητας  παρουσιάζεται παρακάτω: 



Οπτική Αυτόματη Αναγνώριση Φυτού από Εικόνες Φύλλων του 

 

 
78 

 

 

     Χάρτης ποιότητας 
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Παράρτημα Α (Φυτολογία) 

 

Μορφολογία Φύλλου 

Τα φύλλα σχηματίζονται από τους βλαστοφόρους οφθαλμούς.Η κατασκευή 

τους διευκολύνει δύο βασικές λειτουργίες του φυτού,τη φωτοσύνθεση και τη διαπνοή 

που επιτελούνται κυρίως από αυτά. 

 Κάθε φύλλο αποτελείται από τρία μέρη,τα οποία είναι η βάση,ο μίσχος και το 

έλασμα.Η βάση είναι το τμήμα με το οποίο το φύλλο συνδέεται με το βλαστό.Μίσχος 

είναι ένα λεπτό στέλεχος που συνδέει τη βάση με το έλασμα.Στα μονοκοτυλήδονα ο 

μίσχος λείπει,ενώ η βάση διαπλατύνεται και σχηματίζει τον κολεό.Το έλασμα ,που 

αποτελεί το κυρίως μέρος του φύλλου,είναι λεπτή και διαπλατυσμένη επιφάνεια,από 

την οποία δεσμεύει την ηλιακή ενέργεια. 

 Υπάρχουν δύο τρόποι διαμόρφωσης του ελάσματος,οι οποίοι είναι η 

διαμόρφωση με απλά φύλλα και η διαμόρφωση με σύνθετα φύλλα.Στα απλά φύλλα 

υπάρχει ένα έλασμα,ενώ στα σύνθετα φύλλα το έλασμα διαχωρίζεται σε πολλά 

φυλλάρια.Τα φυλλάρια μοιάζουν με απλά φύλλα και η διάκριση μεταξύ απλών και 

σύνθετων φύλλων πραγματοποιείται μεσω τριών τρόπων. 

1. Από την θέση των οφθαλμών,καθώς στα φύλλα οι οφθαλμοί είναι 

τοποθετημένοι στις μασχάλες,ενώ στα φυλλάρια δεν υπάρχουν οφθαλμοί στις 

μασχάλες. 

2. Τα φυλλάρια έχουν τον ίδιο προσανατολισμό,σε αντίθεση με τα απλά φύλλα 

που διακρίνονται από ανεξαρτησία. 

3. Η αποκοπή πραγματοποιείται από την βάση των φύλλων,το οποίο δεν ισχύει 

για τα φυλλάρια. 

Δικοτυλήδονα ονομάζονται τα φυτά των οποίων ο σπόρος ή το έμβρυο έχει 

δύο εμβρυακά φύλλα ή κοτυληδόνες,ενώ μονοκοτυλήδονα ή μονοκότυλα είναι τα 

φυτά που ο σπόρος έχει ένα εμβρυακό φύλλο.Στα δικοτυλήδονα φυτά τα σύνθετα 

φύλλα διακρίνονται σε απλά,διπλά ή πολλαπλά σύνθετα ,ανάλογα με το βαθμό 

κατάτμησης. 

Παραδείγματα απλών και σύνθετων φύλλων παρουσιάζονται στην εικόνα α1. 
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                             Εικόνα α1. Τύπος φύλλων αγγειοσπέρμων απλά,απλά σύνθετα,διπλά σύνθετα  

 

Το έλασμα των φύλλων διατρέχεται από ηθμαγγειώδεις δεσμίδες ή νεύρα.Η 

νεύρωση μπορεί να συγκροτείται από ένα κύριο νεύρο και μικρότερες πλάγιες 

διακλαδώσεις.Ο τύπος αυτός της νεύρωσης ονομάζεται δικτυωτή και συναντάται 

στα δικοτυλήδονα.Στα μονοκοτυλήδονα φυτά τα νεύρα είναι ίδιου μεγέθους και 

παράλληλα μεταξύ τους και προς το κύριο νεύρο.Αυτή η διάταξη νευρών 

ονομάζεται παράλληλη.Παραγείγματα εικόνων ελασμάτων φύλλων ανάλογα την 

διάταξη παρουσιάζονται στην εικόνα α2. 

       

  Εικόνα α2.Τύποι νεύρωσης  (α)παλαμοειδής (β)δικτυωτή (γ) παράλληλη 

 

 Η ακριβής περιγραφή των φύλλων είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και 

ταξινόμηση των φυτών.Η μεγάλη ποικιλία μορφών των φύλλων οφείλεται στα 

διαφορετικά γενικά σχήματα,στον τρόπο σχισμής του ελάσματος(εικόνα α3), τη 

μορφή των παρυφών τους(εικόνα α4),καθώς επίσης και στον τρόπο σχηματισμού της 

κορυφής και της βάσης του ελάσματος(εικόνα α5). 
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 Σε κάθε είδος φυτού τα φύλλα έχουν ίδια μορφολογία,για αυτό το λόγο 

χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ειδών.Εν τούτοις σε ορισμένα είδη 

παρατηρείται το φαινόμενο της ετεροφυλλίας ή ανισοφυλλίας,εμφανίζονται δηλαδή 

φύλλα με διαφορετική μορφή ή συμμετρία. 

 

Ο διαχωρισμός των φύλλων ανάλογα της σχισμής του ελάσματος 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

  

αδιαίρετο ή ακέραιο παλαμοειδώς έλλοβο 

 
 

πτεροειδώς έλλοβο παλαμοειδώς βαθυσχιδές 

   Εικόνα α3.Τρόπος και βαθμός σχίσης του ελάσματος 

 

 

 

Η διάκριση των φύλλων ανάλογα με την μορφή των παρυφών παρουσιάζεται 

παρακάτω. 
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Λειόχειλες κυματοειδείς 

  

αδρά οδοντωτές οδοντωτές 

 
                                

    Πριονωτές 

 

 
λεπτά πριονωτές 

 

 

 
διπλά πριονωτές 

                                 
                                         Εικόνα α4. Παρυφές  
       

 
Βλεφαριδωτές 

 

 

Φύλλων 

 
 



Οπτική Αυτόματη Αναγνώριση Φυτού από Εικόνες Φύλλων του 

 

 
83 

 

Ο διαχωρισμός των φύλλων ανάλογα τον τρόπο σχηματισμού της κορυφής 

και της βάσης του ελάσματος παρουσιάζεται παρακάτω. 

  

κορυφή: ακιδόληκτη 

βάση: οξεία 
κορυφή: οξύληκτη 

βάση: σφηνοειδής 

  

κορυφή: οξεία 

βάση: αμβλεία 
κορυφή: αμβλεία 

βάση: ακρότομη 

  

κορυφή: στρογγυλεμένη 

βάση: καρδιοειδής 
κορυφή: ακρόκοιλη 

βάση: ωτοειδής 

 
κορυφή: ακρότομη 

     βάση: ασύμμετρη 

                                  Εικόνα α5: Κορυφές και βάσεις φύλλων 
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Η διάκριση των φύλλων είναι μια δύσκολη και λεπτομερής διαδικασία.Η 

διαδικασία αυτή του διαχωρισμού είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με έξι τρόπους: 

 Φύλλα μονοκότυλα ή δικότυλα 

 Απλά ή σύνθετα φύλλα 

 Ανάλογα με το σχήμα του φύλλου 

 Ανάλογα με τη παρυφή του φύλλου 

 Ανάλογα με τη κορυφή του φύλλου 

 Ανάλογα με τη βάση του φύλλου 

 

Η μέθοδος διαχωρισμού των φύλλων ανάλογα το σχήμα τους,διακρίνει τα 

φύλλα σε δεκαπέντε κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζονται στην εικόνα α6. 

   

Βελονοειδές Γραμμοειδές Ελλειψοειδές 

   

Λογχοειδές αντιλογχοειδές σπατουλοειδές 
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Ωοειδές Αντωοειδές Κυκλικό 

   

Ρομβοειδές τριγωνικό - δελτοειδές καρδιοειδές 

 
 

 

Νεφροειδές Παλαμοσχιδές Πτεροσχιδές 

 

 

 

                                   Εικόνα α6. Φύλλα διαφορετικού σχήματος 
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Παράρτημα Β  

Κώδικες Matlab 

 

%-----------------------------------------------------------------% 

%-------------------Κώδικες Κατάτμησης----------------------------% 

%-----------------------------------------------------------------% 

%------------------- Πρώτη Μέθοδος Κατάτμησης --------------------% 

%xreiazetai o xrhsths na sxediasei to sxhma tou fulloy% 

 

J = imread('f1.jpg'); 
I=rgb2gray(J); 
imshow(I) 
   
str = 'Click to select initial contour location. Double-click to confirm and proceed.'; 
title(str,'Color','b','FontSize',12); 
disp(sprintf('\nNote: Click close to object boundaries for more accurate result.')) 
mask = roipoly; 
   
figure, imshow(mask) 
title('Initial MASK'); 
maxIterations = 200;  
bw = activecontour(I, mask, maxIterations, 'Chan-Vese'); 
   
figure, imshow(bw) 
title('Segmented Image'); 
%-----------------------------------------------------------------% 

%------------------- Δεύτερη Μέθοδος Κατάτμησης -------------------% 

I=imread('f1.jpg'); 
G=rgb2gray(I); 
BW=im2bw(I,0.5); 
figure,imshow(BW) 
dim = size(BW); 
col = round(dim(2)/2)-90; 
row = min(find(BW(:,col))); 
boundary = bwtraceboundary(BW,[row, col],'N'); 
figure;imshow(BW) 
hold on; 
plot(boundary(:,2),boundary(:,1),'g','LineWidth',3); 
BW_filled = imfill(BW,'holes'); 
figure;imshow(BW_filled) 
%-----------------------------------------------------------------% 

 

 

%------------------- Τρίτη Μέθοδος Κατάτμησης -------------------% 
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I=imread('f1.jpg'); 
J=rgb2gray(I); 
figure;imshow(J) 
mask = false(size(J)); 
mask(170,70) = true; 
W = graydiffweight(J, mask, 'GrayDifferenceCutoff', 25); 
thresh = 0.01; 
[BW, D] = imsegfmm(W, mask, thresh); 
figure 
imshow(BW) 
title('Segmented Image') 
%-----------------------------------------------------------------% 

%------------------- Τέταρτη Μέθοδος Κατάτμησης -------------------% 

RGB = imread('f1.jpg'); 
imshow(RGB,'InitialMagnification',50) 
hold on 
bbox1 = [300 350 350 600]; 
BW1 = false(size(RGB,1),size(RGB,2)); 
BW1(bbox1(1):bbox1(3),bbox1(2):bbox1(4)) = true; 
bbox2 = [150 90 300 120]; 
BW2 = false(size(RGB,1),size(RGB,2)); 
BW2(bbox2(1):bbox2(3),bbox2(2):bbox2(4)) = true; 
visboundaries(BW1,'Color','r'); 
visboundaries(BW2,'Color','b'); 
[L,P] = imseggeodesic(RGB,BW1,BW2); 
figure 
imshow(label2rgb(L),'InitialMagnification', 50) 
title('Segmented image') 
  
figure 
imshow(P(:,:,1),'InitialMagnification', 50) 
title('Probability that a pixel belongs to the foreground') 
 
%-----------------------------------------------------------------% 

%------------------- Πέμπτη Μέθοδος Κατάτμησης -------------------% 

I=imread('f1.jpg'); 
G=rgb2gray(I); 
figure,imshow(G) 
sigma = 1.5; 
W = gradientweight(G, sigma, 'RolloffFactor', 3, 'WeightCutoff', 0.25); 
R = 360; C = 500; 
hold on; 
plot(C, R, 'r.', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize',15); 
title('Original Image with Seed Location') 
thresh = 0.1; 
[BW, D] = imsegfmm(W, C, R, thresh); 
figure, imshow(BW) 
title('Segmented Image') 
hold on; 
plot(C, R, 'r.', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize',15); 
%-----------------------------------------------------------------% 

 

 

%------------------- Έκτη Μέθοδος Κατάτμησης -------------------% 
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I = imread('f1.jpg'); 
A=rgb2gray(I); 
J=im2bw(I,0.6); 
  
imshow(J) 
hold on 
title('Original Image'); 
mask = false(size(J)); 
mask(150:500,150:700) = true; 
visboundaries(mask,'Color','b'); 
bw = activecontour(J, mask, 200, 'edge'); 
visboundaries(bw,'Color','r'); 
title('Intial contour (blue) and final contour (red)'); 
figure, imshow(bw) 
title('Segmented Image') 
%-----------------------------------------------------------------% 

%------------------- Έβδομη Μέθοδος Κατάτμησης -------------------% 

I=imread('f1.jpg'); 
G=rgb2gray(I); 
figure,imshow(G) 
mask = zeros(size(G)); 
mask(200:end-200,200:end-200) = 1; 
figure, imshow(mask); 
title('Initial Contour Location'); 
bw = activecontour(G,mask,600); 
figure, imshow(bw); 
title('Segmented Image'); 
%-----------------------------------------------------------------% 

%-----------------------------------------------------------------% 

%------------------Κώδικας Επεξεργασίας Εικόνας-------------------% 

Or=imread('image_test.jpg'); %εισαγωγή εικόνας 
BrOr=Or.*1.9; %φωτεινότητα 
ConOr = imadjust(BrOr,[.9 0.5 .9; 1 0.6 1],[]);%αντίθεση 
Gray=rgb2gray(ConOr); %ασπρόμαυρη μετατροπή 

G2 = imresize(Gray, 0.1); %προσαρμογή μεγέθους 
G1=imadjust(G2); %αυξηση αντίθεσης 
BW=im2bw(G1,0.6); %διαδική εικόνα 
J=edge(BW,'sobel'); %ανίχνευση ακμών 

%διαστολή εικόνας% 
se = strel('line', 9, 90);  
se0 = strel('line', 9, 0); 
BWs = imdilate(J, [se se0]);  
BWfill = imfill(BWs, 'holes'); %γεμισμα οπών 

%εξομάλυνση σχήματος% 
seD = strel('diamond',1);  
BWfinal = imerode(BWfill,seD); 
BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 
imshow(BWfinal)  

%-------------------------------------------------------------------% 

%---------------Κώδικας Κατηγοριοποίησης----------------------------% 

%κοινό για όλες τις μεθόδους σύγκρισης ομοιότητας% 
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%Το πρώτο τμήμα είναι ο κώδικας επεξεργασίας της εισαγόμενης εικόνας% 

clc; 
Or=imread(image_test.jpg'); 
BrOr=Or.*1.9;%brightness 
ConOr = imadjust(BrOr,[.9 .5 .9; 1 0.6 1],[]);%contrast 
Gray=rgb2gray(ConOr); 
G2 = imresize(Gray, 0.1); 
G1=imadjust(G2); 
BW=im2bw(G1,0.6); 
J=edge(BW,'sobel'); 
se = strel('line', 9, 90); 
se0 = strel('line', 9, 0); 
BWs = imdilate(J, [se se0]); 
BWfill = imfill(BWs, 'holes'); 
seD = strel('diamond',1); 
BWfinal = imerode(BWfill,seD); 
BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 
subplot(3,3,1) 
imshow(ConOr); 
title('RGB image'); 
subplot(3,3,2) 
imshow(Gray); 
title('Grayscale image'); 
subplot(3,3,3) 
imshow(G1); 
title('ImadjustGray image'); 
subplot(3,3,4) 
imshow(BW); 
title('Binary image'); 
subplot(3,3,5) 
imshow(J); 
title('sobel image'); 
subplot(3,3,6) 
imshow(BWs); 
title('dilated gradient mask'); 
subplot(3,3,7) 
imshow(BWfill); 
title('binary image with filled holes'); 
subplot(3,3,8) 
imshow(BWfinal); 
title('segmented image'); 

%ευρεση μετρικών σχήματος% 
s = regionprops(BWfinal,'all'); 
 s(1) 
 for k = 1 
perimeter=s.Perimeter; %περίμετρος 
objArea=s.FilledArea; %εμβαδόν 
roundness=perimeter.^2/ objArea; %Κυκλικότητα 
fprintf('Roundness = %.2f\n',roundness); 
 end 

%Μετασχηματισμός Hough% 
[H,theta,rho] = hough(BWfinal); 

%Απεικόνιση μετασχηματισμού% 
figure, imshow(imadjust(mat2gray(H)),[],'XData',theta,'YData',rho,... 
        'InitialMagnification','fit'); 
xlabel('\theta (degrees)'), ylabel('\rho'); 
axis on, axis normal, hold on; 
colormap(hot) 

%ευρεση των ακμών από τον πίνακα μετασχηματισμού Hough H 
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Χρησιμοποιώντας συνάρτηση houghpeaks% 
P = houghpeaks(H,5,'threshold',ceil(0.3*max(H(:)))); 

%Υπέρθεση ακρων στην εικόνα% 
x = theta(P(:,2));  
y = rho(P(:,1)); 
plot(x,y,'s','color','black'); 

%ευρεση γραμμών στην εικόνα μεσω συναρτήσεως houghlines% 
lines = houghlines(BWfinal,theta,rho,P,'FillGap',5,'MinLength',7); 
figure, imshow(BWfinal), hold on 
max_len = 0; 
for k = 1:length(lines) 
   xy = [lines(k).point1; lines(k).point2]; 
   plot(xy(:,1),xy(:,2),'LineWidth',2,'Color','green'); 
   %Σηματοδότηση αρχή και τέλος γραμμών% 
   plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','LineWidth',2,'Color','yellow'); 
   plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','LineWidth',2,'Color','red'); 
  
   % Ευρεση μέγιστης γραμμής% 
   len = norm(lines(k).point1 - lines(k).point2); 
   if ( len > max_len) 
      max_len = len; 
      xy_long = xy; 
   end 
end 
% Σηματοδοτηση μέγιστης γραμμής% 
plot(xy_long(:,1),xy_long(:,2),'LineWidth',2,'Color','red'); 
Mikos=(100*max_len)/objArea; 
fprintf('Max line = %.2f\n',Mikos); 
%1

ο
 σταδιο κατηγοριοποίησης 

%Ασαφής Λογική 
%cluster=0; 
if roundness<=16.8 
    cluster=1; 
    disp('Anikei sta stroggulemena(cluster 1)') 
else if roundness>16.8 && roundness<=21.50 
        cluster=2; 
        disp('Anikei sta metria stroggulemena(cluster 2)') 
    else if roundness>21.50 && roundness<90 
        cluster=3; 
        disp('Anikei sta katholou stroggulemena(cluster 3)') 
        else 
            disp('try another photo') 
        end 
    end 
end 
  %2

ο
 σταδιο κατηγοριοποίησης% 

  if cluster==1%στρογγυλεμένα 
       
          if Mikos>1.35 && Mikos<1.60 
              if roundness>=15.65 
                  k='trigoniko-deltoeides'; 
                  disp('trigoniko-deltoeides') 
               
              else  
                      k='romboeides'; 
                      disp('romboeides') 
                end 
          else if Mikos>0.5 && Mikos <1.20 
                  if roundness>=15 
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                      k='trigoniko-deltoeides'; 
              disp('trigoniko-deltoeides') 
                  else if roundness>=14.5 && roundness<15 
                          k='nefroeides'; 
                  disp('nefroeides') 
                  else  
                      k='romboeides'; 
                      disp('romboeides') 
                      end 
                  end 
              else if Mikos>=1.20 && Mikos<=1.35 
              if roundness>=16.8 
                  k='trigoniko-deltoeides'; 
                  disp('trigoniko-deltoeides') 
              else if roundness<16.8 && roundness>14.70 
                      k='nefroeides'; 
                  disp('nefroeides') 
                  else 
                       k='romboeides'; 
                      disp('romboeides') 
                  end 
              end 
                  else if Mikos>=1.60 && Mikos<2.00 
                          if roundness>13.30 
                               k='romboeides'; 
                              disp('romboeides') 
                          else  
                               k='kardioeides'; 
                              disp('kardioeides') 
                          end 
          else if Mikos>=2.00 && Mikos<3.00 
                if roundness>=12.80 
                     k='kardioeides'; 
                  disp('kardioeides') 
                else %roundness<13 
                     k='kukliko'; 
                  disp('kukliko') 
                end 
                  else  
              warning('try another photo') 
              end 
                  end 
                  end 
              end 
          end 
                
      else if cluster==2 %μετρια στρογγυλεμένα 
           
              if  Mikos>2.70 && Mikos<=5.50 
                   k='logxoeides'; 
                  disp('logxoeides') 
              else if  Mikos>1.80 && Mikos<=2.35 
                       k='woeides'; 
                  disp('woeides') 
                   else if  Mikos>2.30 && Mikos<=2.70 
                           if roundness<=18 
                                k='woeides'; 
                               disp('woeides') 
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                           else   
                                k='logxoeides'; 
                                   disp('logxoeides') 
                               end 
                            

                            
                  else if Mikos>0.70 && Mikos<=1.80 
                  if roundness>16.9 && roundness<17.30 
                       k='antoweides'; 
                      disp('antoweides') 
                  else  
                       k='woeides'; 
                      disp('woeides') 
                  end 
                      else 
                  warning('try another photo') 
                      end 
                       end 
                  end 
              end 
                       
     else if cluster==3 %καθόλου στρογγυλεμένα 
       
          if  Mikos>=6.00 && Mikos<9.50 
               k='grammoeides'; 
              disp('grammoeides') 
          else if  Mikos>=4.10 && Mikos<6.00 
                  if roundness >=35.00 && roundness<90.00 
                       k='antilogxoeides'; 
                      disp('antilogxoeides') 
                  else 
                       k='elleipsoeides'; 
              disp('elleipsoeides') 
                  end 
              else if Mikos>=2.75 && Mikos<4.10 
                      if roundness>40 
                           k='elleipsoeides'; 
                          disp('elleipsoeides') 
                      else 
                           k='spatouloeides'; 
              disp('spatouloeides') 
                      end 
            

                  
                      else if  Mikos>=2.50 && Mikos<2.75 
                              if roundness>23.5 
                                   k='elleipsoeides'; 
              disp('elleipsoeides') 
                              else 
                                   k='spatouloeides'; 
                                  disp('spatouloeides') 
                              end 
                          else if  Mikos>=0.6 && Mikos<1.3 
              if roundness<=25 
                   k='palamosxides'; 
                  disp('palamosxides') 
              else if roundness>25 && roundness<35 
                      k='elleipsoeides'; 
                      disp('elleipsoeides') 
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              else 
                   k='velonoeides'; 
                  disp('velonoeides') 
                  end 
              end 
                              else if  Mikos>=1.3 && Mikos<2.5 
              if roundness<23 
                   k='palamosxides'; 
                  disp('palamosxides') 
                  else if roundness>=23 && roundness<38 
                           k='elleipsoeides'; 
                      disp('elleipsoeides') 
              
                  else if roundness>=38 && roundness<50 
                           k='pterosxides'; 
                      disp('pterosxides') 
                      else if roundness>=50 && roundness<90 
                               k='velonoeides'; 
                          disp('velonoeides') 
                          else 
                            disp('aprosdioristh eikona fytou') 
                          end 
                      %end 
                  end 
                  end 
              end 
            
               else if Mikos>=68 && Mikos<100 
                        k='elleipsoeides'; 
                       disp('elleipsoeides') 
                
                     else 
              warning('try another photo') 
                                      end  
                                  
                                      end 
                                   
                                  end 
                               
                          end 
                      end 
                  end 
          end 
 else 
             warning('try another photo') 
         end 
     end 
  end 

%-------------------------------------------------------------------% 

%-----------------------------MSE-PSNR------------------------------% 

BWfinal = imerode(BWfill,seD); 
BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 
BWteliko = im2uint8(BWfinal); %μετατροπή της εικόνας σε 8-bit unsigned integers 
BWteliko1 = imresize(BWteliko, [40 40]); %μετατροπή μεγέθους σε 40 γραμμές 40 στήλες 
[rows columns] = size(BWteliko1); 
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 %εισαγωγή στοιχείων φακέλου βασης δεδομένων% 
Folder=(k); %k είναι το είδος κατηγορίας που ανήκει το φυτό 
 imageData = dir(Folder); %ευρεση φακέλου με ονομα k 
 NumImgs = size(imageData,1); %ευρεση πλήθους δειγμάτων  
 image=imread([Folder '/' imageData(3).name]); %Εναρξη από 3

η
 εικόνα του φακέλου 

 BWnew1=im2bw(image); %μετατροπή διαδική 
 BWnew2=im2uint8(BWnew1); %μετατροπή της εικόνας σε 8-bit unsigned integers 
 BWnew3=imresize(BWnew2, [40 40]); %μετατροπή μεγέθους σε 40 γραμμές 40 στήλες 
 [rows columns] = size(BWnew3); 
 %ευρεση ελάχιστου MSE και μέγιστου PSNR% 
 squaredErrorImage = (double(BWteliko1) - double(BWnew3)) .^ 2; 
mse(3) = sum(sum(squaredErrorImage)) / (rows * columns); 
PSNR(3) = 10 * log10( 256^2 / mse(3)); 
 minmse=mse(3); 
 maxPSNR=PSNR(3); 
 j=3; 
  for i=3:NumImgs 
 image=imread([Folder '/' imageData(i).name]); 
 BWnew4=im2bw(image); 
 BWnew5=im2uint8(BWnew4); 
 BWnew6=imresize(BWnew5, [40 40]); 
 [rows columns] = size(BWnew6); 
 squaredErrorImage = (double(BWteliko1) - double(BWnew6)) .^ 2; 
 mse(i) = sum(sum(squaredErrorImage)) / (rows * columns); 
 PSNR(i) = 10 * log10( 256^2 / mse(i)); 
  if (mse(i)< minmse) && (PSNR(i)>maxPSNR) 
        minmse=mse(i); 
        maxPSNR=PSNR(i); 
        j=i; 
  i=i+1; 
  end 
    
 end 
  
sprintf('To fullo anhkei sto fyto %s',imageData(j).name) 
sprintf('The min mean square error is %.2f', minmse) 
sprintf('The max PSNR = %.2f',maxPSNR) 
  
%-------------------------------------------------------------------% 

%-----------------------------UIQI---------------------------------% 

BWfinal = imerode(BWfill,seD); 
BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 
BWteliko = im2uint8(BWfinal); 
BWteliko1 = imresize(BWteliko, [40 40]); 
  
Folder=(k); 
 imageData = dir(Folder); 
 NumImgs = size(imageData,1); 
 image=imread([Folder '/' imageData(3).name]); 
 BWnew1=im2bw(image); 
 BWnew2=im2uint8(BWnew1); 
 BWnew3=imresize(BWnew2, [40 40]); 
 quality(3) = imageQualityIndex (BWnew3, BWteliko1); 
 maxquality=quality(3); 
 j=3; 
  for i=3:NumImgs 
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 image=imread([Folder '/' imageData(i).name]); 
 BWnew4=im2bw(image); 
 BWnew5=im2uint8(BWnew4); 
 BWnew6=imresize(BWnew5, [40 40]); 
 quality(i) = imageQualityIndex(BWnew6,BWteliko1); 
  if (quality(i)>maxquality) 
        maxquality=quality(i); 
        j=i; 
  i=i+1; 
  end 
    
 end 
  
sprintf('To fullo anhkei sto fyto %s',imageData(j).name) 
sprintf('Me pithanotha %0.2f%%',maxquality*100) 
 
%-------------------------------------------------------------------% 

%----------------------------SSIM-----------------------------------% 

BWfinal = imerode(BWfill,seD); 
BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 
BWteliko = im2uint8(BWfinal); 
BWteliko1 = imresize(BWteliko, [40 40]); 
  
Folder=(k); 
 imageData = dir(Folder); 
 NumImgs = size(imageData,1); 
 image=imread([Folder '/' imageData(3).name]); 
 BWnew1=im2bw(image); 
 BWnew2=im2uint8(BWnew1); 
 BWnew3=imresize(BWnew2, [40 40]); 
 ssimval(3) = ssim(BWteliko1,BWnew3); 
 maxssimval=ssimval(3); 
 j=3; 
  for i=3:NumImgs 
 image=imread([Folder '/' imageData(i).name]); 
 BWnew4=im2bw(image); 
 BWnew5=im2uint8(BWnew4); 
 BWnew6=imresize(BWnew5, [40 40]); 
 ssimval(i) = ssim(BWteliko1,BWnew6); 
  if (ssimval(i)>maxssimval) 
        maxssimval=ssimval(i); 
        j=i; 
  i=i+1; 
  end 
    
 end 
  
sprintf('To fullo anhkei sto fyto %s',imageData(j).name) 
sprintf('me pithanothta omoiothtas %0.2f%%',maxssimval*100) 
 
%-------------------------------------------------------------------% 

%-----------------------------VIF-----------------------------------% 

BWfinal = imerode(BWfill,seD); 
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BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 
BWteliko = im2uint8(BWfinal); 
BWteliko1 = imresize(BWteliko, [40 40]); 
  
Folder=(k); 
 imageData = dir(Folder); 
 NumImgs = size(imageData,1); 
 image=imread([Folder '/' imageData(3).name]); 
 BWnew1=im2bw(image); 
 BWnew2=im2uint8(BWnew1); 
 BWnew3=imresize(BWnew2, [40 40]); 
 vif(3)=vifvec(BWteliko1,BWnew3); 
 maxvif=vif(3); 
 j=3; 
  for i=3:NumImgs 
 image=imread([Folder '/' imageData(i).name]); 
 BWnew4=im2bw(image); 
 BWnew5=im2uint8(BWnew4); 
 BWnew6=imresize(BWnew5, [40 40]); 
 vif(i) = vifvec(BWteliko1,BWnew6); 
  if (vif(i)>maxvif) 
        maxvif=vif(i); 
        j=i; 
  i=i+1; 
  end 
    
 end 
  
sprintf('To fullo anhkei sto fyto %s',imageData(j).name) 
sprintf('me maxvif %0.3f',maxvif) 
%-------------------------------------------------------------------% 

%-----------------------------GMSD----------------------------------% 

BWfinal = imerode(BWfill,seD); 
BWfinal = imerode(BWfinal,seD); 
BWteliko = im2uint8(BWfinal); 
BWteliko1 = imresize(BWteliko, [40 40]); 
  
Folder=(k); 
 imageData = dir(Folder); 
 NumImgs = size(imageData,1); 
 image=imread([Folder '/' imageData(3).name]); 
 BWnew1=im2bw(image); 
 BWnew2=im2uint8(BWnew1); 
 BWnew3=imresize(BWnew2, [40 40]); 
 score(3)= GMSD(BWnew3,BWteliko1); 
 minscore=score(3); 
 j=3; 
  for i=3:NumImgs 
 image=imread([Folder '/' imageData(i).name]); 
 BWnew4=im2bw(image); 
 BWnew5=im2uint8(BWnew4); 
 BWnew6=imresize(BWnew5, [40 40]); 
 score(i) = GMSD(BWnew6,BWteliko1); 
  if (score(i)<minscore) 
       minscore=score(i); 
        j=i; 
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  i=i+1; 
  end 
    
 end 
  
sprintf('To fullo anhkei sto fyto %s',imageData(j).name) 
sprintf('H pio kontinh sto 0 timh omoiothtas einai %.3f.\n',minscore) 
%-------------------------------------------------------------------% 

%-------------------------------------------------------------------% 

%-------------Κατηγοριοποίηση σε δύο κατηγορίες---------------------% 

%Αποτυχία στην κατηγοριοποίηση με εσφαλμένα αποτελέσματα 

%fuzzy logic 

%cluster=0; 
if roundness<18 
    cluster=1; 
    disp('Anikei sta stroggulemena(cluster 1)') 
else 
        cluster=2; 
        disp('Anikei sta katholou stroggulemena(cluster 3)') 
         

     
end 
  %kathgoriopoihsh analoga to sxhma 
  if cluster==1 
       
          if Mikos>0.7 && Mikos<1.25 
              if roundness>=15.79 
                  disp('trigoniko-deltoeides') 
              else  
                  disp('nefroeides') 
                
              end 
          else if Mikos>=1.25 && Mikos <1.65 
                  if roundness>=15.4 
              disp('kukliko') 
                  else  
                      disp('woeides') 
                  end 
              else if Mikos>=1.65 && Mikos<=3.50 
              if roundness>=15.45 
                  disp('romboeides') 
              else if roundness<15.45 && roundness>13 
                  disp('antoweides') 
                  else 
                      disp('kardioeides') 
                  end 
              end 
                  
                  else  
              warning('try another photo') 
              end 
                  end 
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                  end 
               

          

                
      else if cluster==2 
           
              if  Mikos>0.70 && Mikos<2.00 
                  if roundness<=22 
                  disp('pterosxides') 
                  else if roundness>22 && roundness<30.00 
                          disp('palamosxides') 
                      else 
                          disp('velonoeides') 
                      end 
                  end 
              else if  Mikos>=2.00 && Mikos<=4.00 
                  if roundness>3.00 
                      disp('spatouloeides') 
                  else 
                      disp('logxoeides') 
                  end 
                  
                  else if Mikos>=4.00 && Mikos<6.50 
                          if roundness<30.00 
                              disp('elleipsoeides') 
                          else if roundness>=30 && roundness<50 
                              disp('antilogxoeides') 
                              else 
                                  disp('grammoeides') 
                              end 
                          end 
                      end 
                  end 
              end 
           
                      else  
                          disp('epilogh allhs eikonas fylloy') 
                      end 
                  end 
 
%-------------------------------------------------------------------% 

%-------------------------------------------------------------------% 

 

 

 

 

 



Οπτική Αυτόματη Αναγνώριση Φυτού από Εικόνες Φύλλων του 

 

 
99 

 

 

Βιβλιογραφία 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 

[1]Αραμπατζής Θ. 1998. Θάμνοι και Δέντρα στην Ελλάδα, τομ. Ι. Οικολογική κίνηση 

Δράμας,Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. 

[2]Γεώργιος Α. Τσιχριντζής.Ανάλυση Εικόνας-Υπολογιστική Όραση,Πανεπιστήμιο Πειραιώς,Τμήμα 

Πληροφορικής. 

 [3]ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, 1990, "ΤΟΜΟΣ 10 - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

- ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ" 

[4] Μάρθα Λαζαρίδου –Αθανασιάδου,(2009).Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών,Εργαστηριακές 

Σημειώσεις ΤΕΙ Καβάλας παρ/μα Δράμας Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος. 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 

[1]C.Sasi varnan, A.Jagan, Jaspreet Kaur, Divya Jyoti, Dr.D.S.Rao,( 2011).Image Quality Assessment 

Techniques pn Spatial Domain, IJCST Vol. 2, Issue 3. 

 

[2]Hamid Rahim Sheikh, Alan C. Bovik,(2006).Image Information and Visual Quality. IEEE 

Transactions on Image Processing, Volume 15, NO. 2. 

[3]H.R. Sheikh.and A.C. Bovik,( 2006).Image information and visual quality, IEEE Transactions on 

Image Processing , vol.15, no.2,pp. 430- 444. 

[4]Ioanna-Ourania Stathopoulou and George A. Tsihrintzis,(2010).Visual Affect Recognition,University 

of Piraeus. 

[5]Neeraj Kumar , Peter N. Belhumeur , Arijit Biswas , David W. Jacobs , W. John Kress , Ida Lopez , 

Joao V. B. Soares,(2012).Leafsnap: A Computer Vision System for Automatic Plant Species 

Identification, Computer Vision – ECCV 2012,Volume 7573 of the series Lecture Notes in Computer 

Science pp 502-516. 

 

[6]Pedram Mohammadi,Abbas Ebrahimi-Moghadam,Shahram Shirani,(2014).Subjective and Objective 

Quality Assessment of Image: A Survey. 

 

 

[7]Protiere and G. Sapiro,(2007). Interactive Image Segmentation via Adaptive Weighted Distances, 

IEEE Transactions on Image Processing, Volume 16, Issue 4. 

[8]R. T. Whitaker,(1998). A level-set approach to 3d reconstruction from range data. International 

Journal of Computer Vision, Volume 29, Issue 3, pp.203-231. 

[9]Sethian, J. A.(1999).Level Set Methods and Fast Marching Methods: Evolving Interfaces in 

Computational Geometry, Fluid Mechanics, Computer Vision, and Materials Science, Cambridge 

University Press, 2nd Edition. 

[10]Soille, P.,(1999) .Morphological Image Analysis: Principles and Applications, Springer-Verlag,pp. 

173-174. 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33709-3
http://link.springer.com/bookseries/558
http://link.springer.com/bookseries/558


Οπτική Αυτόματη Αναγνώριση Φυτού από Εικόνες Φύλλων του 

 

 
100 

 

 

 

[11]T. F. Chan, L. A. Vese,(2001). Active contours without edges. IEEE Transactions on Image 

Processing, Volume 10, Issue 2, pp. 266-277. 

[12]V. Caselles, R. Kimmel, G. Sapiro,(1997) .Geodesic active contours. International Journal of 

Computer Vision, Volume 22, Issue 1, pp. 61-79.  

[13]Wufeng Xuea,b, Lei Zhangb, Xuanqin Moua, Alan C. Bovikc,(2014).Gradient Magnitude 

Similarity Deviation:AHighly Efficient Perceptual Image Quality Index, IEEE Transactions on Image 

Processing ,Volume 23 ,  Issue 2 . 

 

[10]Yusra A. Y. Al-Najjar, Dr. Der Chen Soong,(2012).Comparison of Image Quality Assessment: 

PSNR, HVS, SSIM, UIQI, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 3, Issue 

8. 

 

 

 

Πηγές από διαδίκτυο 

www.mathworks.com (Image Processing Toolbox) 

http://www.mathworks.com/help/images/boundary-tracing-in-images.html 

http://www.mathworks.com/help/images/ref/im2bw.html 

http://www.mathworks.com/help/images/examples/detect-and-measure-circular-objects-in-an-

image.html 

http://www.mathworks.com/help/images/ref/regionprops.html 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/81048-mse-mean-square-error 

http://www.mathworks.com/help/images/hough-transform.html#buh9ylp-26 

http://www.mathworks.com/help/images/examples/detecting-a-cell-using-image-segmentation.html 

www.computervisionblog.wordpress.com 

https://computervisionblog.wordpress.com/2011/04/13/matlab-read-all-images-from-a-folder-

everything-starts-here/ 

http://www.tropicos.org 

http://www.tropicos.org/ImageSearch.aspx 

http://nci.org.au/ 

 

 
 

 

 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=83
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=83
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=6685907
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/help/images/boundary-tracing-in-images.html
http://www.mathworks.com/help/images/examples/detect-and-measure-circular-objects-in-an-image.html
http://www.mathworks.com/help/images/examples/detect-and-measure-circular-objects-in-an-image.html
http://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/81048-mse-mean-square-error
http://www.mathworks.com/help/images/hough-transform.html#buh9ylp-26
http://www.mathworks.com/help/images/examples/detecting-a-cell-using-image-segmentation.html
http://www.computervisionblog.wordpress.com/
http://www.tropicos.org/
http://www.tropicos.org/ImageSearch.aspx
http://nci.org.au/

