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• Εισαγωγικές έννοιες. 

• Η δομή μιας ψηφιακής εικόνας. 

• Ψηφιακή εικόνα πολλαπλής ανάλυσης. 

• Σχεδιασμός ψηφιακής εικόνας από ένα 
WFA. 

• Αλγόριθμος εξαγωγής της εικόνας από 
ένα WFA. 

• Αλγόριθμος εξαγωγής του WFA από μια 
εικόνα. 

• Αλγόριθμος Συμπίεσης εικόνας. 

• Επιδόσεις του αλγορίθμου συμπίεσης 
και σύγκριση με το format JPEG. 

Περιεχόμενα 



Εισαγωγικές έννοιες 
• Μια ψηφιακή εικόνα είναι ένα 

«ψηφιδωτό» στοιχειωδών σημείων τα 
οποία διαθέτουν την απαραίτητη 
πληροφορία φωτεινώτητας και 
χρώματος ώστε συνολικά να μπορούν 
να δημιουργήσουν στον παρατηρητή 
την αίσθηση της εικόνας . 

 

• Pixel (εικονοστοιχείο): Το 
εικονοστοιχείο είναι απλά, μια ψηφίδα 
του ψηφιδωτού αυτού, και ως εκ 
τούτου, θεωρείται ως το μικρότερο 
πλήρες δείγμα μιας εικόνας.  

 

• Στην οθόνη ενός υπολογιστή οι εικόνες 
αναπαρίστανται με "υποδιαίρεση" της 
οθόνης σε ένα δισδιάστατο πίνακα με 
στήλες και γραμμές. Κάθε "κελί" σε ένα 
τέτοιο πίνακα είναι ένα εικονοστοιχείο.  



• Ανάλυση εικόνας (image resolution): 

Το μέγεθος που δείχνει από πόσα pixels αποτελείται μια ψηφιακή 
εικόνα στη μονάδα του μήκους λέγεται «ανάλυση εικόνας» 
(image resolution) και μετριέται σε ppi, δηλαδή pixel per inch.  

 
• Βάθος χρώματος (color depth): 
Κάθε pixel περιέχει την πληροφορία χρώματος που πρέπει να αναπαραχθεί 

κατά την παρουσίαση της εικόνας. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται με 
χρήση κάποιων bit μέσα στο αρχείο της εικόνας. 

 
Το βάθος χρώματος είναι ο αριθμός που δηλώνει πόσα bit χρησιμοποιούνται 

για την αποθήκευση της πληροφορίας χρώματος του κάθε pixel. 
 
Από τον αριθμό αυτό προκύπτει και το πλήθος των χρωμάτων που μπορεί να 

περιέχει μια ψηφιακή εικόνα. 

Εισαγωγικές έννοιες 



• Είδη ψηφιακών εικόνων: 

Τα κυριότερα είδη ψηφιακών εικόνων είναι: 

• Μονόχρωμη (Grayscale) 

• Έγχρωμη (Colour image) 

• Διτονική (Bitonal ή bilevel) 

Εισαγωγικές έννοιες 



• Μονόχρωμη (Grayscale) 

Εισαγωγικές έννοιες 

Πρόκειται για εικόνες που 
δημιουργούνται από τόνους 
του γκρι και έχουν βάθος 
χρώματος 8 bit. Το 
ανθρώπινο μάτι μπορεί να 
διακρίνει μόλις 200 
διαφορετικούς τόνους και 
επομένως τα 256 επίπεδα 
είναι αρκετά ώστε να 
δημιουργούν εικόνες με μια 
ομαλή μεταβολή της 
φωτεινότητας των 
εικονοστοιχείων.  



Εισαγωγικές έννοιες 

• Έγχρωμη (Colour image) 

 

 

 

 

Στην έγχρωμη ψηφιακή εικόνα η 
πληροφορία χρώματος του κάθε 
pixel αναλύεται σε τρεις συνιστώσες 
δηλ. πληροφορία για καθένα από τα 
τρία πρωτεύοντα χρώματα του 
μοντέλου RGB. Αν για κάθε χρώμα     
( Red, Green, Blue) χρησιμοποιηθεί 
πληροφορία 8 bit (δηλ. 256 
αποχρώσεις κάθε πρωτεύοντος 
χρώματος) τότε σε μια τέτοια εικόνα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 
και 16,7 εκατομμύρια χρώματα   
(256 x 256 x 256) 



Εισαγωγικές έννοιες 

• Διτονική (Bitonal ή bilevel) 

Μια διτονική εικόνα έχει βάθος 
χρώματος 1 bit και επομένως 
χρησιμοποιεί δύο χρωματικούς 
τόνους (π.χ. άσπρο και μαύρο) για 
κάθε εικονοστοιχείο.  



• Τι είναι η συμπίεση εικόνας; 

   Συμπίεση ονομάζουμε τη διαδικασία ελάττωσης των δεδομένων 

που χρειάζονται για την αναπαράσταση μιας μορφής 
πληροφορίας (όπως εικόνες, ήχος, κείμενο, βίντεο κ.λ.π.) 

 

• Τύποι Αλγορίθμων Συμπίεσης 
 Αλγόριθμοι συμπίεσης χωρίς απώλειες ή αντιστρεπτοί (lossless 

compression) 

 Αλγόριθμοι συμπίεσης με απώλειες ή μη αντιστρεπτοί (lossy 
compression) 

 

Εισαγωγικές έννοιες 



Εισαγωγικές έννοιες 

• Τύποι Αλγορίθμων Συμπίεσης 
 Αλγόριθμοι συμπίεσης χωρίς απώλειες ή αντιστρεπτοί (lossless 

compression) 

 Αυτό το είδος αλγορίθμων έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι 
η διαδικασία συμπίεσης δεν αλλοιώνει καθόλου την 
πληροφορία. Δηλαδή, μετά την αποσυμπίεση, η πληροφορία 
επανέρχεται ακριβώς στην μορφή που είχε πριν. Συνήθως, 
αυτοί οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει κανένα περιθώριο απωλειών. Για παράδειγμα, αν η 
πληροφορία που μεταφέρεται είναι ένα πρόγραμμα 
υπολογιστή, ένα και μόνο αλλοιωμένο bit μπορεί να είναι 
αρκετό να καταστήσει το πρόγραμμα άχρηστο. 



Εισαγωγικές έννοιες 

• Τύποι Αλγορίθμων Συμπίεσης 
 Αλγόριθμοι συμπίεσης με απώλειες ή μη αντιστρεπτοί (lossy compression) 

 
Αν, για παράδειγμα, η πληροφορία περιγράφει μια 
φωτογραφία, είναι δυνατόν να επιτύχουμε καλύτερη συμπίεση 
κάνοντας μερικές υποχωρήσεις όσον αφορά στην πιστότητα του 
συμπιεσμένου σήματος. Είναι φανερό ότι σε τέτοιες 
περιπτώσεις το σημασιολογικό περιεχόμενο ουσιαστικά δεν 
μεταβάλλεται αλλά υπεισέρχεται η έννοια της μείωσης της 
ποιότητας. Το ψηφιακό σήμα ως ακολουθία bits σαφώς και 
μεταβάλλεται. 



• Συμπίεση JPEG 
•    Το JPEG είναι ένας τυποποιημένος μηχανισμός συμπίεσης εικόνας, ο 

οποίος έχει πάρει το όνομα του από τα αρχικά της επιτροπής (Joint 
Photographic Experts Group) που έγραψε το πρότυπο. 

• Το JPEG είναι κατασκευασμένο για συμπίεση είτε εγχρώμων είτε 
ασπρόμαυρων εικόνων και δουλεύει πολύ καλά σε φωτογραφίες, εικόνες 
φυσικής τέχνης και παρόμοια είδη αλλά όχι τόσο καλά σε γραφή και απλά ή 
γραμμικά σχέδια. 

• Το JPEG είναι μια μέθοδος που έχει απώλειες κατά την συμπίεση της 
εικόνας, δηλαδή η αποσυμπιεσμένη εικόνα δεν είναι ακριβώς η ίδια με αυτή 
που είχαμε πριν τη συμπίεση. Παρόλα αυτά λόγω των περιορισμών της 
ανθρώπινης όρασης, κυρίως του ότι μια μικρή αλλαγή στα χρώματα γίνεται 
λιγότερο αντιληπτή από μια αντίστοιχη αλλαγή στην φωτεινότητα, οι 
διαφορές δεν γίνονται αντιληπτές με γυμνό μάτι. 

• Το JPEG αποτελεί σημαντικό δείγμα της σύγχρονης τεχνολογίας συμπίεσης 
ψηφιακού σήματος και βάση για τη συμπίεση σήματος video κατά MPEG. 

Εισαγωγικές έννοιες 



• Πεπερασμένα Αυτόματα με Βάρη  

    (Finite Weighted Automata) 

   Τα Πεπερασμένα Αυτόματα με Βάρη είναι 
όπως τα κλασσικά πεπερασμένα 
αυτόματα των οποίων οι μεταβάσεις 
είναι εφοδιασμένες με βάρη συνήθως 
από ένα ημιδακτύλιο. 

Εισαγωγικές έννοιες 



Εισαγωγικές έννοιες 

• Πεπερασμένα Αυτόματα με Βάρη  

     (Finite Weighted Automata) 

Πεπερασμένο Αυτόματο με Βάρη (WFA) πάνω στο 
αλφάβητο Α και στον αντιμεταθετικό ημιδακτύλιο Κ 
λέγεται η τετράδα A=(Q,in,wt,ter) όπου: 

Q : Σύνολο πεπερασμένων καταστάσεων 

 In: Αρχική συνάρτηση βαρών 

Wt: Βάρος μετάβασης 

 Ter: Τελική συνάρτηση βαρών 



• Παράδειγμα: 
      
 
 
 
 
 
 
W=cabb 
Weight(Pw)=in(q0) ∙∏ wt(ti) ∙ter(qn) 
Weight(Pw)= 

in(q0)∙wt(q0cq1)∙wt(q1aq1)∙wt(q1bq1)∙wt(q1bq1)∙ter(q1) 
Weight(Pw)=1 ∙3 ∙4 ∙4 ∙4 ∙1=192 
                       

a,b  (2) 
c,d  (3) 

a,b  (4) 

Εισαγωγικές έννοιες 



Εικόνα πεπερασμένης ανάλυσης  -  
                                               (finite resolution image) 
• Ορίζεται σαν μια wh ορθογώνια περιοχή με pixels, το καθένα με 

το δικό του χρώμα.  

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρούμε w = h = 2k, όπου k +.  

 Με αυτή την παραδοχή, κάθε τετράγωνο μπορεί να διαιρεθεί σε 
4 μικρότερα. 

• Η εικόνα γενικά, θεωρείται ως η συνάρτηση  

 

 

    η οποία αντιστοιχίζει σε κάθε pixel, ένα στοιχείο του S, που 
δηλώνει το σύνολο των πιθανών χρωμάτων.  

 

   1,2,.. 1,2,..w h S 

Δομή μιας ψηφιακής εικόνας 



• Για διτονικές (ασπρόμαυρες) 

εικόνες:                    

 S=B={0,1} 

 

• Για grayscale εικόνες (εικόνες 
με αποχρώσεις του γκρι): 

 S= 

• Για έγχρωμες εικόνες:  

 S=3 

 

 

 

Δομή μιας ψηφιακής εικόνας 



• Επιλέγεται το αλφάβητο Σ={ 0,1, 2, 3 }, έτσι ώστε οι λέξεις 
του να αποτελούν τις διευθύνσεις των pixels  της εικόνας.  

• Σε μια εικόνα ανάλυσης  2k2k, τα pixels έχουν σαν 
διευθύνσεις, λέξεις με μήκος k.       

• H εικόνα αρχικά διαιρείται σε 4 τεταρτημόρια. Το 

πρώτο γράμμα της διεύθυνσης ενός pixel, καθορίζεται 

από το τεταρτημόριο στο οποίο περιέχεται το pixel. Η 

υπόλοιπη διεύθυνση καθορίζεται αναδρομικά σαν η 

λέξη μήκους k-1, που είναι η διεύθυνση του pixel στο 

τεταρτημόριο, όταν το τεταρτημόριο θεωρείται σαν  

2k-12k-1 εικόνα. 

• Η κενή λέξη ε θεωρείται ως η διεύθυνση εικόνας 11, 

δηλαδή ενός pixel. 

Δομή μιας ψηφιακής εικόνας 



• Παράδειγμα 1 

Στο διπλανό σχήμα έχουμε ανάλυση 2x2. 

Τα pixels έχουν σαν διευθύνσεις, λέξεις  μήκους k=1, οι οποίες 
προκύπτουν, αφού χωριστεί η εικόνα σε τέσσερα τμήματα. 

Οι διευθύνσεις είναι 0,1,2,3. 

 22 23 32 33 

20 21 30 31 

02 03 12 13 

00 01 10 11 

Οι διευθύνσεις των pixels για 
εικόνα ανάλυσης 4x4 

Δομή μιας ψηφιακής εικόνας 



• Παράδειγμα 2 

 

 

 

Στο διπλανό σχήμα το pixel με το μαύρο 

χρώμα έχει διεύθυνση 2131, η οποία 

προκύπτει ως εξής:  

- Αρχικά η εικόνα με ανάλυση 22   χωρίζεται 

σε 4 τμήματα. Το τμήμα στο οποίο ανήκει το 

pixel είναι το 2. 

Δομή μιας ψηφιακής εικόνας 



• Παράδειγμα 2 

 
Στο διπλανό σχήμα το pixel με το μαύρο 

χρώμα έχει διεύθυνση 2131, η οποία 

προκύπτει ως εξής:  

- Αρχικά η εικόνα με ανάλυση 22   χωρίζεται 

σε 4 τμήματα. Το τμήμα στο οποίο ανήκει το 

pixel είναι το 2. 

-Κατόπιν το τεταρτημόριο με διεύθυνση 2, 

θεωρείται ως εικόνα με ανάλυση 22 και 

χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το νέο 

τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει το pixel  έχει 

διεύθυνση 1.    

Δομή μιας ψηφιακής εικόνας 



• Παράδειγμα 2 

 
Στο διπλανό σχήμα το pixel με το μαύρο 

χρώμα έχει διεύθυνση 2131, η οποία 

προκύπτει ως εξής:  

- Αρχικά η εικόνα με ανάλυση 22   χωρίζεται 

σε 4 τμήματα. Το τμήμα στο οποίο ανήκει το 

pixel είναι το 2. 

-Κατόπιν το τεταρτημόριο με διεύθυνση 2, 

θεωρείται ως εικόνα με ανάλυση 22 και 

χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το νέο 

τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει το pixel  έχει 

διεύθυνση 1.    

- Όμοια το τεταρτημόριο με διεύθυνση 1, 

θεωρείται ως εικόνα με ανάλυση 22 και 

χωρίζεται πάλι σε τέσσερα μέρη. Το νέο 

τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει το  pixel  έχει 

διεύθυνση 3.                         

Δομή μιας ψηφιακής εικόνας 



• Παράδειγμα 2 

 
Στο διπλανό σχήμα το pixel με το μαύρο 

χρώμα έχει διεύθυνση 2131, η οποία 

προκύπτει ως εξής:  

- Αρχικά η εικόνα με ανάλυση 22   χωρίζεται 

σε 4 τμήματα. Το τμήμα στο οποίο ανήκει το 

pixel είναι το 2. 

-Κατόπιν το τεταρτημόριο με διεύθυνση 2, 

θεωρείται ως εικόνα με ανάλυση 22 και 

χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το νέο 

τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει το pixel  έχει 

διεύθυνση 1.    

- Όμοια το τεταρτημόριο με διεύθυνση 1, 

θεωρείται ως εικόνα με ανάλυση 22 και 

χωρίζεται πάλι σε τέσσερα μέρη. Το νέο 

τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει το  pixel  έχει 

διεύθυνση 3.                         

Τέλος, το προηγούμενο τεταρτημόριο με 
διεύθυνση 3, θεωρείται εικόνα 
ανάλυσης 22 και χωρίζεται σε τέσσερα 
μικρότερα ένα εκ των οποίων είναι και 
το pixel, το οποίο στη συγκεκριμένη 
εικόνα έχει διεύθυνση 1. 

Δομή μιας ψηφιακής εικόνας 



• Έστω Σk το σύνολο των λέξεων μήκους k, στο αλφάβητο Σ. 
Χρησιμοποιώντας αυτή τη διάταξη διευθύνσεων, μπορούμε να 
παραστήσουμε μια εικόνα ανάλυσης 2k2k, με τη συνάρτηση: 

 

  η οποία αντιστοιχίζει σε κάθε λέξη (δηλαδή σε κάθε pixel), ένα 

χρώμα.    

 

: k

kr S 

Εικόνα ανάλυσης    

k=2 έως k=7 

Ανάλυση Εικόνας 2k2k 



• Εικόνα Πολλαπλής Ανάλυσης  

                                           (Multi-resolution images) 
• Μια εικόνα πολλαπλής ανάλυσης, είναι μια συνάρτηση η οποία 

αντιστοιχίζει ένα χρώμα σε κάθε pixel, σε αναλύσεις 2k2k για κάθε 
k≥0.         

• Μπορούμε να πούμε ότι μια εικόνα πολλαπλής ανάλυσης, είναι 
απλά μια τυπική δυναμοσειρά  rS<<Σ*>>, με  Σ={0, 1, 2, 3} και S το 
σύνολο των χρωμάτων.  

 Οι συντελεστές (r,w) αποτελούν τα χρώματα των pixels. 

• Δηλαδή θέτοντας ως Σ*, το σύνολο όλων των λέξεων του αλφαβήτου 
Σ, μπορούμε να παραστήσουμε μια πολλαπλής ανάλυσης εικόνα, 
σαν τη συνάρτηση  

*:r S 

Εικόνα Πολλαπλής Ανάλυσης 



• Τετραδικά Δέντρα (Quadtrees) 
• Αυτός ο τρόπος διευθυνσιοδότησης μπορεί παρασταθεί με ένα 

τετραδικό δέντρο, που τα φύλλα του αντιστοιχούν σε pixels μιας 
εικόνας με ανάλυση 2k2k. Η διεύθυνση ενός pixel δείχνει το 
μονοπάτι στο τετραδικό δέντρο από τη ρίζα στο pixel. 

 

 

                         

 

 

  ε 

1 3 2 0 

10 11 12 13 

120 121 122 123 

Ανάλυση 2x2 

Ανάλυση 22x22 

Ανάλυση 23x23 

Εικόνα Πολλαπλής Ανάλυσης 



• Με ένα τετραδικό δέντρο μπορεί να παρασταθεί και μια multi-
resolution εικόνα. 

Τετραδικά Δέντρα (Quadtrees) 

Εικόνα Πολλαπλής Ανάλυσης 



• Χρησιμοποιούμε τα WFΑ  για να περιγράψουμε μία 

grayscale εικόνα. 

• Τα WFA αποτελούνται από καταστάσεις Qi  και 

μεταβάσεις  (transitions) ti, από τη μια κατάσταση 

στην άλλη. 

• Μια κατάσταση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

αρχική εικόνα.  

• Κάθε άλλη  κατάσταση παριστάνει μια εικόνα επίσης.  

• Όλες οι εικόνες είναι ανάλυσης 2k2k για κάποιο k. 

• Οι μεταβάσεις (παριστάνονται από τα τόξα) που 

ξεκινούν από μια κατάσταση καθορίζουν πώς η εικόνα 

δομείται με βάση τις άλλες εικόνες (καταστάσεις). 

 

 

                         

 

 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Η εικόνα κάθε κατάστασης περιγράφεται ως εξής:  

• Διαιρείται σε 4 τεταρτημόρια και κάθε τεταρτημόριο 

εκφράζεται σαν γραμμικός συνδυασμός καταστάσεων. 

• Για κάθε τεταρτημόριο, σχεδιάζονται τόξα στο αυτόματο, 

προς αυτές τις καταστάσεις. 

• Κάθε τόξο, χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό τεταρτημορίου 

(label) και ένα «βάρος», που είναι ο συντελεστής στον 

γραμμικό συνδυασμό. 

 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



•  Στην περίπτωσή μας, ένα WFA ορίζεται από 
τα εξής: 

– Το σύνολο των καταστάσεων Q. 

– Από 4 πίνακες μεταβάσεων (transition matrices), 
τους Α0,Α1,Α2,Α3 που ανήκουν στο συνολο SQxQ. 
Οι πίνακες αυτοί αντιστοιχούν στα γράμματα του 
αλφαβήτου Σ. 

– Ένα διάνυσμα τελικής κατανομής F SQx1 ,το 
οποίο περιλαμβάνει τα βάρη τελικής 
κατάστασης. 

– Ένα διάνυσμα αρχικής κατανομής Ι  S1xQ , που 
περιλαμβάνει τα βάρη αρχικής κατάστασης. 

 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Τα βάρη των μεταβάσεων είναι στοιχεία του 
ημιδακτύλιου S (σύνολο χρωμάτων) 

• Οι καταστάσεις του έχουν δυο βάρη η 
καθεμιά, βάρος αρχικής και τελικής 
κατάστασης 

• Στην περίπτωση μας το αλφάβητο μας είναι 
το Σ={0,1,2,3} και  

• Ο ημιδακτύλιος S, είναι ένα από τα σύνολα 
B,R,R3. 

 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Το WFA περιγράφει μια multi-resolution εικόνα, ως 

εξής: 

• Το χρώμα κάθε pixel, με διεύθυνση τη λέξη 

w=α1α2…αk, που ανήκει στο Σ*, δίνεται από τον 

συντελεστή  

  (r, α1α2α3…αk)=Ι ·Αα1 · Αα2 … Ααk · F 

• Θέτοντας Αw= Αα1 · Αα2  …  Ααk, έχουμε: (r,w)=I· Aw · F 

 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 
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 Έστω S = B  και |Q|=2.  
 
• Στο αυτόματο του σχήματος 

φαίνονται οι δυο καταστάσεις 
Q1 Q2 με τα βάρη αρχικής και 
τελικής κατανομής για την 
καθεμιά. 

• Αν από τους παρακάτω πίνακες 
προκύπτει ότι αν το στοιχείο 
Αα(i,j)≠0, τότε υπάρχει ένα τόξο 
από την κατάσταση i στην j, με 
label α, και αντίστροφα. 

• Δεν σχεδιάζονται τα τόξα που 
αντιστοιχούν σε βάρος 0. 
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Παράδειγμα 1- Διτονική εικόνα 
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Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Πιο αναλυτικά, για το γράμμα 0 ισχύει: 

Παράδειγμα 1- Διτονική εικόνα 

Στοιχεία  

Πίνακα Α0 

Μεταβάσεις Βάρη 

Α0(1,1)=0 Q1  Q1 0 

 

Α0(1,2)=1 

 

Q1  Q2 1 

 

Α0(2,1)=0 

 

Q2  Q1 0 

 

Α0(2,2)=1 

 

Q2  Q2 1 

 1 0

1

1

I

F



 
  
 

0

0 1

0 1
A

 
  
 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Με την ίδια λογική 

λειτουργούμε και για τα άλλα 

γράμματα, κι έτσι σχηματίζεται 

το παρακάτω κατευθυνόμενο 

γράφημα που περιγράφει το 

αυτόματο. 

• Στο σχήμα δεν φαίνονται τα 

τόξα με βάρος 0 . 
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Παράδειγμα 1- Διτονική εικόνα 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 
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• Εικόνες ασπρόμαυρες που περιγράφει το αυτόματο του σχήματος 

Παράδειγμα 1- Διτονική εικόνα 

           2 x 2        4 x 4                    128 x 128 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Για την εικόνα ανάλυσης 2 x 2, 

υπολογίζω το τελικό βάρος, δηλαδή 

τον συντελεστή της σειράς, για κάθε 

λέξη. 

• Εδώ οι λέξεις μας είναι με ένα 

γράμμα γιατί έχω ανάλυση 21 x 21 

δηλαδή είναι οι 0, 1, 2, 3. 

• Παρατηρώ ότι η κατάσταση Q1 

μπορεί να είναι αρχική και τελική, 

ενώ η Q2 μόνο τελική. 

Παράδειγμα 1-Διτονική εικόνα 22 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



Παράδειγμα 1- Διτονική εικόνα 

Λέξη Συνολικό Βάρος 

Χρώμα  

(το 1 συμβολίζει το 
μαύρο, και το 0 το άσπρο 

χρώμα, στις διτονικές 
εικόνες) 

 

0 1∙1∙1+ 0∙1∙1=1 Μαύρο 

1 1∙1∙1+ 0∙1∙1=1 Μαύρο 

2 1∙1∙1+ 0∙1∙1=1 Μαύρο 

3 0∙1∙1=0 Άσπρο 

         Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



Παράδειγμα 1- Διτονική εικόνα 

Λέξη 

 

(r,w)=I ∙Aw ∙ F 

 

Χρώμα 

0 (r,0)=I ∙A0 ∙ F= 1 Μαύρο 

1 (r,1)=I ∙A1 ∙ F=1 Μαύρο 

2 (r,2)=I ∙A2 ∙ F=1 Μαύρο 

3 (r,3)=I ∙A3 ∙ F=0 Άσπρο 

Το χρώμα των 
pixels μπορεί να 
υπολογιστεί και 
από το γινόμενο  

(r,w)= I ·Aw · F 

      Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Όμοια για την εικόνα ανάλυσης 4 x 4, ενδεικτικά αναφέρουμε, πώς 
προκύπτει το χρώμα για τα pixels με διευθύνσεις 00,22, και 23. 

Λέξη Συνολικό Βάρος Χρώμα 

00 1∙1∙1∙1+0∙1∙1∙1=1 Μαύρο 

22 1∙1∙1∙1+0∙1∙1∙1=1 Μαύρο 

23 0∙1∙1∙1=0 Άσπρο 

Παράδειγμα 1- Διτονική εικόνα 

22 23 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Το αυτόματο του γραφήματος, περιγράφει τις παρακάτω grayscale 
εικόνες. 

Παράδειγμα 2- Grayscale εικόνα 

          2 x 2                               4 x 4                             256 x 256 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Θεωρούμε την παρακάτω εικόνα ανάλυσης 2 x 2.  

• Είναι S=R και |Q|=2. 
– Το S εδώ  παίρνει τιμές στο διάστημα [0,1].  

– Το μαύρο χρώμα έχει την τιμή 0, και το άσπρο την τιμή 1. Οι 
ενδιάμεσες τιμές παριστάνουν αποχρώσεις του γκρι. 

 

Παράδειγμα 2- Grayscale εικόνα 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Πιο αναλυτικά για την εικόνα 
ανάλυσης 2 x 2, υπολογίζω το 
τελικό βάρος, δηλαδή τον 
συντελεστή της σειράς, για κάθε 
λέξη. 

• Εδώ οι λέξεις μας είναι με ένα 
γράμμα γιατί έχω ανάλυση 21x 21 
δηλαδή είναι οι 0, 1, 2, 3. 

• Παρατηρώ ότι η κατάσταση Q1 
μπορεί να είναι αρχική μόνο, ενώ 
η Q2 μόνο τελική. 

• Δίπλα φαίνεται ο πίνακας με τα 
συνολικά βάρη και τα αντίστοιχα 
χρώματα. Παρατηρούμε ότι όταν 
οι τιμές του συνολικού βάρους 
πλησιάζουν τη μονάδα, το χρώμα 
πλησιάζει το άσπρο. 

Λέξη Συνολικό Βάρος 
Χρώμα  

 

0 1∙½∙0+ 0∙1∙1=0 Μαύρο 

1 1∙½∙0+ 1∙¼∙1+0∙1∙1 =¼ 
Γκρι 

σκούρο 

2 1∙½∙0+ 1∙ ¼∙1+0∙1∙1 = ¼ 
Γκρι 

σκούρο 

3 1∙½∙0+ 1∙ ½∙1+0∙1∙1 = ½ 
Γκρι 

ανοιχτό 

Παράδειγμα 2- Grayscale εικόνα 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Το αυτόματο που βλέπουμε περιγράφει την παρακάτω εικόνα  

 

 

Παράδειγμα 3 - Grayscale εικόνα 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



Παράδειγμα 3 - Grayscale εικόνα 

• Αν θεωρήσουμε x και y, τις 
συντεταγμένες του κάθε pixel, 
παρατηρούμε ότι τα pixels  με το 
ίδιο x, και οποιοδήποτε y, έχουν 
το ίδιο χρώμα. 

• Αυτό ακριβώς περιγράφει και  
το διπλανό αυτόματο. 

•Παρακάτω θα θεωρήσω  ότι η 
εικόνα μου έχει ανάλυση 4 x 4. 

 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Υποθέτω ότι η εικόνα μου 
έχει ανάλυση 4 x 4.  

• Τότε τα pixels θα έχουν 
τις διευθύνσεις που 
βλέπουμε στο παρακάτω 
σχήμα. 
 

 22 23 32 33 

20 21 30 31 

02 03 12 13 

00 01 10 11 

Παράδειγμα 3 - Grayscale εικόνα 

Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



Παράδειγμα 3 - Grayscale εικόνα 

Υπολογίζοντας στο αυτόματο, τα 
συνολικά βάρη, δηλαδή τα χρώματα 
για τα pixels της ίδιας στήλης, 
παίρνουμε την ίδια τιμή.  

Επιπλέον, προχωρώντας προς τα 
δεξιά, η τιμή αυτή αυξάνεται, κάτι που 
δείχνει πως το χρώμα, προσεγγίζει το 
άσπρο όλο και περισσότερο.   

Ο πίνακας δείχνει ενδεικτικά το 
συνολικό βάρος των pixels  της 
πρώτης στήλης, και για ένα pixel από 
κάθε άλλη στήλη. 

Λέξη Συνολικό βάρος Χρώμα 

00 1∙½∙½∙½+0∙1∙1∙1=⅛ Γκρι 

02 1∙½∙½∙½+0∙1∙1∙1=⅛ Γκρι 

20 1∙½∙½∙½+0∙1∙1∙1=⅛ Γκρι 

22 1∙½∙½∙½+0∙1∙1∙1=⅛ Γκρι 

01 1∙½∙½∙½+1∙½∙½∙1=⅜ Γκρι 

10 1∙½∙½∙½+1∙½∙1∙1= ⅝ Γκρι 

11 1∙½∙½∙½ 
+1∙½∙½∙1+1∙½∙1∙1+ 0∙1∙1∙1 
= ⅞ 

 

Γκρι 

22 23 32 33 

20 21 30 31 

02 03 12 13 

00 01 10 11 

⅛ 

⅛ 

⅛ 

⅛ ⅜ ⅝ ⅞ 

• Σχεδιασμός Εικόνας από WFA 



• Μια εικόνα πολλαπλής ανάλυσης μπορεί να θεωρηθεί σαν 

ακολουθία εικόνων r1,r2,r3,… όπου rk, εικόνα ανάλυσης 2k2k  

• Για τις παραπάνω εικόνες υπάρχει μια μετάβαση (σχέση) από την 

μια στην άλλη, αν η multi - resolution εικόνα r, είναι average 

preserving (ap), δηλαδή αν κάθε w Σ* ισχύει: 

 

 

• Δηλαδή η ένταση του χρώματος του pixel με διεύθυνση w, στην 

εικόνα με ανάλυση 2k-12k-1, είναι ο μέσος όρος των εντάσεων των 

χρωμάτων των pixels με διευθύνσεις w0, w1, w2, w3 στην εικόνα με 

ανάλυση 2k2k . 

Average preserving images 

( , 0) ( , 1) ( , 2) ( , 3)
( , )

4

r w r w r w r w
r w

  


Average Preserving Image 



• Η ένταση του χρώματος του pixel με διεύθυνση w, στην εικόνα με ανάλυση 

2k-12k-1, είναι ο μέσος όρος των εντάσεων των χρωμάτων των pixels με 

διευθύνσεις w0, w1, w2, w3 στην εικόνα με ανάλυση 2k2k. 

• Για να πάμε από μια εικόνα ανάλυσης 2k-12k-1, σε μια εικόνα ανάλυσης 

2k2k, αρκεί να διαιρέσουμε κάθε pixel σε τέσσερα μέρη. 

 

Average preserving images 

Average Preserving Image 



• Μια εικόνα πολλαπλής ανάλυσης μπορεί να θεωρηθεί σαν 

ακολουθία εικόνων r1,r2,r3,… όπου rk, εικόνα ανάλυσης 2k2k 

• Αν η συνάρτηση r είναι average preserving, τότε οι εικόνες 

r1,r2,r3,… αποτελούν διαδοχικά ευκρινέστερες προσεγγίσεις, μιας 

εικόνας με άπειρη ευκρίνεια.  

Εικόνες πεπερασμένης ανάλυσης (finite resolution), οι οποίες αποτελούν μέρη 

(r2, r3, r4, r5, r6, r7), μιας ap multi-resolution εικόνας 

Average Preserving Image 



• Όταν ισχύει (Α0+Α1+Α2+Α3)·F=4·F   (1), τότε από τις 
σχέσεις: 

 (r,w0)= I ·Aw ·Α0 · F 

 (r,w1)= I ·Aw ·Α1 · F  

 (r,w2)= I ·Aw ·Α2 · F  

 (r,w3)= I ·Aw ·Α3 · F 

 προκύπτει ότι  

 (r,w0)+ (r,w1)+ (r,w2)+ (r,w3)= 4·(r,w).  

 Δηλαδή όταν ισχύει η (1), τότε το αυτόματο είναι 
average preserving. 

 

 

 

Average Preserving Image 



Πρόβλημα αποκωδικοποίησης:  
Σχεδιασμός εικόνας από WFA 

• Με βάση συγκεκριμένο αυτόματο WFA, σχεδιάζω την 

εικόνα που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη  ανάλυση 2k x 2k 

 

• Απαιτείται ο υπολογισμός των γινομένων       Ι · Aw· F για 

όλες τις λέξεις που ανήκουν στο Σk.  

Πρόβλημα Αποκωδικοποιήσης: 
Σχεδιασμός εικόνας από WFA 



 

Αλγόριθμος #1 
• Σχημάτισε τα γινόμενα Ι·Αw 

για όλες τις μη κενές λέξεις 

wΣ≤k, με αύξουσα 

διάταξη μήκους της w. 

 

• Τέλος για κάθε w Σk, 

πολλαπλασίασε τα 

διανύσματα Ι·Αw με το F. 

Επειδή  είναι  Ι·Αuα= Ι·Αu·Aα  

απαιτείται ένα γινόμενο διανύσματος 

και πίνακα για κάθε λέξη w=uα. 

 

Μέγιστο πλήθος πολ/σμών: 4/3·N·n2  

 

Ν: ο αριθμός των pixels  

n: ο αριθμός των καταστάσεων 

 
 

Πλήθος πολ/σμών: N·n 
 

 

Μέγιστο συνολικό πλήθος πολ/σμών: N·n(1+4·n/3) 
  

Πρόβλημα Αποκωδικοποιήσης: 
Σχεδιασμός εικόνας από WFA 



 

Αλγόριθμος #2 

• Χρησιμοποίησε το 1ο βήμα του 

αλγορίθμου #1, για να υπολογίσεις τα 

γινόμενα Ι·Αu για λέξεις u, μήκους k/2, 

και τα γινόμενα Αυ·F για λέξεις υ, 

μήκους k/2. Αν k είναι περιττός τότε 

στρογγυλοποίησε τα μήκη έτσι ώστε η 

u να έχει μήκος k/2, και η υ να έχει 

μήκος k/2 

• Σχημάτισε όλα τα δυνατά γινόμενα 

(Ι·Αu)·(Αυ·F) για όλες τις λέξεις υ,u που 

ανήκουν στο Σk/2. 

Μέγιστο πλήθος πολ/σμών:  
 

28

3
N n 

Μέγιστο πλήθος πολ/σμών:  
Ν∙n 

 
Συνολικό πλήθος πολ/σμών:                                      
 
 

Πιο αποδοτικός αλγόριθμος ιδιαίτερα όταν  
ο αριθμός των pixels είναι πολύ μεγάλος 

8
(1 )

3

n
N n

N


  

Πρόβλημα Αποκωδικοποιήσης: 
Σχεδιασμός εικόνας από WFA 



Αλγόριθμος 
Κωδικοποίησης 



• Θεωρούμε ότι: S=ℝ 
 

•  

    Για  r ∊ S<<Σ*>>  και  w ∊ Σ* , ορίζουμε 
ως αριστερό πηλίκο της  r  προς w, τη 
σειρά w-1 r για την οποία ισχύει 

 

                     για όλες τις λέξεις  u ∊ Σ* . 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Διαισθητικά, το 
αριστερό 
πηλίκο            
είναι η εικόνα 
που προκύπτει 
από την εικόνα 
r κάνοντας 
zoom στο υπο-
τετράγωνο με 
διεύθυνση τη 
λέξη w. 

rw 1

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



(w-1r,u)= 
=( -1r, ) 

(w-1r,u) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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(w-1r,u)= 
=( -1r, ) 

(w-1r,u) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



rw 1

w=
u=

(w-1r,u)= 
=( -1r, ) 

(w-1r,u) 
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Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 
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• Σε ένα WFA αυτόματο Α, με τη βοήθεια των 
πινάκων μεταβάσεων Αj , j=0,1,2,3 και του 
συνόλου των τελικών καταστάσεων F, 
ορίζουμε μια multi –resolution εικόνα ψi για 
κάθε κατάσταση i ως εξής: 

• Η εικόνα ψi υπολογίζεται από ένα WFA 
αυτόματο το οποίο προκύπτει από το Α, αν 
θέσουμε ως initial distribution για τη 
κατάσταση i το 1 και για οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση το 0. 

 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Έτσι, για κάθε λέξη w ∊ Σ*  έχουμε 

        (ψi , w) = (Aw F)i          

δηλαδή, παίρνουμε τον i όρο του διανύσματος Aw F. 

 

• Η multi – resolution εικόνα ψi  θα ονομάζεται εικόνα 
της i κατάστασης . 

• Θα είναι average – preserving αν και το 
πεπερασμένο αυτόματο με βάρη (WFA) είναι 
average – preserving . 

• (ψi ,ε)=Fi 

 

 

( r  , w) =I  Aw F  

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Για κάθε α ∊Σ  , w ∊ Σ* 

 

    (α-1 ψi , w)=(1) =(ψi ,αw) =(2) =(Aαw F)i                                       

                                 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Για κάθε α ∊Σ  , w ∊ Σ* 

 

    (α-1 ψi , w)=(1) =(ψi ,αw) =(2) =(Aαw F)i =                                         

                =[Aα(Aw F)]i 

                 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Για κάθε α ∊Σ  , w ∊ Σ* 

 

    (α-1 ψi , w)=(1) =(ψi ,αw) =(2) =(Aαw F)i =                                         

                =[Aα(Aw F)]i = Σj=1  (Aα)ij  (Aw F)j = 

                                                           sj      (ψj , w) 

                 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Για κάθε α ∊Σ  , w ∊ Σ* 

 
    (α-1 ψi , w)=(1) =(ψi ,αw) =(2) =(Aαw F)i =                                          

                =[Aα(Aw F)]i = Σj=1  (Aα)ij  (Aw F)j = 

                                                           sj      (ψj , w) 
                 

                =  Σj=1  sj (ψj , w) = 

                = s1 (ψ1 , w) + s2 (ψ2 , w) + … + sn (ψn , w)  
 
όπου sj = (Aα)ij είναι το βάρος μετάβασης από την κατάσταση i στην 

κατάσταση j με το γράμμα α. 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Προκύπτει η σχέση 
           

  
    

 

• Παρατηρούμε ότι το αριστερό πηλίκο α-1 ψi  
μπορεί να γραφεί ως γραμμικός 
συνδυασμός των ψ1  , . . . , ψn . 

α-1 ψi   = s1 ψ1  + s2 ψ2  + … + sn ψn  

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Input : multi – resolution image r 

• Variables : n = number of states so  

                            far 

                      i = first non – processed  

                           state 

                     ψj  = image of state j  

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης για grayscale image 



• Βήμα 1:  n → 1 , i → 1 , ψi →r 

• Βήμα 2: For quadrants α=0,1,2,3  do 

(a) If ∃ s1 ,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi =s1 ψ1+s2 ψ2+… +sn ψn   

then add the transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 

 

(b) Else create a new state: 

        Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

    

  

i j 

i n 

α(sj) 

α(1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



 

• Βήμα 3:  

                      i → i+1 . If  i ≤ n , then go to 2. 

 

• Βήμα 4: 

  Initial distribution : I1=1, Ii =0, for i=2,3, . . . ,n 

  Final  distribution: Fi  =(ψi ,ε), for i=2,3, . . . ,n 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



r = ψ1  

n → 1 , i → 1 , ψ1 →r  

1: Μαύρο 
0: Άσπρο 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Βήμα 1:  n → 1 , i → 1 , ψi →r 

• Βήμα 2: For quadrants α=0,1,2,3  do 

(a) If ∃ s1 ,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi =s1 ψ1+s2 ψ2+… +sn ψn   

then add the transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 

 

(b) Else create a new state: 

        Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

    

  

i j 

i n 

α(sj) 

α(1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



r = ψ1  n → 1 , i → 1 , ψ1 →r  

0-1 ψ1  = s1 ψ1 
1-1 ψ1  = s1 ψ1 
2-1 ψ1  = s1 ψ1 

3-1 ψ1  = s1 ψ1 
  

 

(ψ1,0w)= s1  (ψ1 ,w)    
(ψ1,1w)= s1  (ψ1 ,w)  
(ψ1,2w)= s1  (ψ1 ,w)  

(ψ1,3w)= s1  (ψ1 ,w)

∄ s1  

(0-1 ψ1 , w)= (ψ1,0w)= (ψ1,010)= s1  (ψ1 ,10)             
(1-1 ψ1 , w)= (ψ1,1w)= (ψ1,110)= s1  (ψ1 ,10) 
(2-1 ψ1 , w)= (ψ1,2w)= (ψ1,210)= s1  (ψ1 ,10) 
(3-1 ψ1 , w)= (ψ1,3w)= (ψ1,310)= s1  (ψ1 ,10) 
  

Π.χ. 

w=10 

0 1 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Βήμα 1:  n → 1 , i → 1 , ψi →r 

• Βήμα 2: For quadrants α=0,1,2,3  do 

(a) If ∃ s1 ,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi =s1 ψ1+s2 ψ2+… +sn ψn   

then add the transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 

 

(b) Else create a new state: 

        Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

    

  

i j 

i n 

α(sj) 

α(1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



1 

2 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



 

• Βήμα 3:  

                      i → i+1 . If  i ≤ n , then go to 2. 

 

• Βήμα 4: 

  Initial distribution : I1=1, Ii =0, for i=2,3, . . . ,n 

  Final  distribution: Fi  =(ψi ,ε), for i=2,3, . . . ,n 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Βήμα 1:  n → 1 , i → 1 , ψi →r 

• Βήμα 2: For quadrants α=0,1,2,3  do 

(a) If ∃ s1 ,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi =s1 ψ1+s2 ψ2+… +sn ψn   

then add the transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 

 

(b) Else create a new state: 

        Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

    

  

i j 

i n 

α(sj) 

α(1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



r = ψ1  ψ2 = α-1 ψ1  
n → 2 , i → 2 , ψ2 → α-1 ψi  = α-1 ψ1  

(0-1 ψ2 ,w)=(ψ2,0w)= s1  (ψ1 ,w)+ s2  (ψ2 ,w)   
(1-1 ψ2 ,w)=(ψ2,1w)= s1  (ψ1 ,w)+ s2  (ψ2 ,w)  
(2-1 ψ2 ,w)=(ψ2,2w)= s1  (ψ1 ,w)+ s2  (ψ2 ,w) 
(3-1 ψ2 ,w)=(ψ2,3w)= s1  (ψ1 ,w)+ s2  (ψ2 ,w)  

 
  

Π.χ. (ψ2,0w)= s1  (ψ1 ,w)+ s2  (ψ2 ,w)  
0 s1 =0 s2 =0 

(ψ2,3w)= s1  (ψ1 ,w)+ s2  (ψ2 ,w)  

(ψ2,1w)= s1  (ψ1 ,w)+ s2  (ψ2 ,w)  

w=00 

(ψ2,100)= s1  (ψ1 ,00)+ s2  (ψ2 ,00)  
1 0    0 ∄ s1, s2   

(ψ2,2w)= s1  (ψ1 ,w)+ s2  (ψ2 ,w)  (ψ2,200)= s1  (ψ1 ,00)+ s2  (ψ2 ,00)  

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Βήμα 1:  n → 1 , i → 1 , ψi →r 

• Βήμα 2: For quadrants α=0,1,2,3  do 

(a) If ∃ s1 ,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi =s1 ψ1+s2 ψ2+… +sn ψn   

then add the transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 

 

(b) Else create a new state: 

        Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

    

  

i j 

i n 

α(sj) 

α(1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



1 

2 

3 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



1 

2 

3 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



 

• Βήμα 3:  

                      i → i+1 . If  i ≤ n , then go to 2. 

 

• Βήμα 4: 

  Initial distribution : I1=1, Ii =0, for i=2,3, . . . ,n 

  Final  distribution: Fi  =(ψi ,ε), for i=2,3, . . . ,n 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Βήμα 1:  n → 1 , i → 1 , ψi →r 

• Βήμα 2: For quadrants α=0,1,2,3  do 

(a) If ∃ s1 ,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi =s1 ψ1+s2 ψ2+… +sn ψn   

then add the transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 

 

(b) Else create a new state: 

        Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

    

  

i j 

i n 

α(sj) 

α(1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



n → 3 , i → 3 , ψ3 → α-1 ψi  = α-1 ψ2 , α=1,2  
ψ2 = α-1 ψ1  ψ3 = α-1 ψ2  

(0-1 ψ3 ,w)=(ψ3,0w)=s1(ψ1,w)+ s2(ψ2,w)+s3(ψ3,w)   
(1-1 ψ3,w)=(ψ3,1w)=s1(ψ1,w)+s2(ψ2,w)+s3(ψ3,w)  
(2-1 ψ3,w)=(ψ3,2w)=s1(ψ1,w)+s2(ψ2,w)+s3(ψ3,w)  
(3-1 ψ3,w)=(ψ3,3w)=s1(ψ1,w)+s2(ψ2,w)+s3(ψ3 ,w)   

 
  

Π.χ. 

(ψ3,0w)=s1(ψ1,w)+s2(ψ2,w)+s3(ψ3,w)  
1 s1 =0 

 ψ1   ψ2  

1 s2 =0 s3 =1 

(ψ3,1w)=s1(ψ1,w)+s2(ψ2,w)+s3(ψ3,w)  
  (ψ3,2w)=s1(ψ1,w)+s2(ψ2,w)+s3(ψ3,w)  

(ψ3,3w)=s1(ψ1,w)+s2(ψ2,w)+s3(ψ3 ,w)  

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Βήμα 1:  n → 1 , i → 1 , ψi →r 

• Βήμα 2: For quadrants α=0,1,2,3  do 

(a) If ∃ s1 ,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi =s1 ψ1+s2 ψ2+… +sn ψn   

then add the transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 

 

(b) Else create a new state: 

        Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

    

  

i j 

i n 

α(sj) 

α(1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



1 

2 

3 0,1,2,3  (0) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



1 

2 

3 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



 

• Βήμα 3:  

                      i → i+1 . If  i ≤ n , then go to 2. 

 

• Βήμα 4: 

  Initial distribution : I1=1, Ii =0, for i=2,3, . . . ,n 

  Final  distribution: Fi  =(ψi ,ε), for i=2,3, . . . ,n 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



1 

2 

3 

0,1,2,3  (1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



Έστω r ∊ ℝ <<Σ*>>. 

 

    (α)  Μια multi – resolution εικόνα μπορεί να παραχθεί από ένα πεπερασμένο 
αυτόματο με βάρη (WFA) αν και μόνον αν οι multi – resolution εικόνες 

 

                                  u-1  r , για όλα τα u ∊ Σ* , 
 

    δημιουργούν ένα πεπερασμένης διάστασης γραμμικό χώρο. Η διάσταση του 
είναι η ίδια με το μικρότερο δυνατό αριθμό καταστάσεων που πρέπει να 
έχει ένα πεπερασμένο αυτόματο με βάρη (WFA) ώστε να παράγει μια multi 
– resolution εικόνα r. 

 
     (b) Αν μια multi – resolution εικόνα r μπορεί να παραχθεί από ένα 

πεπερασμένο αυτόματο με βάρη (WFA), τότε ο αλγόριθμος που 
περιγράψαμε προηγουμένως, παράγει ένα πεπερασμένο αυτόματο με βάρη 
(WFA) το οποίο έχει τον ελάχιστο αριθμό καταστάσεων. 

 
     (γ)  Αν η multi – resolution εικόνα r είναι average – preserving τότε ο 

αλγόριθμος παράγει ένα average – preserving  πεπερασμένο αυτόματο με 
βάρη (WFA). 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



Συμπίεση εικόνας 
κάνοντας χρήση 

των WFA 



• Είδαμε προηγουμένως πώς κατασκευάζουμε, με 
τη βοήθεια του αλγορίθμου κωδικοποίησης, ένα 
WFA για δοσμένη εικόνα r. 

• Εάν το WFA που προκύπτει από τον αλγόριθμο 
είναι μικρό σε μέγεθος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως συμπιεσμένη αναπαράσταση 
της εικόνας. 

• Ο αλγόριθμος που περιγράψαμε προηγουμένως, 
αναπαριστά την εικόνα ακριβώς, δηλαδή 
πραγματοποιεί συμπίεση εικόνας χωρίς 
απώλειες (lossless image compression). 

 

Συμπίεση Εικόνας 



• Βέβαια τις περισσότερες φορές ο αλγόριθμος 
που περιγράψαμε κρίνεται ακατάλληλος για 
συμπίεση εικόνας. Κι αυτό γιατί ενώ ο 
αλγόριθμος δίνει το μικρότερο σε πλήθος 
καταστάσεων WFA,το αυτόματο αυτό έχει πολύ 
μεγάλο πλήθος τόξων. 

• Για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, 
καταφεύγουμε στη συμπίεση με απώλειες 
(lossy compression), στην οποία επιτρέπεται 
ένας μικρός αριθμός λαθών. Καταφεύγουμε σε 
αυτή τη μέθοδο εφόσον η παραδοχή αυτή 
επιφέρει σημαντική μείωση του μεγέθους του 
συμπιεσμένου αρχείου.  

Συμπίεση Εικόνας 



• Έτσι, πραγματοποιώντας κάποιες 
αλλαγές και προσθήκες στον αλγόριθμο 
που περιγράψαμε προηγουμένως, 
μπορούμε να τον βελτιώσουμε ώστε να 
μπορεί να έχει κάποια πρακτική 
εφαρμογή και να δίνει ίσως κάποια 
καλύτερα αποτελέσματα από τις μέχρι 
τώρα υπάρχουσες μεθόδους 
συμπίεσης.  

Συμπίεση Εικόνας 



• Βήμα 1:  n → 1 , i → 1 , ψi →r 

• Βήμα 2: For quadrants α=0,1,2,3  do 

(a) If ∃ s1 ,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi =s1 ψ1+s2 ψ2+… +sn ψn   

then add the transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 

 

(b) Else create a new state: 

        Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

    

  

i j 

i n 

α(sj) 

α(1) 

Αλγόριθμος Κωδικοποίησης 



• Υπολογίζουμε την ποσότητα 
 

                 |Ε| + Ρ |V|  
Όπου: 
 P∊ ℝ+ είναι δοσμένη σταθερά 
         |Ε|: είναι το πλήθος των transitions 
         |V|: είναι το πλήθος των καταστάσεων. 
 
• Η σταθερά P είναι ένας πολλαπλασιαστής 

Lagrange, ο οποίος ουσιαστικά υπολογίζει 
το σχετικό κόστος δημιουργίας 
καταστάσεων έναντι τόξων. 

Συμπίεση Εικόνας 



• Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε 
έναν αλγόριθμο κωδικοποίησης, ο 
οποίος θα δίνει  για δοσμένη multi – 
resolution εικόνα r ένα «μικρό» WFA, 
υπό την έννοια ότι η τιμή της ποσότητας  
|Ε| + Ρ |V| θα είναι μικρή. 

Συμπίεση Εικόνας 



• For quadrants α=0,1,2,3  do 
 
 

 
 
 
 
 

• Θεωρούμε τη μεταβλητή cost1 ={πλήθος μη 
μηδενικών συντελεστών sj }, με την οποία 
υπολογίζουμε το κόστος δημιουργίας τόξων της 
περίπτωσης (a). 

• Θεωρούμε και τη μεταβλητή cost2 ,με την οποία 
υπολογίζουμε το κόστος δημιουργίας νέας 
κατάστασης (περίπτωση (b)). 
 

(a) If ∃ s1,...,sn ∊ℝ such that α-1ψi=s1 ψ1+s2 ψ2 +…+sn ψn then add the 

transitions (for all j=1,2, . . . ,n) 

 (b) Set n → n+1 , ψn → α-1 ψi and add the transition 

  

i j 
α(sj) 

i j 
α(1) 

Βασική ιδέα του αλγορίθμου συμπίεσης εικόνας 



• Τέλος, συγκρίνουμε τις δύο μεταβλητές 

cost1  και cost2  και επιλέγουμε το 
μικρότερο κόστος. 

 

• Έτσι, ανάλογα με το τι μας συμφέρει, ή 
δημιουργούμε τα κατάλληλα τόξα ή 
δημιουργούμε μια νέα κατάσταση.  

Βασική ιδέα του αλγορίθμου συμπίεσης εικόνας 



• Ο αλγόριθμος που περιγράψαμε προηγουμένως, 
αποτελεί δυνατό εργαλείο συμπίεσης εικόνας. 

• Για να αναγνωρίσουμε την αξία του, θα 
αντιπαραβάλουμε την εικόνα που προκύπτει από 
συμπίεση με WFA και την εικόνα που προκύπτει από 
συμπίεση με JPEG. 

• Για το σκοπό αυτό θα κάνουμε δυο tests, για δυο 
εικόνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

• Για να συγκρίνουμε τις εικόνες, θα χρησιμοποιήσουμε 
ένα νέο μέγεθος το PSNR=peak signal-to-noise ratio, 
το οποίο αναφέρεται στην ποιότητα της εικόνας και 
μετριέται σε decibels (dB).  

• Σημειώνουμε ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του 
PSNR τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα της εικόνας που 
παίρνουμε. 

 

Σύγκριση συμπίεσης WFA και JPEG  



• Η πρώτη εικόνα που θα χρησιμοποιήσουμε 
περιέχει μεγάλες λείες περιοχές, και επομένως 
είναι κατάλληλη για συμπίεση με χρήση του 
JPEG. 

 

Σύγκριση συμπίεσης WFA και JPEG  



7.2  KBytes 
30.6 dB 

7.2 KBytes 
34.8 dB 



Larger PSNR= 
Better quality 

Σύγκριση συμπίεσης WFA και JPEG  



• Τέλος, η δεύτερη εικόνα που θα 
χρησιμοποιήσουμε έχει έντονες ακμές. 
Σε τέτοιου είδους εικόνες έχει 
πλεονέκτημα η συμπίεση με WFA. 

Σύγκριση συμπίεσης WFA και JPEG  



5  KBytes 
28.9 dB 

5  KBytes 
35.2 dB 



 Larger PSNR= 
Better quality 

Σύγκριση συμπίεσης WFA και JPEG  



•  Εισαγωγικές έννοιες. 

•  Η δομή μιας ψηφιακής εικόνας. 

•  Ψηφιακή εικόνα πολλαπλής ανάλυσης. 

• Σχεδιασμός ψηφιακής εικόνας από ένα WFA. 

• Αλγόριθμος εξαγωγής της εικόνας από ένα WFA. 

• Αλγόριθμος εξαγωγής του WFA από μια εικόνα. 

• Επιδόσεις του αλγορίθμου συμπίεσης και σύγκριση 
με το format JPEG. 
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