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Το μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές μία εισαγωγή στα κύρια θέματα και έννοιες που αφορούν το αντικείμενο της 
Υπολογιστικής Όρασης. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών προβλημάτων της 
υπολογιστικής όρασης και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επίλυση τους. Παράλληλα με τη διδασκαλία 
δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων με τη χρήση 
μαθηματικών μοντέλων και υπολογιστικών αλγόριθμων που αφορούν την υπολογιστική όραση.

Πίστωση και Προαπαιτούμενα:
Το μάθημα αξιολογείται με 7.5 μονάδες ECTS και έχει ως προαπαιτούμενα τα ακόλουθα μαθήματα:
- ΕΠΛ 132: Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ
- ΕΠΛ 231: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
- ΜΑΣ 016: Γραμμική Άλγεβρα για Πληροφορική 
Άλλα σχετικά μαθήματα:
ΕΠΛ 445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
ΕΠΛ 426: Γραφικά Υπολογιστών

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Θεματική Ενότητα Θέματα

1. Σχηματισμός Εικόνας Δειγματοληψία
Κβαντισμός 
Γεωμετρία φωτογραφικών μοντέλων
Βαθμονόμηση φωτογραφικών μηχανών
Ραδιομετρία (Μέτρηση Φωτός)
Σκίαση
Χρώμα

2. Με μόνο μία εικόνα Φίλτρα
Συνέλιξη

3. Ανίχνευση χαρακτηριστικών Ανίχνευση ακμών και άλλων γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών (γωνίες, περιοχές)
Παραμετρική εφαρμογή
Μετατροπή Hough (Hough transform)
Ψηφοφορία τανιστών (Tensor Voting)

4. Κατάτμηση εικόνων και ομαδοποίηση χαρακτηριστικών Γεωμετρικές, στατιστικές και γραφικές μεθόδοι

5. Πολλαπλές εικόνες Γεωμετρία 
Στερέοψη
Δομή και οπτική ροή (structure and motion, optical flow)

6. Μελέτη εφαργμογών (Case studies) Εικόνες εύρους
Αναγνώριση αντικειμένων/προσώπων
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Αξιολόγηση:
Η επίδοση των φοιτητών/τριών αξιολογείται συνεχώς με κατ’ οίκον εργασίες και projects (προγραμματιστικές ασκήσεις), 
και γραπτές εξετάσεις. Αναλυτικά, η τελική βαθμολογία θα υπολογιστεί με βάση τους ακόλουθους συντελεστές:

Εξέταση/Εργασίες Ποσοστό

Εργασίες (συν. 2) 20.00% (10 + 10)

Projects (συν. 2) 40.00% (20 + 20)

Ενδιάμεση εξέταση 20.00%

Τελική εξέταση 20.00%

Η εκπόνηση  όλων  των εργασιών όπως  και  η  συμμετοχή  σε  όλες τις  εξετάσεις  είναι  υποχρεωτική,  καθώς κρίνεται  
απολύτως αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας στο μάθημα είναι: 

 η συμμετοχή του φοιτητή και στις 2 εξεταστικές (ενδιάμεση και τελική εξέταση) 
 παράδοση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εξετάσεις 
Οι  δύο  γραπτές  εξετάσεις  του  μαθήματος  θα  διεξαχθούν  με  κλειστά  βιβλία  και  κλειστές  σημειώσεις.  Η  χρήση 
οποιουδήποτε  βοηθήματος στη  διάρκεια  μιας  εξέτασης  αποτελεί  πράξη  δόλου  που  στην  καλύτερη  περίπτωση θα 
οδηγήσει σε μηδενισμό. Η ενδιάμεση γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί τον Μάρτιο. Η ημερομηνία της τελικής εξέτασης θα 
ανακοινωθεί αργότερα από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.    
     
Εργασίες και Projects
Οι προγραμματιστικές ασκήσεις αποτελούν το σημαντικότερο μέσο εμπέδωσης της ύλης του μαθήματος. Στόχος τους 
είναι η απόκτηση εμπειρίας στην εφαρμογή των μεθοδολογιών και προγραμματιστικών τεχνικών που θα διδαχθούν στο 
μάθημα.  Κάθε  εργασία  πρέπει  να  εκπονείται  ατομικά,  εκτός  αν  δοθούν  διαφορετικές  οδηγίες.  Η  κάθε  εργασία 
αποτελείται από:
• Λίστα του κώδικα (σημειώνεται ότι σχόλια μέσα στον κώδικα αποτελούν αναγκαίο στοιχείο).
• Αναφορά με σχόλια στον κώδικα για τα μέρη της εργασίας που πιστεύετε έχουν υλοποιηθεί ορθά.
• Τα σχόλια θα  πρέπει  να  περιλαμβάνουν σύντομη τεκμηρίωση της  σχεδίασης του προγράμματος,  στην οποία  να 

δίδεται  η  διάσπαση  του  προβλήματος  σε  υποπροβλήματα,  και  η  ανάλυση  των  αλγορίθμων  των  κυριότερων 
υποπροβλημάτων.

• Λίστα της δοκιμής του κώδικα.
Οι εργασίες θα πρέπει να παραδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω του BlackBoard) και σε χαρτί (θα δίνονται ανάλογες οδηγίες 
στην κάθε εργασία). Οι εργασίες πρέπει να παραδίδονται την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. Εργασίες που 
θα  παραδίδονται  καθυστερημένα  (είναι  υποχρεωτική  η  παράδοση  εργασιών,  έστω  και  καθυστερημένα)  θα 
βαθμολογούνται έως 50%. Αναλόγως της περίπτωσης, καθυστερημένες εργασίες δύναται να πάρουν βαθμολογία 0%.   

Δόλος: Η ανταλλαγή απόψεων πάνω στις εργασίες συνίσταται. ΟΜΩΣ, η αντιγραφή κώδικα, ή η παροχή κώδικα προς 
αντιγραφή, ή η τροποποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής του κώδικα, αποτελούν πράξεις δόλου που στην καλύτερη 
περίπτωση θα οδηγήσουν σε μηδενισμό.  Ένας απλός κανόνας για αποφυγή αντιγραφής είναι να μην κοιτάζετε τον 
κώδικα άλλων και να μη δίνετε αντίγραφα του δικού σας κώδικα. Όλες οι εργασίες θα ελέγχονται με χρήση λογισμικού που  
αναγνωρίζει παρόμοια δομή κώδικα.

Τρόπος Διδασκαλίας:
Η διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται στις διαλέξεις (180 λεπτά εβδομαδιαίως) και στα εργαστήρια (60 λεπτά 
εβδομαδιαίως). Πέρα από τα εργαστήρια, θα καταβληθεί προσπάθεια για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και 
κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με ερωτήσεις και επίλυση ασκήσεων. Επίσης τα εργαστήρια είναι πολύ σημαντικά για 
την εισαγωγή/εξοικείωση των διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα. Τονίζεται ότι η παρακολούθηση 
των διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.
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Βιβλιογραφία:
Το βασικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα είναι: 

 (Textbook) D. Forsyth and J. Ponce, Computer Vision: A Modern Approach , Prentice-Hall, 2003. 
(http://luthuli.cs.uiuc.edu/~daf/book/book.html)

Σαν βοήθημα προτείνοντε επίσης:
 R. Hartley and A. Zisserman, Multiple View Geometry, Cambridge Univ. Press, 2000, 2003 
(http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/hzbook.html)
C. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer-Verlag, 2007 
(http://research.microsoft.com/en-us/um/people/cmbishop/PRML/index.htm )
 O. Faugeras and Q.T. Luong, Geometry of Multiple Images , MIT Press, 2001. 
(http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?tid=4147&ttype=2)
 B. Horn, Robot Vision , MIT Press, Cambridge, Massashusetts, 1986. 
(http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=8388 )

Τέλος, οι σημειώσεις του μαθήματος (διαφάνειες) θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Βιβλιοθήκη OpenCV:
Η βιβλιοθήκη OpenCV περιέχει τους βασικούς αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας και θα χρησιμοποιείται στις εργασίες 
και projects. Η βιβλιοθήκη αυτή είναι διαθέσιμη δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και υπάρχουν εκδόσεις για MS 
Windows και Linux. ( http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/ )

Τεχνικά Θέματα
Ηλεκτρονική  Επικοινωνία: Η  ηλεκτρονική  επικοινωνία  χρησιμοποιείται  εκτεταμένα  στο  ΕΠΛ447  για 
αποστολή/παραλαβή  μηνυμάτων,  διανομή  δεδομένων,  ανακοινώσεις,  συζητήσεις  κλπ.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά το BlackBoard.

Εργαστήρια: Όλες οι εργασίες μπορούν να διεκπεραιωθούν στο εργαστήριο υπολογιστών. Όλο το αναγκαίο λογισμικό 
είναι εγκατεστημένο:
(α) Επεξεργαστές κειμένου, 
(β) μεταγλωττιστές, 
(γ) αποσφαλματιστές και 
(δ) πλοηγοί Ιστού.

Γενικές Οδηγίες
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διάλεξης και του εργαστηρίου:

• Απαιτείται η έγκαιρη προσέλευση. Δε θα επιτρέπεται η είσοδος σε φοιτητή/τρια μετά που θα αρχίσει η διάλεξη.
• Η διάλεξη διεξάγεται με απόλυτη ησυχία. Ο φοιτητής/τρια που θορυβεί θα διώχνεται από την αίθουσα. 
• Δε φέρνει κανείς στην αίθουσα φαγητό ή ποτό.
• Τα κινητά τηλέφωνα δε χρησιμοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας.   
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