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Υειμεπινό Δξάμηνο 2016-2017 

Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε κηαο απιήο εθαξκνγήο ζε κία 

βάζε δεδνκέλωλ εηθόλωλ ζηελ νπνία ζα γίλεηαη αλαδήηεζε κε βάζε ην πεξηερόκελν 

(image retrieval system). Τα αληηθείκελα ηωλ εηθόλωλ ζα εηζάγνληαη θαη ζα 

επεμεξγάδνληαη ζηελ βάζε ωο αξηζκεηηθά δηαλύζκαηα (descriptor vectors) βαζηθώλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθώλ (ρξώκα, πθή, ζρήκα, θιπ.) πνπ ζα επηιέμεηε εζείο, ελώ ζα ππάξρνπλ 

ζύλδεζκνη αλαθνξάο θαη ζηα αξρεία ηωλ θαλνληθώλ εηθόλωλ ώζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί 

αλ ζέιεη λα εκθαλίζεη κία εηθόλα θαη λα ηελ δεη. Η αλαδήηεζε ηεο νκνηόηεηαο κεηαμύ 

δύν εηθόλωλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα δηαλύζκαηα απηά, αιιά ε κέηξεζε θαη ε 

βαζκνιόγεζε ηεο νκνηόηεηαο κπνξεί λα γίλεη κε όπνηα ηερληθή επηζπκείηε από απηέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην κάζεκα ή από ηελ βηβιηνγξαθία (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεωλ δεδνκέλωλ ηεο επηινγήο ζαο (π.ρ. PostgreSQL), ελώ γηα 

ηελ εθαξκνγή κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ή γιώζζα. Επίζεο 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αθόκα θαη έηνηκα δεδνκέλα βάζεωλ εηθόλωλ πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν (π.ρ. http://www.imageclef.org/wikidata, 

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/oxbuildings/). Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαηηήζεηο 

είλαη νη εμήο: 

1. Κάληε κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ζαο θαη ηωλ δπλαηνηήηωλ ηεο. 

2. Η εθαξκνγή ζαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγωγή λέωλ εηθόλωλ είηε καδηθά 

είηε κία πξνο κία. Γηα θάζε εηθόλα ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη ζηελ βάζε ην αληίζηνηρν 

δηάλπζκα ή ηα αληίζηνηρα δηαλύζκαηα (descriptor vectors) ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο (ωο 

πξνο texture, color, shape ή θαη ζπλδπαζκνί απηώλ). Υπάξρνπλ αξθεηά πξόηππα πνπ 

παξάγνπλ ηα δηαλύζκαηα απηά όπωο π.ρ. CIME, TLEP, SURF, CEDD, SIFT, GIST, θιπ. 

Μπνξείηε θπζηθά λα ρξεζηκνπνηήζεηε έηνηκα δηαλύζκαηα από ζύλνια δεδνκέλωλ ηνπ 

δηαδηθηύνπ.  

3. Τα αξρεία ηωλ πξαγκαηηθώλ εηθόλωλ ζα πξέπεη λα είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ 

δεπηεξεύνπζα κλήκε, ελώ ζα πξέπεη θαηά ηελ εηζαγωγή ηωλ δηαλπζκάηωλ ηνπο ζηελ 

βάζε λα απνζεθεύεηαη θαη έλαο ζύλδεζκνο (link), ώζηε κία εηθόλα λα κπνξεί λα 

δηαβαζηεί όηαλ δεηεζεί θαη λα εκθαληζηεί ζηνλ ρξήζηε. 

4. Η εθαξκνγή ζαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη αλαδήηεζε νκνίωλ εηθόλωλ κε βάζε ην 

ρξώκα, ηελ πθή, ην ζρήκα (texture, color, shape) ή θαη ζπλδπαζκνύο απηώλ, αλάινγα κε 

ηα αληίζηνηρα δηαλύζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαδήηεζεο, 

ν ρξήζηεο ζα δίλεη κία εηθόλα ε νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη ζηε βάζε 

δεδνκέλωλ, ελώ ζα δειώλεη θαη έλαλ αξηζκό k γηα ην πιήζνο ηωλ νκνίωλ εηθόλωλ πνπ 

επηζπκεί ωο απάληεζε (εξώηεκα νκνηόηεηαο k-NN). Εθηόο από ηα δηαλύζκαηα ηωλ 
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νκνίωλ εηθόλωλ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη θαη νη αληίζηνηρνη ζύλδεζκνη πξνο ηηο 

πξαγκαηηθέο εηθόλεο ώζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ηηο δεη αλ ην επηζπκεί. 

5. Σηελ εθαξκνγή ζαο ε κέηξεζε θαη ε βαζκνιόγεζε ηεο νκνηόηεηαο δύν εηθόλωλ ζα 

γίλεηαη κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο από απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

κάζεκα (π.ρ. Histogram Intersection, Euclidean Distance (L2), Bhattacharyya Distance, 

Matusita Distance, Divergence, Quadratic-Form distance, θιπ.) ή από ηελ βηβιηνγξαθία. 

Ο ρξήζηεο ζηηο ξπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξεί λα επηιέγεη κία ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή από απηέο πνπ έρεηε πινπνηήζεη γηα λα εθηειεί ηα εξωηήκαηά ηνπ. 

6. Εθηειέζηε εξωηήκαηα αλαδήηεζεο κε k=20 δίλνληαο ωο είζνδν κία εηθόλα ηεο 

επηινγήο ζαο θαη εκθαλίζηε ηα απνηειέζκαηα καδί κε ηηο εηθόλεο γηα θάζε κία από ηηο 

ηερληθέο βαζκνιόγεζεο νκνηόηεηαο πνπ πινπνηήζαηε. Να ζπγθξίλεηε νπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα από ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη λα αλαθέξεηε νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο. 

7. Γηα λα κεηωζεί ν ρξόλνο επεμεξγαζίαο ηωλ εξωηεκάηωλ απνθαζίδνπκε λα 

ζπκπηέζνπκε ηα δηαλύζκαηα ηωλ εηθόλωλ ζηηο κηζέο ηνπο δηαζηάζεηο (απωιεζηηθή 

ζπκπίεζε) κε κία απιή δηαδηθαζία: επηιέγνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αξρηθνύ δηαλύζκαηνο 

θαηά δεύγε θαη θάζε δεύγνο ην αληηθαζηζηνύκε κε ηνλ κέζν όξν ηωλ ηηκώλ ηνπ (α+β)/2. 

Να δεκηνπξγήζεηε λέα βάζε δεδνκέλωλ κε ηα λέα απηά δηαλύζκαηα θαη λα εθηειέζεηε ηα 

ίδηα εξωηήκαηα όπωο πξηλ ώζηε λα ζπγθξίλεηε νπηηθά ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηα απνηειέζκαηα πνπ είραηε ζηελ αξρηθή βάζε δεδνκέλωλ. 

8. Πξναηξεηηθά κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο 

ζαο ώζηε λα κπνξεί λα εθηειεζηεί κέζω ελόο browser (π.ρ. php ζηνλ MapServer). Επίζεο 

κπνξείηε πξναηξεηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην θαηάιιειν index ώζηε λα κεηώζεηε 

αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ ρξόλν αλαδήηεζεο. 

Τν θείκελν ηεο εξγαζίαο ζα πεξηιακβάλεη εμώθπιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο, ηίηιν 

ηεο εξγαζίαο, ηα ζηνηρεία ζαο, πεξηερόκελα, ελόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα πεξηγξάθνληαη ηα 

παξαπάλω δεηνύκελα, ζρήκαηα θαη ζηηγκηόηππα νζόλεο (screenshots) όπνπ είλαη 

απαξαίηεην, νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα εθηέιεζεο, ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη αλαθνξέο. 

Τα ηκήκαηα ηνπ θώδηθα γιώζζαο ζα βξίζθνληαη ζε παξάξηεκα. Η εξγαζία ζα παξαδνζεί 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή (θείκελν ζε Word ή PDF, ζύλνιν δεδνκέλωλ, ινηπά αξρεία, 

θώδηθαο), ην αξγόηεξν ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2017. 

Η παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη από εζάο ζηελ 13
ε
 δηάιεμε ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 

2017. Κάζε εξγαζία ζα παξνπζηαζηεί ζε ρξόλν 45 ιεπηώλ.  


