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Ειςαγωγι

Θ προκιρυξθ τθσ κζςθσ Δ.Ε.Ρ. ςτθ βακμίδα του Λζκτορα ςτον Τομζα Τοπογραφίασ τθσ Σ.Α.Τ.Μ. του ΕΜΡ ςτο γνωςτικό αντικείμενο "Πραςθ Υπολογιςτϊν (Computer Vision)" ζγινε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 1, παρ. 1 και 3, 4 παρ. 4
του Ν.2517/97 και του άρκρου 21 του Ν.3549/07 και δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 429/13-05-2008 τεφχοσ Γϋ. Το γνωςτικό
αντικείμενο ςφμφωνα με το αρικμ. πρωτ. 5720/08-12-2008 ζγγραφο του Τομζα Τοπογραφίασ περιγράφεται ωσ εξισ:
“Οικεία Επιςτιμθ: Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Τπολογιςτϊν (Electrical and Computer Engineering)
Πλιρθσ Κλάδοσ τθσ οικείασ επιςτιμθσ: Επεξεργαςία εικόνασ και Όραςθ Τπολογιςτϊν (Image processing and Computer
Vision)
τθν απόφαςθ αυτι κατζλθξε θ Γενικι υνζλευςθ του Σομζα Σοπογραφίασ, μετά από ενδελεχι ςυηιτθςθ, ςτθν οποία
αναπτφχκθκαν οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία μια τζτοια κζςθ. Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ του Αγρονόμου & Σοπογράφου Μθχανικοφ, ωσ κατ’ εξοχιν μετρθτικισ, επιβάλλουν τθ χριςθ ψθφιακϊν μεκόδων και τεχνικϊν
επεξεργαςίασ εικόνων και όραςθσ υπολογιςτϊν, για τθν ςυλλογι και επεξεργαςία γεωμετρικϊν και ποιοτικϊν πλθροφοριϊν αναγκαίων για τον εντοπιςμό και τον προςδιοριςμό του ςχιματοσ, του μεγζκουσ και τθσ κζςθσ κάκε είδουσ
αντικειμζνων, αλλά και για κζματα παρακολοφκθςθσ τθσ κίνθςθσ, αλλά και τθσ παραμόρφωςθσ αντικειμζνων. Οι
δραςτθριότθτεσ αυτζσ αποτελοφν κζματα που κατ’ εξοχιν περιλαμβάνονται ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Φωτογραμμετρίασ (Photogrammetry), αλλά εν μζρει και τθσ Σθλεπιςκόπθςθσ (Remote Sensing), ενϊ άπτονται και άλλων
τομζων τθσ επιςτιμθσ του Αγρονόμου & Σοπογράφου Μθχανικοφ (π.χ. Χαρτογραφίασ, υγκοινωνιακισ Σεχνικισ, Δομικισ Μθχανικισ, Γεωτεχνικισ κλπ). Ωσ εκ τοφτου, θ Όραςθ Τπολογιςτϊν, με τουσ ςφγχρονουσ όρουσ και δεδομζνα
τθσ επιςτιμθσ, εξελίςςεται πλζον ςε αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και τθσ εκπαίδευςθσ ςτα
παραπάνω γνωςτικά αντικείμενα. Με το ςκεπτικό αυτό το γνωςτικό αντικείμενο τθσ προτεινομζνθσ κζςθσ εντάςςεται
πλιρωσ εντόσ των αντικειμζνων του Σομζα Σοπογραφίασ.
Ενδεικτικά διδαςκόμενα μακιματα ςτο γνωςτικό αντικείμενο: Η ειδικότθτα αυτι υποςτθρίηει προπτυχιακά και μετπτυχιακά μακιματα που περιλαμβάνονται ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Φωτογραμμετρίασ, όπωσ Φωτογραμμετρία
ΙΙΙ (Ψθφιακι Φωτογραμμετρία), Αποτυπϊςεισ Μνθμείων, Ψθφιακζσ Φωτογραμμετρικζσ μζκοδοι, τθσ Σθλεπιςκόπθςθσ, αλλά δυνθτικά και επιςτθμονικϊν περιοχϊν άλλων τομζων τθσ επιςτιμθσ του Αγρονόμου & Σοπογράφου Μθχανικοφ, όπωσ τθσ υγκοινωνιακισ Σεχνικισ, Δομικισ Μθχανικισ, Γεωτεχνικισ κ.ά.”
Μετά από τισ από το νόμο προβλεπόμενεσ δθμοςιεφςεισ ςτον θμεριςιο τφπο, θ προκεςμία υποβολισ υποψθφιοτιτων με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζλθγε ςτισ 27/07/2009. Υποβλικθκαν εμπρόκεςμα ζξι (6) υποψθφιότθτεσ, αυτζσ των κ.κ. Λ. Αβρίκθ (24/07/2009), Α. Δουλάμθ (24/07/2009), Δ. Κοςμόπουλου (24/-7/2009), Κ. Λίλα (24/07/2009),
Κ. Νταλιάνθ (15/07/2009) και Ε. Τουρνά (27-07-2009). Ο κ. Ε. Τουρνάσ απζςυρε τθν υποψθφιότθτά του με αίτθςι του
(αρ. πρωτ. 5879/08-12-2009). Από τουσ ανωτζρω υποψθφίουσ κατζκεςαν ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά οι κκ. Λ.
Αβρίκθσ (05/01/2011) και Α. Δουλάμθσ (17/01/2011).
Το Εκλεκτορικό Σϊμα ςυγκροτικθκε από τθν Γ.Σ.Ε.Σ. ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ 24/09/2009 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 24 του Ν.3549/07 και του άρκρου 1 τθσ Υπ. Απόφαςθσ αρικμ. 38913/Β1/23.4.2007. Κατά τθν ςυνεδρίαςι του
τθσ 29/10/09 όριςε τθν τριμελι ειςθγθτικι επιτροπι κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ.1 κεφ Γ. του Ν.2083/92 και
του άρκρου 24 παρ. 3α του Ν.3549/07, αποτελοφμενθ από τουσ Βαςίλειο Βεςκοφκθ, Επίκουρο Κακθγθτι ΣΑΤΜ ΕΜΡ,
Γεϊργιο Καρρά, Κακθγθτι ΣΑΤΜ ΕΜΡ, Νικόλαο Ραπαμάρκο, Κακθγθτι Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Δθμοκριτείου Ρανεπιςτθμίου Κράκθσ.
Θ Επιτροπι εξζταςε πρϊτα τουσ τίτλουσ και τα λοιπά δικαιολογθτικά των υποψθφίων ωσ προσ τα τυπικά προςόντα
και τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ και προχποκζςεισ των αρκ. 14 παρ. 2 του Ν. 1268/82, 79 παρ. 6α του Ν. 1566/85, 1 και 2
του Ν. 2517/97 και του αρκ. 3 παρ. 13 του Ν. 3027/02, ϊςτε να κρικοφν για εκλογι ςτθν βακμίδα του Λζκτορα. Θ ειςιγθςθ ςτθρίηεται ςτα βιογραφικά ςθμειϊματα των υποψθφίων, τισ εργαςίεσ και τα λοιπά δικαιολογθτικά που υπζβαλαν (ελιφκθςαν υπόψθ όλα τα ςτοιχεία που είχαν κατατεκεί μζχρι τθν ςφνταξθ τθσ ειςθγθτικισ ζκκεςθσ), κακϊσ
επίςθσ και ςτθν γνϊςθ που ζχουν τα μζλθ τθσ επιτροπισ για το ζργο των κρινόμενων και τθν εν γζνει ςταδιοδρομία
τουσ. Υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία (άρκρο 14 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1268/82, όπωσ αντικαταςτάκθκε
από τθν παρ. 26 του αρκ. 28 του Ν. 2083/92), τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν εκλογι ςε κζςθ Λζκτορα
είναι τα ακόλουκα:
Τουλάχιςτον διετισ εκπαιδευτικι πείρα ςε ελλθνικό ΑΕΛ ι ομοταγζσ του εξωτερικοφ ι αναγνωριςμζνο επαγγελματικό ζργο ςε ςχετικό επιςτθμονικό πεδίο ι διετισ εργαςία ςε ερευνθτικά κζντρα τθσ χϊρασ ι τθσ αλλοδαπισ
ι ςυνδυαςμόσ των παραπάνω.
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Δφο τουλάχιςτον πρωτότυπεσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, είτε αυτοδφναμα ι είτε ςε ςυνεργαςία
με άλλουσ ερευνθτζσ, που να προάγουν τθν επιςτιμθ ςτο αντίςτοιχο γνωςτικό αντικείμενο, ι διαηευκτικά μία
τουλάχιςτον δθμοςίευςθ τθσ ίδιασ ποιότθτασ και είτε ετιςια τουλάχιςτον αυτοδφναμθ διδαςκαλία ςε ελλθνικό
ΑΕΛ ι ομοταγζσ ίδρυμα τθσ αλλοδαπιστου εξωτερικοφ ςυμπλθρωμζνθ κατά τον χρόνο τθσ κρίςθσ είτε ιςόχρονο
τουλάχιςτον και ιςοδφναμο ερευνθτικό ζργο ςε αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα τθσ χϊρασ ι τθσ αλλοδαπισ.
Για τθν εκλογι ςυνεκτιμάται κατά πόςο το ςυνολικό ζργο του υποψθφίου τον κακιςτά ικανό για ζρευνα και διδαςκαλία, και κεμελιϊνει προοπτικζσ ακαδθμαϊκισ εξζλιξισ του. Θ κρίςθ για εξζλιξθ ι εκλογι μελϊν ΔΕΡ βαςίηεται ςτο ςυνολικό διδακτικό ζργο των κρινομζνων, ςτθ ςυνολικι τουσ επιςτθμονικι και ερευνθτικι δραςτθριότθτα, με ζμφαςθ ςτθ διεκνι τουσ παρουςία, ικανό μζροσ των οποίων πρζπει να ζχει ςυντελεςτεί τα τελευταία
πζντε ζτθ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για εξζλιξθ ι εκλογι.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ Επιτροπι εξζταςε πρϊτα τα τυπικά προςόντα των υποψθφίων και διαπίςτωςε ότι πλθροφνται οι νόμιμεσ απαιτιςεισ και προχποκζςεισ για τθν εκλογι τουσ ςτθ βακμίδα του Λζκτορα, και κατόπιν προχϊρθςε ςτθν κρίςθ του ζργου τουσ. Σθμείωνεται ότι επειδι οι υποψιφιοι είχαν κατακζςει τισ ετερεοαναφορζσ τουσ με
διαφορετικά κριτιρια, θ Επιτροπι αναηιτθςε θ ίδια τισ ετερεοαναφορζσ, κυρίωσ ςτον τόπο scholar.google κακϊσ όμωσ και ςε άλλεσ ςχετικζσ βάςεισ (scopus, isi, Arnetminer, Microsoft Academics), λαμβάνοντασ υπόψθ και το ςφνολο
των επιπλζον αναφορϊν που είχαν υποβλθκεί από τουσ υποψθφίουσ. Σθμειϊνεται ότι τα ςυςτιματα αυτά παρουςιάηουν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μεγάλεσ αποκλίςεισ και θ επιλογι του google scholar ωσ βαςικοφ τόπου για τισ ετεροαναφορζσ όλων των υποψθφίων ζγινε με το ςκεπτικό ότι ςυμπεριφζρεται ωσ υπερςφνολο αυτϊν (θ αναηιτθςθ ολοκλθρϊκθκε τον Οκτϊβριο 2010). Σε καμία περίπτωςθ δεν αγνοικθκαν ςτοιχεία που υποβλικθκαν από τουσ υποψθφίιουσ οφτε και προκφπτει διαφορετικι αξιολόγθςθ κάποιου εκ των υποψθφίων ανάλογα με το ςφςτθμα που
λαμβάνεται υπόψθ.
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2

Ρεριγραφι Γνωςτικοφ Αντικειμζνου

Ο τίτλοσ τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ είναι «Πραςθ Υπολογιςτϊν (Computer Vision)». Το αντικείμενο αυτό επιδζχεται
αρκετζσ ερμθνείεσ ανάλογα με τθν κζςθ του παρατθρθτι και τθν εςτίαςθ του ενδιαφζροντόσ του. Εν προκειμζνω,
για τθν περιγραφι του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ κζςθσ οι ζννοιεσ τθσ «Πραςθ Υπολογιςτϊν» οριοκετοφνται ωσ
ακολοφκωσ.
Με βάςθ τθν διεκνι βιβλιογραφία, όπωσ αυτι οριοκετείται από τθν διεκνι κοινότθτα [1]-[5], όραςθ υπολογιςτϊν είναι θ επιςτιμθ που προςδίδει δυνατότθτεσ «όραςθσ» ςε κάκε είδουσ υπολογιςτικζσ μθχανζσ (υπολογιςτζσ, αιςκθτιρεσ, ςυςκευζσ αυτοματιςμοφ κ.λπ.). Βάςει αυτϊν το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ μπορεί να κατθγοριοποιθκεί
ςτα ακόλουκα:


ΟΥ1: Επεξεργαςία, ανάλυςθ εικόνων/ ακολουκιϊν εικόνων
o Οπτικά χαρακτθριςτικά και περιγραφείσ, υφι, χρϊμα, κίνθςθ, ςχιμα, ανίχνευςθ ακμϊν,
κατάτμθςθ, παρακολοφκθςθ (tracking) αντικειμζνων, 2D/3D επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων και ακολουκιϊν εικόνων (ςε μία ι πολλαπλζσ κλίμακεσ), γεωμετρικοί μεταςχθματιςμοί, εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν από πολλαπλοφσ οπτικοφσ αιςκθτιρεσ
 ΟΥ2: Ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου
o Αναγνϊριςθ αντικειμζνων, χειρονομιϊν, προςϊπου, ανίχνευςθ/ταυτοποίθςθ γεγονότων
και διαδικαςιϊν, ςθμαςιολογικι κατανόθςθ και ερμθνεία οπτικοφ περιεχομζνου, ανάκτθςθ εικόνων/πλαιςίων με βάςθ το περιεχόμενο
 ΟΥ3: Τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ και ςτατιςτικζσ μζκοδοι
o Μάκθςθ με/χωρίσ επίβλεψθ, νευρωνικόσ υπολογιςμόσ, ςτατιςτικά μοντζλα, ςτοχαςτικζσ
μεκοδοι, μαρκοβιανζσ μεκοδολογίεσ, δζνδρα απόφαςθσ, τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ (γενετικοί αλγόρικμοι, δυναμικόσ προγραμματιςμόσ, μζκοδοι μεγίςτθσ κλίςθσ,…), τεχνικζσ διαμεριςθσ γράφων
 ΟΥ4: Αναπαράςταςθ, ανακαταςκευι και ςφνκεςθ οπτικοφ περιεχομζνου
o Οπτικι αναπαράςταςθ περιεχομζνου, 3D ανακαταςκευι, τεχνικζσ εκτίμθςθσ βάκουσ, οπτικι ανακαταςκευι από ςαρωτζσ (2D/3D), τεχνικζσ οπτικοποίθςθσ, φωτορρεαλιςμόσ, απόδοςθ εικόνων, γραφικά υπολογιςτϊν
 ΟΥ5: Εφαρμογζσ όραςθσ υπολογιςτϊν
o ομποτικι, ανάλυςθ ιατρικϊν εικόνων, υπολογιςτικι όραςθ ςτθν εκπαίδευςθ, όραςθ ςε
βιομθχανικζσ διεργαςίεσ, πολυμεςικζσ εφαρμογζσ, όραςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ βιομθχανικϊν διεργαςιϊν.
Ωσ περιοχζσ που εμπίπτουν το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο μποροφν να κεωρθκοφν οι ακόλουκεσ:






Ε1:
EP2:
Ε3:
Ε4:
Ε5:

Σχεδίαςθ υλικοφ ςυςτθμάτων όραςθσ
Γλϊςςεσ ςθμαςιολογικισ περιγραφισ
Ρρωτόκολλα επικοινωνιϊν ςυςτθμάτων όραςθσ
Αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων όραςθσ
Επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ.

Ρθγζσ
[1].
[2].
[3].
[4].
[5].

http://www.springer.com/computer+science/image+processing/journal/11263
www.iccv2009.org
www.ics.forth.gr/eccv2010/
Computer Vision, D. Ballard & C. Brown, Prentice Hall
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision
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ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ
κ. Λωάννθ Αβρίκθ

Ο κ. Λωάννθσ Αβρίκθσ ειςιχκθ ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ το 1988,
από όπου και αποφοίτθςε το 1993 με βακμό 8.02. Στθ ςυνζχεια ζλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of Science)
ςτισ τθλεπικοινωνίεσ και επεξεργαςία ςιματοσ (Communications and Signal Processing) από το Imperial College of
Science, Technology and Medicine του Ρανεπιςτθμίου Λονδίνου. Από το 1995 ζωσ το 2001 εκπόνθςε Διδακτορικι
διατριβι ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ, όπου και αναγορεφτθκε Διδάκτορασ Μθχανικόσ ΕΜΡ το 2001. Από το 2001 είναι Ζμπειροσ Ερευνθτισ ςτο Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Εικόνασ,
Βίντεο και Συςτθμάτων Ρολυμζςων του ΕΜΡ.

3.1 ΣΡΟΥΔΕΣ




Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ του ΕΜΡ (1988-1993).
MSc in Communications and Signal Processing, Imperial College of Science, Technology and Medicine του Ρανεπιςτθμίου Λονδίνου (1994-1994): Βακμόσ Distinction.
Διδάκτωρ Μθχανικόσ τθσ Σχολισ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ του τομζα Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Υπολογιςτϊν ΕΜΡ (1995-2001)

3.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ
Α) 2007- Σήμερα Διδάςκων (κατά το Ρ.Δ. 407/80) Σχολισ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του
ΕΜΡ Αυτοδφναμθ διδαςκαλία του μακιματοσ
Τεχνολογία και Ανάλυςθ Εικόνων και Βίντεο
Β) 2006 Διδάςκων (κατά το Ρ.Δ. 407/80) Σχολισ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ.
Αυτοδφναμθ διδαςκαλία του μακιματοσ.
Σιματα και Συςτιματα
Γ) Επιπλζον, ζχει επικουρικό διδακτικό ζργο ςτα μακιματα «Σιματα και Συςτιματα» (2007-2010, διδαςκαλία αςκιςεων και κεωρίασ βάςει βεβαίωςθσ του διδάςκοντοσ κακ. κ. Σ. Κόλλια) και «Αναλογικά Θλεκτρονικά Συςτιματα»
(1996-1999) ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν & Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν. Συμμετείχε ςτθν οργάνωςθ, επίβλεψθ και αξιολόγθςθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων ςτο μάκθμα Ψθφιακι Επεξεργαςία Εικόνασ (1996-1998). Ζχει οργανϊςει καλοκαιρινά ςεμινάρια, «Summer School on Multimedia Semantics - Analysis, Annotation, Retrieval and Applications», 2006 και 2007, και Εκπαιδευτικό Δίκτυο Ερευνθτικισ και Τεχνολογικισ Επιμόρφωςθσ ςε Τεχνολογίεσ Εξόρυξθσ και Διαχείριςθσ Γνϊςθσ από Ρολυμζςα *MULTI-MINE+. Από το 1998 ζωσ το 2000 ιταν Εκπαιδευτισ ςτο τμιμα
Computer Science του Hellanion University of Portsmouth, όπου και δίδαξε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ Pascal και C.
Δ) Ακόμα, με βάςθ βεβαίωςθ του επιβλζποντοσ κακθγθτι (Σ. Κόλλιασ), ο υποψιφιοσ ζχει ςυμμετάςχει ι ςυμμετζχει
ενεργά ςτθν επίβλεψθ 8 διδακτορικων διατριβϊν ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν & Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν
ΕΜΡ.

3.3 EΡIΣTHMONIKH KAI EPEYNHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
3.3.1 Κφριοσ Ερευνητήσ
2008-2011: FP7-215453: WeKnowIt, Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use
(επιςτθμονικόσ υπεφκυνοστθσ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ του ΕΜΡ).
2008-2010: FP7-214306: JUMAS, Judicial Management by Digital Libraries Semantics (επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ
τθσ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ του ΕΜΡ).
2006-2008: FP6-027538 / STREP: BOEMIE, Bootstrapping Ontology Evolution with Multimedia Information
Extraction (επιςτθμονικόσ υπεφκυνοστθσ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ του ΕΜΡ).
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2006-2009: FP6-027685 / IP: MESH, Multimedia Semantic Syndication for Enhanced News Services (επιςτθμονικόσ υπεφκυνοστθσ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ του ΕΜΡ).
2006-2010: FP6-26978 / IP: X-Media, Knowledge Sharing and Reuse Across Media (επιςτθμονικόσ υπεφκυνοστθσ
ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ του ΕΜΡ).
2006-2008: FP6-027026 / NoE: K-Space, Knowledge Space of Semantic inference for automatic annotation and
retrieval of multimedia content (επιςτθμονικόσ υπεφκυνοστθσ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ του ΕΜΡ).
2004-2007: FP6-507752 / NoE: MUSCLE, Multimedia Understanding through Semantics, Computation and
Learning.
2004-2007: FP6-001765 / IP: aceMedia, Integrating Knowledge, Semantics and Content for User-Centred Intelligent Media Services (επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ του ΕΜΡ).
2002-2004: IST-2001-32504: MIRROR, World Communities of Practice for Learning and Innovation in Natural
Science.
2001-2003: IST-1999-20502: FAETHON, Unified Intelligent Access to Heterogeneous Audiovisual Content.
2006-2008: Επεξεργαςία Εικόνων, Ιχου και Γλϊςςασ: Εικονογνωςία, Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και
εξελιγμζνθσ πρόςβαςθσ ςε επιςτθμονικά δεδομζνα και μετα-δεδομζνα τεκμθρίωςθσ βυηαντινϊν ζργων τζχνθσ.
2006-2008: Επεξεργαςία Εικόνων, Ιχου και Γλϊςςασ: ΔΕΛΤΙΟ, Ανάλυςθ Ρολυμεςικοφ Ρεριεχομζνου με χριςθ
Εξελικτικϊν Οντολογιϊν και εφαρμογι ςε Τθλεοπτικά Δελτία Ειδιςεων.
2005-2008: ΡΕΝΕΔ: OntoMedia, Σθμαςιολογικι Ανάλυςθ Ρολυμεςικοφ Υλικοφ με Χριςθ Τεχνολογιϊν Γνϊςθσ.
2004-2007: ΕΡΑΝ-03ΔΣΒΕΡΟ-44: VisualAsset, Σφςτθμα Ανάλυςθσ, Εξαγωγισ Ρλθροφορίασ και Διαχείριςθσ
Ρολυμεςικϊν Εγγράφων.
2003-2005: ΕΡΑΝ: MULTI-MINE, Ανκρϊπινο Δίκτυο Ερευνθτικισ και Τεχνολογικισ Επιμόρφωςθσ ςε
Τεχνολογίεσ Εξόρυξθσ και Διαχείριςθσ Γνϊςθσ από Ρολυμζςα.

3.3.2 Ερευνητήσ
1997-2000: Training and Mobility of Research: PHYSTA, Principled Hybrid Systems Theory and Applications.
1997-1999: Educational Multimedia Task Force: MODULATES, Multimedia Organization for Developing the
Understanding and Learning of Advanced Technology in European Schools.
1996-1999: ESPRIT 22266 (Multimedia Support Centers): MCUBE, Mediterranean Multimedia - Multimedia Support Center for Culture and Arts.
1993-1996: Human Capital and Mobility: MANADIX, Motion Analysis in Advanced Image Communication Systems. http://image/~iavr/ - top
1997-1999: ΕΡΕΤ ΛΛ – ΕΚΒΑΝ: ΡΑΝΟΑΜΑ, Σφςτθμα Ζξυπνθσ Αναηιτθςθσ και Εξόρυξθσ από Βάςεισ με Οπτικοακουςτικά Δεδομζνα.
1997-2000: ΣΥΝ-96: Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Βίντεο κατ’ Απαίτθςθ με Χριςθ του Ρροτφπου MPEG-2 για Ξενοδοχειακοφ Τφπου Επιχειριςεισ (Video on Demand).
1997-1999: EΡΕΤ ΛΛ Εργαςτιρια Ραροχισ Υπθρεςιϊν: Εργαςτιριο Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Εικόνων (ΨΕΕ).
1995-1997: ΕΚΒΑΝ-504: ΝΙΚΑ, Γενικευμζνο Σφςτθμα Επεξεργαςίασ και Διαχείριςθσ Ιατρικισ Εικόνασ.

3.4 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ
 2001-(ςιμερα) Ζμπειροσ Ερευνθτισ, Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Εικόνασ, Βίντεο και Συςτθμάτων Ρολφμεςων, ΕΜΡ, Θρϊων Ρολυτεχνείου 9, 157 73 Ακινα.
 1999-2001 Project Manager, Τμιμα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, Syntax Ρλθροφορικι ΑΒΕΕ, Μεςογείων 218,
155 61 Χολαργόσ, Ακινα.
 1997-1999 Μθχανικόσ Λογιςμικοφ, Infolab Multimedia ΕΡΕ, Μεςογείων 320, 155 62 Χολαργόσ, Ακινα.
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 1995-1997 System Administrator, Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Εικόνασ, Βίντεο και Συςτθμάτων Ρολυμζςων,
Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, Θρϊων Ρολυτεχνείου 9, 157 73 Ακινα.

3.5 AΛΛΕΣ ΔPAΣTHPIOTHTΕΣ
Ο κ. Λωάννθσ Αβρίκθσ είναι μζλοσ των ακόλουκων επιςτθμονικϊν ςυλλόγων







Μζλοσ του Institution of Engineering and Technology [IET]
Μζλοσ του European Signal Processing Society [EURASIP].
Μζλοσ του Association of Computing Machinery [ACM].
Μζλοσ του Institute of Electrical and Electronic Engineers [IEEE], Communications Society, Signal Processing
Society, Computer Society και Circuits & Systems Society.
Μζλοσ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ *ΤΕΕ+.
Μζλοσ του Ρανελλθνίου Συλλόγου Διπλωματοφχων Μθχανολόγων – Θλεκτρολόγων *ΡΣΔΜΘ+.

3.5.1 Μζλοσ Επιτροπϊν Συνεδρίων
2009 Program Chair, ACM International Conference on Image and Video Retrieval [CIVR 2009], Santorni, Greece,
July 8-10, 2009.
2009 General Chair, 7th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing [CBMI 2009], Chania,
Greece, June 3-5, 2009.
2009 Program Chair, 15th International Multimedia Modeling Conference [MMM 2009], Sophia-Antipolis,
France, January 7-9, 2009.
2007 General Chair, Second International Conference on Semantic and Digital Media Technologies [SAMT
2007], Genova, Italy, December 5-7, 2007.
2007 General Chair, 8th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services
[WIAMIS 2007], Santorini, Greece, June 6-8, 2007.
2006 Organizer, IST Event 2006 - Workshop on Knowledge in Multimedia Content [KMC 2006], Helsinki,
Finland, November 22, 2006.
2006 Organizer, EKAW Workshop on Ontology Evolution and Multimedia Information Extraction [BOEMIE
2006], Podebrady, Czech Republic, October 2-6, 2006.
2006 Organizer, Special Session on "Semantic Multimedia Analysis for Annotation and Retrieval", International
Conference on Visual Information Engineering [VIE 2006], Bangalore, India, September 26-28, 2006.
2006 Organizer, Special Session on "Neural Networks for Semantic Image and Video Analysis", International
Conference on Artificial Neural Networks [ICANN 2006], Athens, Greece, September 10-14, 2006.
2006 Local Organizing Committee member, International Conference on Artificial Neural Networks [ICANN
2006], Athens, Greece, September 10-14, 2006.
2006 General Chair, First International Conference on Semantic and Digital Media Technologies [SAMT 2006],
Athens, Greece, December 6-8, 2006.
2005 Special Sessions Organizer, 2nd European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantic and
Digital Media Technologies [EWIMT], London, UK, November 30 - December 1, 2005.
2005 Co-Organizer, Special Session on "Intelligent Multimedia and Semantics", International Conference on
Artificial Neural Networks [ICANN 2005], Warsaw, Poland, September 11-15, 2005.
2005 Programme Chair, Closing Workshop of Research and Technology Training Network on Multimedia
Knowledge Discovery and Management [MULTI-MINE 2005], Athens, Greece, June 28, 2005.
2005 Local Arrangements, Workshop on Multimedia and the Semantic Web, 2nd European Semantic Web
Conference [ESWC 2005], Heraklion, Greece, May 29 - June 1, 2005.
2004

Session Chair, EU Project Session, International Conference on Image and Video Retrieval [CIVR 2004],
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Dublin, Ireland, July 21-23, 2004.
2003 Programme Co-Chair, Workshop on "Intelligent Access to Audiovisual Content" [WIAAC], Athens,
Greece, April 3, 2003.
2001 Liaison with Industry, Local Organization Committee, International Workshop on Very Low Bitrate Video
Coding [VLBV 2001], Athens, Greece, October 11-12, 2001.
1997 Local Arrangements, Workshop on “Applications and Perspectives of Neural Network Technology in
Greece and the Broader Balkan Area”, Athens, Greece, February 21, 1997.
2009- International Conference on Digital Signal Processing [DSP]
2008- European Semantic Web Conference [ESWC]
2007- ACM Multimedia [ACM-MM]
2007- European Signal Processing Conference [EUSIPCO]
2007- International Semantic Web Conference [ISWC]
2007- International Conference on Semantics And digital Media Technologies [SAMT]
2007- International Conference on Multimedia & Expo [ICME]
2007- International Conference on New Media Technology [I-MEDIA]
2007

International Workshop on Ubiquitous and Decentralized User Modeling [UbiDeUM]

2006- International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization [SMAP]
2006 ESWC Workshop on Mastering the Gap: From Information Extraction to Semantic Representation
[MTG].
2006- International Conference on Visual Information Engineering [VIE].
2006

International Workshop on Semantic Web Annotations for Multimedia [SWAMM].

2006

IEEE International Symposium on Circuits and Systems [ISCAS].

2005 European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantic and Digital Media Technologies
[EWIMT]
2005- Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services [WIAMIS]
2005- IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing [ICASSP]
2004- IEEE International Conference in Image Processing [ICIP]
2003- International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing [CBMI]
2003

International Conference on Neural Information Processing [ICONIP]

2002- International Conference on Artificial Neural Networks [ICANN]
2002

Hellenic Conference on Artificial Intelligence [SETN]

2001- International Workshop on Very Low Bitrate Video Coding [VLBV]
2001

EUNITE Workshop on “Intelligent Systems in Patient Care” *EUNITE+

1999

IEEE Symposium on Image, Speech, Natural Language Systems [ISNLS]

3.5.2 Κριτήσ Περιοδικϊν







EURASIP Journal on Image and Video Processing [JIVP], Associate Editor (2009-)
Elsevier - Computer Vision and Image Understanding [CVIU] (2008-)
Elsevier - Neurocomputing [NEUCOM] (2007-)
Elsevier - Signal Processing: Image Communication [SP:IC] (2006-)
IEEE Transactions on Evolutionary Computation [TEVC] (2006-)
Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM] (2006-)
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IEEE Transactions on Multimedia [TMM] (2005-)
Elsevier - Data and Knowledge Engineering Journal [DKE] (2005-)
IEEΕ Proceedings on Vision, Image and Signal Processing [IEE-VIS] (2004-)
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology [CSVT] (2004-)
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence [TPAMI] (2004-)
Kluwer - Multimedia Tools and Applications [MTAP] (2004-)
Springer - Pattern Analysis and Applications [PAA] (2004-)
EURASIP Journal of Applied Signal Processing [JASP] (2003-)
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [TKDE] (2003-)
IEEE Transactions on Image Processing [TIP] (2002-)
IEEE Transactions on Mobile Computing [TMC] (2002-)
Springer - Machine Vision and Applications [MVA] (2002-)

3.6 ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΕΣ
Μζχρι τθ ςυγγραφι τθσ παροφςθσ ζχουν εντοπιςτεί 717 ετεροαναφορζσ ςτο ζργο του. Οι αναφορζσ αυτζσ είναι
ςυγχϊνευςθ των δθλωμζνων από τον υποψιφιο και όςων προζκυψαν από τθν ζρευνα που ζκανε θ επιτροπι.

3.7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
3.7.1 Διατριβζσ
A.Δ1 Ι. Αβρίκθσ, «Ανάλυςθ Ακολουκιϊν Εικόνων για Χαρακτθριςμό, Ρροεπιςκόπθςθ και Αναηιτθςθ µε Βάςθ το Ρεριεχόμενο», Διδακτορικι Διατριβι, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριοσ 2001.
Ρεριγραφι: Θ διδακτορικι διατριβι ζχει κεντρικό αντικείμενο τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων και ακολουκιϊν εικόνων για τον χαρακτθριςμό και τθν δεικτοδότθςθ του οπτικοφ τουσ περιεχομζνου. Στόχοσ τθσ είναι θ ςυνειςφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ αυτοματοποιθμζνου υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ το οποίο να ζχει τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ και αυτόματου χαρακτθριςμοφ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, κατάτμθςισ του ςε αντικείμενα, εξαγωγισ περίλθψθσ
µε ςκοπό τθν προεπιςκόπθςθ και πλοιγθςθ μζςα από το υλικό, κακϊσ και αναηιτθςθσ και ανάκλθςθσ µε βάςθ το
περιεχόμενο.
Θ διατριβι απαρτίηεται από τζςςερα μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ γίνεται μια ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων, ςτθν κατάτμθςθ και τθν εξαγωγι αντικειμζνων µε βάςθ το χρϊμα, τθν κίνθςθ, κακϊσ και το πεδίο βάκουσ
ςτθν περίπτωςθ των ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν. Με βάςθ το ςυνδυαςμό των επιμζρουσ κατατμιςεων, προτείνεται µία τεχνικι ςυγχϊνευςθσ που επιτρζπει τον αξιόπιςτο προςδιοριςμό ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων. Το δεφτερο μζροσ αναφζρεται ςτον αυτόματο χαρακτθριςμό του οπτικοφ περιεχομζνου, µε υπολογιςμό διανυςμάτων περιγραφισ που περιζχουν χαρακτθριςτικά των αντικειμζνων. Θ πλθροφορία του χαρακτθριςμοφ αποτελεί τθ βάςθ
για τθν εξαγωγι περίλθψθσ, θ οποία υλοποιείται µε τθν αυτόματθ επιλογι ενόσ περιοριςμζνου ςυνόλου χαρακτθριςτικϊν πλάνων και καρζ που περιγράφουν ικανοποιθτικά το οπτικό περιεχόμενο. Θ αναπαράςταςθ του επιλεγμζνου
υλικοφ µε διανφςματα περιγραφισ χρθςιμοποιείται ςτθ ςυνζχεια για αναηιτθςθ και ανάκλθςθ µε βάςθ το περιεχόμενο.
Στο τρίτο μζροσ τθσ διατριβισ εξετάηεται το πρόβλθμα τθσ ανάλυςθσ και αναπαράςταςθσ του περιγράμματοσ αντικειμζνων µε εφαρμογι ςτθν ταξινόμθςθ και αναηιτθςθ αντικειμζνων µε βάςθ το ςχιμα. Ραρουςιάηεται µία πρωτότυπθ τεχνικι κανονικοποίθςθσ περιγραμμάτων, θ οποία χωρίσ απϊλεια πλθροφορίασ παρζχει τθ δυνατότθτα αναλλοίωτθσ περιγραφισ ωσ προσ ζνα ςφνολο μεταςχθματιςμϊν. Τζλοσ, ςτο τζταρτο μζροσ παρουςιάηεται µία τεχνικι
χρονικισ κατάτμθςθσ και ςυντακτικισ ανάλυςθσ ακολουκιϊν τθλεοπτικϊν δελτίων ειδιςεων ςε κεματικζσ ενότθτεσ
µε χριςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Θ τεχνικι βαςίηεται ςε ζναν προθγμζνο αλγόρικμο αυτόματθσ ανίχνευςθσ και
εντοπιςμοφ ανκρϊπινων προςϊπων. Θ παραγόμενθ πλθροφορία χρθςιμοποιείται επίςθσ για τθν υλοποίθςθ νζων,
ςθμαςιολογικϊν κριτθρίων αναηιτθςθσ µε βάςθ το περιεχόμενο.
ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ διατριβι βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ επειδι
επικεντρϊνεται ςτθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων και βίντεο, και ςτθν ερμθνεία και
κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ1, ΟΥ2].

3.7.2 Διεθνή Περιοδικά με Κριτζσ
Α.Ρ1 Y. Avrithis, N. Doulamis, A. Doulamis, and S. Kollias, “A Stochastic Framework for Optimal
Key Frame Extraction from MPEG Video Databases,” Journal of Computer Vision and Image
Understanding, Academic Press, Vol. 75, Nos 1/2, pp. 3-24, July/August 1999.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι μελετάται θ αναπαράςταςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ μιασ εικόνασ με ζναν τρόπο
τοςο γενικό ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πχ. για ςφγκριςθ και ομαδοποίθςθ παρόμοιων εικόνων με ςτόχο τθν
εξαγωγι περίλθψθσ, αλλά ταυτόχρονα και με τζτοια διακριτικι ικανότθτα ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για αναηιτθςθ
παρόμοιων αντικειμζνων. Μία γενικι μζκοδοσ αναπαράςταςθσ είναι τα ιςτογράμματα ςυνολικϊν χαρακτθριςτικϊν
τθσ εικόνασ, πχ. ιςτογράμματα χρωμάτων, κατευκφνςεων ακμϊν κ.λπ. Ζχουν ςτακερι διάςταςθ, μποροφν να αναπαραςτακοφν ςε ζναν διανυςματικό χϊρο και επομζνωσ μποροφν εφκολα να οριςκοφν μετρικζσ απόςταςθσ. Πμωσ ζχουν πολφ χαμθλι διακριτικι ικανότθτα (πχ. μία φωτιά κι ζνα θλιοβαςίλεμα μπορεί να ζχουν το ίδιο ιςτόγραμμα
χρϊματοσ). Θ κατάτμθςθ ι εξαγωγι περιοχϊν και θ αναπαράςταςθ των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν των περιοχϊν
λφνει το πρόβλθμα αυτό γιατί διατθρεί τθν πλθροφορία των χωρικϊν ςχζςεων και τθσ γεωμετρίασ. Πμωσ τϊρα καλείται κανείσ να αντιμετωπίςει τθ ςφγκριςθ δφο ςυνόλων από χαρακτθριςτικά, όπου οφτε το πλικοσ οφτε θ διάταξθ
των ςτοιχείων παίηει ρόλο. Στθν εργαςία αυτι προτείνεται θ αναπαράςταςθ δφο τζτοιων ςυνόλων που είναι αναλλοίωτθ ωσ προσ το πλικοσ και τθ διάταξθ των ςτοιχείων. Υπολογίηεται θ κατανομι των χαρακτθριςτικϊν ςε ζναν διανυςματικό χϊρο μεγάλθσ αλλά ςτακερισ διάςταςθσ μζςω πολυδιάςτατων ιςτογραμμάτων, και ςτθ ςυνζχεια θ αραιι
αναπαράςταςθ των ιςτογραμμάτων οδθγεί ςε πολφ γριγορθ υλοποίθςθ. Θ μζκοδοσ εφαρμόηεται ςτθν επιλογι ενόσ
περιοριςμζνου αρικμοφ χαρακτθριςτικϊν καρζ ςε μια ακολουκία εικόνων.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.676 (2.176) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ
που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ανάπτυξθ μεκόδου περιγραφισ οπτικοφ περιεχομζνου ςε ακολουκίεσ
βίντεο και εξαγωγι αντιπροςωπευτικϊν καρζ βάςει μεταβολισ χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

38

Α.Ρ2 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. Avrithis, K. Ntalianis and S. Kollias, "Efficient
Summarization of Stereoscopic Video Sequences," IEEE Trans. on Circuits & Systems for Video
Technology, Vol. 10, No. 4, pp. 501-517, June 2000.
Ρεριγραφι: Θ κατάτμθςθ εικόνων με βάςθ το χρϊμα ζχει τθν ιδιότθτα να εξάγει πολφ ςωςτά τα όρια των περιοχϊν,
που ςυμπίπτουν ςυνικωσ με τμιματα των ακμϊν, αλλά αδυνατεί να εξάγει περιοχζσ που να πλθςιάηουν τα πραγματικά αντικείμενα. Ανεξάρτθτα από το κριτιριο τερματιςμοφ, ζχει τθν τάςθ είτε να χωρίηει ζνα αντικείμενο ςε πολλζσ
περιοχζσ (oversegmentation) είτε να το ενϊνει με το φόντο. Αντίκετα, κριτιρια όπωσ θ κίνθςθ ενόσ αντικειμζνου ςε
μία ακολουκία εικόνων είτε θ ςχετικι μετατόπιςθ που προκφπτει από τθ λιψθ τθσ ίδιασ εικόνασ από περιςςότερεσ
από μία οπτικζσ γωνίεσ (πχ. ςτερεοςκοπία), λφνουν το πρόβλθμα του διαχωριςμοφ των αντικειμζνων, αλλά πάςχουν
από κακι αναπαράςταςθ των ορίων τουσ. Θ εργαςία αυτι προτείνει αςαφι υπολογιςτικι όραςθ για τθν κατανόθςθ
οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Θ αςαφισ περιγραφι αυξάνει τθν αξιοπιςτία του οπτικοφ περιεχομζνου,
τθν μετατρζπει ςε κατανόθςθ κοντφτερα προσ τθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ και επομζνωσ βελτιϊνει τθν ανάκτθςθ με
βάςθ το περιεχόμενο τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Για τθν βζλτιςτθ ςυςχζτιςθ του οπτικοφ περιεχομζνου χρθςιμοποιείται γενετικόσ αλγόρικμοσ. Εξετάηεται επίςθσ θ επίδραςθ των παραμζτρων του γενετικοφ αλγορίκμου και τθσ αςα-

13

φοφσ περιγραφισ ςτθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων
*ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ ςφνοψθσ ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν εικόνων βάςει κατάτμθςθσ με εκμετάλλευςθ και του βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

19

Α.Ρ3 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis, Y. Avrithis and S. D. Kollias, "A Fuzzy Video Content
Representation for Video Summarization and Content-Based Retrieval," Signal Processing, Elsevier
Press, Vol. 80, pp. 1049-1067, June 2000.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει αςαφι υπολογιςτικι όραςθ για τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Θ αςαφισ περιγραφι αυξάνει τθν αξιοπιςτία του οπτικοφ περιεχομζνου, τθν μετατρζπει ςε κατανόθςθ κοντφτερα προσ τθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ και επομζνωσ βελτιϊνει τθν ανάκτθςθ με βάςθ το περιεχόμενο τθσ
οπτικισ πλθροφορίασ. Για τθν βζλτιςτθ ςυςχζτιςθ του οπτικοφ περιεχομζνου χρθςιμοποιείται γενετικόσ αλγόρικμοσ.
Εξετάηεται επίςθσ θ επίδραςθ των παραμζτρων του γενετικοφ αλγορίκμου και τθσ αςαφοφσ περιγραφισ ςτθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.135 (1.283) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μζκοδοσ αςαφοφσ οργάνωςθσ οπτικϊν περιγραφζων
για ςφνοψθ ακολουκιϊν εικόνων και ανάκτθςθ βάςει οπτικοφ περιεχομζνου - επζκταςθ τθσ A.Ρ1).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

37

Α.Ρ4 Y. Avrithis, Y. Xirouhakis and S. Kollias, “Affine-Invariant Curve Normalization for Object
Shape Representation, Classification and Retrieval,” Machine Vision and Applications, SpringerVerlag, Vol. 13, Issue 2, 2001, pp. 80-94.
Ρεριγραφι: Το ςχιμα αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό για τθν αναγνϊριςθ αντικειμζνων ςτθν όραςθ
υπολογιςτϊν, αλλά και ςτθν ανκρϊπινθ όραςθ. Δυςτυχϊσ, το ςχιμα διαφοροποιείται ανάλογα με τθ οπτικι γωνία
και θ αναπαράςταςι του με ζναν αναλλοίωτο τρόπο ςυνικωσ απαιτεί είτε ςθμαντικι απϊλεια πλθροφορίασ είτε μεγάλο υπολογιςτικό κόςτοσ. Στθν εργαςία αυτι μελετάται θ αναπαράςταςθ του περιγράμματοσ ενόσ αντικειμζνου μεςω μια κλειςτισ διςδιάςτατθσ καμπφλθσ. Ρροτείνεται μία διαδικαςία κανονικοποίθςθσ τθσ καμπφλθσ ωσ προσ διςδιάςτατουσ αφινικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, θ οποία διατθρεί όλθ τθν πλθροφορία του ςχιματοσ, εκτόσ από ζξι βακμοφσ ελευκερίασ που αντιςτοιχοφν ςτον μεταςχθματιςμό. Επίςθσ πραγματοποιείται κανονικοποίθςθ ωσ προσ άλλουσ μεταςχθματιςμοφσ, όπωσ θ κυκλικι ολίςκθςθ που οφείλεται ςτθ αυκαίρετθ επιλογι του ςθμείου αναφορά τθσ
κλειςτισ καμπφλθσ. Ζτςι δφο καμπφλεσ που, για παράδειγμα, προζρχονται από δφο εικόνεσ με διαφορετικι οπτικι
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γωνία ευκυγραμμίηονται αυτόματα, χωρίσ να πραγματοποιθκεί καμία διαδικαςία ταιριάςματοσ, αναηιτθςθσ ι βελτιςτοποίθςθσ. Το πρόβλθμα του ταιριάςματοσ διαχωρίηεται απόλυτα από εκείνο τθσ αναπαράςταςθσ και ζτςι θ τεχνικι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για μθχανικι μάκθςθ ι δεικτοδότθςθ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.952 (1.152) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (κανονικοποίθςθ 2D περιγραμμάτων ςε αναλλοίωτα αφινικοφ μεταςχθματιςμοφ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

11

Α.Ρ5 N. Tsapatsoulis, Y. Avrithis and S. Kollias, “Facial Image Indexing in Multimedia Databases,”
Pattern Analysis and Applications, Special Issue on Image Indexation, Springer-Verlag, Vol. 4, Issue
2/3, 2001, pp. 93-107.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι πραγματεφεται τθν ανίχνευςθ και τον εντοπιςμό προςϊπων με βάςθ τθ μοντελοποίθςθ
τθσ κατανομισ πικανότθτασ του χρϊματοσ του δζρματοσ. Αντίςτοιχα μοντζλα ζχουν προτακεί ςτθ βιβλιογραφία με
βαςικό χαρακτθριςτικό τθ μεγάλθ ταχφτθτα αλλά και τθ ςχετικά χαμθλι ακρίβεια. Στθν εργαςία θ ταχεία αυτι μεκοδοσ ανίχνευςθσ χρθςιμοποιείται ωσ πρϊτο ςτάδιο, το οποίο ακολουκείται από ςτάδια μοντελοποίθςθσ του ςχιματοσ
και τθσ υφισ για τθν εξαγωγι ενόσ ςυνόλου υποκζςεων από μία εικόνα. Τελικι επιβεβαίωςθ προκφπτει μζςω
template matching. Με τθ ςταδιακι αφξθςθ τθσ ακρίβειασ από το ζνα ςτάδιο ςτο άλλο, επιτυγχάνεται ζνασ ταχφτατοσ αλγόρικμοσ με ικανοποιθτικι ακρίβεια.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.293 (1.627) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ανίχνευςθ
προςϊπων για ανάκτθςθ εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Ρ6 Y. Avrithis, G. Stamou, M. Wallace, F. Marques, P. Salembier, X. Giro, W. Haas, H. Vallant,
and M. Zuﬀerey, “Unified Access to Heterogeneous Audiovisual Archives,” Journal of Universal
Computer Science, Vol. 9, Issue 6, June 2003, pp. 510-519.
Ρεριγραφι: Ραρόμοια με τθν εργαςία Α.Ρ7, μελετάται θ αναηιτθςθ εικόνων και βίντεο από ζνα κατανεμθμζνο
ςφςτθμα, με τθ διαφορά ότι κατά τθν ανάλυςθ χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ςυνοδευτικό κείμενο όπωσ και ςτθν
εργαςία Α.Ρ15. Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα ερωτιςεων και με βάςθ το κείμενο.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.669 (0.788) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

15

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε2+ αλλά και ςυςτιματα / αρχιτεκτονικζσ όραςθσ *Ε4+ (ενοποίθςθ πρόςβαςθσ ςε ετερογενι αρχεία πολυμζςων βάςει ςθμαςιολογικισ ςυςχζτιςθσ κειμζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Ρ7 M. Wallace, T. Athanasiadis, Y. Avrithis, A. Delopoulos and S. Kollias, “Integrating
Multimedia Archives: The Architecture and the Content Layer”, IEEE Transactions Systems, Man,
and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, Vol. 36, Issue 1, 2006, pp. 34-52.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι μελετάται θ ενοποιθμζνθ πρόςβαςθ ςε ζνα κατανεμθμζνο δίκτυο αρχείων οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου. Σχεδιάηεται θ αρχιτεκτονικι ενόσ κατανεμθμζνου ςυςτιματοσ ανάλυςθσ και δεικτοδότθςθσ κακϊσ, για λόγουσ όγκου δεδομζνων και πνευματικϊν δικαιωμάτων, δεν είναι δυνατι θ επεξεργαςία ςε ζνα
κεντρικό εξυπθρετθτι. Δεν υπάρχει εδϊ ανάλυςθ κινοφμενθσ εικόνασ και ιχου, θ αναηιτθςθ γίνεται μόνο μεςω
κειμζνου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.033 (2.532) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε4+ και γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+ (ενοποίθςθ πρόςβαςθσ
ςε ετερογενι αρχεία πολυμζςων βάςει ςθμαςιολογικισ ςυςχζτιςθσ κειμζνων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ (ωσ προσ τθν Α.Ρ6)

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Ρ8 M. Wallace, Y. Avrithis and S. Kollias, “Computationally efficient sup-t transitive closure for
sparse fuzzy binary relations”, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 157, Issue 3, 2006, pp. 341-372.
Ρεριγραφι: Σε ζναν μεγάλο αρικμό προβλθμάτων αναπαράςταςθσ οπτικισ, χωρικισ ι ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ, προκφπτει θ ανάγκθ επεξεργαςίασ αβζβαιθσ πλθροφορίασ και θ κεωρία αςαφϊν ςυνόλων χρθςιμοποιείται ςυχνά για το ςκοπό αυτό. Το μεταβατικό κλείςιμο (transitive closure) μιασ αςαφοφσ ςχζςθσ ζχει μεγάλθ υπολογιςτικι
πολυπλοκότθτα. Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνασ νζοσ αλγόρικμοσ ακολουκιακισ ενθμζρωςθσ και αποδεικνφεται ότι υπό τθν προχπόκεςθ αραιισ κατανομισ δεδομζνων (όπωσ παρατθρείται ςτισ περιςςότερεσ πρακτικζσ εφαρμογζσ) θ πολυπλοκότθτα μειϊνεται από Ο(Ν2lnN) ςε Ο(ln3N). Ρραγματοποιοφνται πειράματα ςε δεδομζνα τθσ
τάξθσ των N=105 ςτοιχείων, για τα οποία οι ςυμβατικοί αλγόρικμοι είναι αςφμφοροι.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.138 (2.551) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

8
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Α.Ρ9 K. Petridis, S. Bloehdorn, C. Saathoff, N. Simou, S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, S. Handschuh,
Y. Avrithis, I. Kompatsiaris and S. Staab: “Knowledge Representation and Semantic Annotation of
Multimedia Content”, IEE Proceedings on Vision Image and Signal Processing, Special issue on
Knowledge-Based Digital Media Processing, Vol. 153, No. 3, June 2006, pp. 255-262.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι πραγματοποιικθκε θ μοντελοποίθςθ τθσ γνϊςθσ για τθν αναπαράςταςθ των χωρικϊν ςχζςεων των περιοχϊν εικόνων, θ οποία ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκε ςτθν εργαςία Α.Ρ8 με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ για αυτόματθ αναγνϊριςθ αντικειμζνων ςε ςυγκεκριμζνα πλαίςια (πχ. φωτογραφίεσ από φυςικά
τοπία, πόλεισ κ.λπ).
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.346 to 2003 (το περιοδικό αυτό ζχει
χωριςτεί ςε τρια τα τελευταία χρόνια όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91)
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μοντελοποίθςθ γνϊςθσ με ςυνδυαςμό εννοιϊν και οπτικϊν περιγραφζων για χαρακτθριςμό οπτικοφ περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

24

Α.Ρ10 K. Rapantzikos, N. Tsapatsoulis, Y. Avrithis and S. Kollias, “A Bottom-Up Spatiotemporal
Visual Attention Model for Video Analysis”, IET Image Processing, Vol. 1, No. 2, June 2007, pp. 237248.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για μία πρότερθ εργαςία τθσ Α.Ρ18 ςτθν οποία προτάκθκε για πρϊτθ φορά το μοντζλο τθσ
οπτικισ προςοχισ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο των ακολουκιϊν εικόνων, ωσ επζκταςθ αντίςτοιχων μεκόδων ςε διςδιάςτατεσ εικόνεσ. Χρθςιμοποιικθκε ζνασ αρικμόσ από χαρακτθριςτικά χαμθλοφ επιπζδου, πραγματοποιικθκε
ανάλυςθ ςε πολλαπλζσ κλίμακεσ και μελετικθκε θ ςυςχζτιςθ με το πρόβλθμα τθσ ανίχνευςθσ κίνθςθσ. Θ Α.Ρ18 διαφζρει ωσ προσ το νζο μοντζλο ανταγωνιςμοφ των χαρακτθριςτικϊν.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.758 (0.773) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τεχνικζσ ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+ (μοντζλο οπτικισ προςοχισ για εντοπιςμό χαρακτθριςτικϊν
περιοχϊν και ανάλυςθ ακολουκιϊν video).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Ρ11 G. Papadopoulos, P. Mylonas, V. Mezaris, Y. Avrithis and I. Kompatsiaris, “KnowledgeAssisted Image Analysis Based on Context and Spatial Optimization”, International Journal on
Semantic Web and Information Systems, Vol. 2, No. 3, July-September 2006, pp. 17-36.
Ρεριγραφι: Ραρά τισ δυςκολίεσ που παρουςιάηει θ κατάτμθςθ εικόνων και θ αναγνϊριςθ ι ταξινόμθςθ των επιμζρουσ περιοχϊν τθσ Α.Ρ13, ςε πολλζσ κακθμερινζσ εφαρμογζσ το πρόβλθμα αμβλφνεται λόγω τθσ γνϊςθσ κάποιων
ςυγκεκριμζνων ςυνκθκϊν. Για παράδειγμα, ςε μια προςωπικι ςυλλογι φωτογραφιϊν από διακοπζσ ςυνθκίηεται θ
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εμφάνιςθ ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων (πχ. προςϊπων, ανκρϊπων, κτιρίων, κάλαςςασ, ουρανοφ .λπ.) ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ εικόνασ. Σε αυτι τθν εργαςία μοντελοποιείται θ πρότερθ κατανομι των αντικειμζνων ςτο χϊρο
ςφμφωνα με ζνα ςφνολο εκμάκθςθσ και προτείνεται ζνα νζο μοντζλο ςτατιςτικισ αναγνϊριςθσ αντικειμζνων που
λαμβάνει υπόψθ του τθ κζςθ, τθ γεωμετρία και τισ τοπολογικζσ ςχζςεισ μεταξφ των τμθμάτων τθσ εικόνασ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.345 όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία
και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (κατάτμθςθ εικόνασ και εντοπιςμόσ αντικειμζνων - ςχετικι με Α.Ρ9 και
Α.Ρ13).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

5

Α.Ρ12 D. Vallet, P. Castells, M. Fernández, Ph. Mylonas and Y. Avrithis, “Personalized Content
Retrieval in Context Using Ontological Knowledge”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for
Video Technology, Vol. 17, Issue 3, March 2007, pp. 336-346.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι μελετάται το πρόβλθμα τθσ διαδοχικι αναηιτθςθσ εικόνων, όπωσ και ςτθν Α.Ρ14. Θ
διαφορά είναι ότι εδϊ μοντελοποιοφνται οι ςτακερζσ προτιμιςεισ αναηιτθςθσ των χρθςτϊν, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια
ςυνδυάηονται δυναμικά με τισ επιλογζσ του κάκε χριςτθ κατά τθ διάρκεια τθσ αναηιτθςθσ. Αναπτφςςεται ζνα μακθματικό μοντζλο των προτιμιςεων των χρθςτϊν ςε ζναν διανυςματικό χϊρο. Σε κάκε αναηιτθςθ, επιλζγεται δυναμικά ζνα υποςφνολο των προτιμιςεων που ςυςχετίηονται περιςςότερο με το τρζχον ερϊτθμα.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (ανάκτθςθ πλθροφορίασ με
προςαρμογι ςτα χαρακτθριςτικά του χριςτθ - ςχετικι με τθν Α.Ρ14).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

26

Α.Ρ13 T. Athanasiadis, P. Mylonas, Y. Avrithis and S. Kollias, “Semantic Image Segmentation and
Object Labeling”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 17, Issue 3,
March 2007, pp. 298 - 312.
Ρεριγραφι: Ζνα από τα μεγαλφτερα και ακόμθ άλυτα προβλιματα ςτθν όραςθ υπολογιςτϊν είναι θ κατάτμθςθ εικόνων ςε ζνα ςφνολο περιοχϊν χωρίσ τθ χριςθ γνϊςθσ ι εκπαίδευςθσ (bottom-up). Από τθν άλλθ, τθν τελευταία
δεκαετία ζχει ςθμειωκεί κεαματικι πρόοδοσ ςτθν ταχεία αναγνϊριςθ και τον εντοπιςμό αντικειμζνων, χωρίσ να ζχει
απαραίτθτα προθγθκεί κατάτμθςθ ι εξαγωγι περιοχϊν (top-down). Ζχουν επίςθσ πραγματοποιθκεί πολλζσ προςπάκειεσ ενοποίθςθσ των δφο κεωριϊν. Ωσ μία νζα προςπάκεια ενοποίθςθσ, ςτθν εργαςία αυτι προτείνεται θ ςταδιακι
αναγνϊριςθ αντικειμζνων από τα μζρθ τουσ, ταυτόχρονα με τθ διαδικαςία κατάτμθςθσ. Καταςκευάηεται ζνα ςφνολο
υποκζςεων ωσ προσ τα μζρθ που ζχουν αναγνωριςκεί, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κακοδθγοφν τθ διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ περιοχϊν. Ρροτείνεται ζνα κριτιριο βελτιςτοποίθςθσ και προςεγγίςεισ για ταχεία επεξεργαςία. Το πιο ςθμαντικό
είναι ότι θ διαδικαςία είναι αυτόνομθ από τον αλγόρικμο κατάτμθςθ και αυτό επιδεικνφεται με τθ χριςθ δφο δια-
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φορετικϊν αλγορίκμων, watershed και recursive shortest spanning tree.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (κατάτμθςθ εικόνασ και
εντοπιςμόσ αντικειμζνων - ςχετικι με Α.Ρ11).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

22

Α.Ρ14 Ph. Mylonas, D. Vallet, P. Castells, M. Fernández and Y. Avrithis, “Personalized Information
Retrieval Based on Context and Ontological Knowledge”, Knowledge Engineering Review Journal,
Vol. 23, No. 1, March 2008, pp. 73-100.
Ρεριγραφι: Σαν επζκταςθ τθσ εργαςίασ Α.Ρ15, εδϊ μελετάται θ διαδοχικι αναηιτθςθ εικόνων ςε ζνα ςφςτθμα, θ
καταγραφι των κινιςεων του χριςτθ και θ προςαρμογι του ςυςτιματοσ αναηιτθςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ ακρίβεια. Αναπτφςςεται ζνα μακθματικό μοντζλο τόςο για τθν αναπαράςταςθ των ενεργειϊν του χριςτθ όςο και για τθν ακολουκιακι μάκθςθ που απαιτείται για τθν προςαρμογι. Ρειράματα με υποκειμενικι αξιολόγθςθ
από πραγματικοφσ χριςτεσ δείχνουν ςθμαντικι βελτίωςθ ςε ςχζςθ με υπάρχουςεσ τεχνικζσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.143 (2.737) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά αρχιτεκτονικζσ ςθμαςιολογικισ περιγραφισ *ΕP4] και γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+ (ανάκτθςθ
πλθροφορίασ με προςαρμογι ςτα χαρακτθριςτικά του χριςτθ - ςχετικι με Α.Ρ15 και Α.Ρ12).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Λίςτα Ετεροαναφορϊν

11

Α.Ρ15 P. Mylonas, T. Athanasiadis, M. Wallace, Y. Avrithis and S. Kollias, “Semantic Representation of Multimedia Content – Knowledge Representation and Semantic Indexing”, Multimedia Tools and Applications, Vol. 39, No. 3, September 2008, pp. 293-327.
Ρεριγραφι: Μία ςθμαντικι κατθγορία τεχνικϊν δεικτοδότθςθσ και αναηιτθςθσ εικόνων ςτθν όραςθ υπολογιςτϊν
είναι θ αναηιτθςθ με βάςθ το περιεχόμενο, όπου το ερϊτθμα του χριςτθ είναι μια εικόνα και το ηθτοφμενο είναι να
βρεκοφν παρόμοιεσ με μεγάλθ ταχφτθτα. Στθν περίπτωςθ που το ερϊτθμα αποτελείται από κείμενο, όπωσ ςτισ παραδοςιακζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ, κα πρζπει είτε οι εικόνεσ τθσ βάςθσ να ζχουν αναλυκεί ωσ προσ ζνα γνωςτό ςφνολο αντικειμζνων είτε να χρθςιμοποιθκεί ςυνοδευτικό κείμενο των εικόνων, αν υπάρχει (πχ. ιςτοςελίδεσ, εικόνεσ με
λεηάντεσ, τθλεοπτικά προγράμματα με closed captions). Σε αντίκεςθ με υπάρχουςεσ εργαςίεσ, εδϊ πραγματοποιοφνται και τα δφο με ζναν ενιαίο τρόπο: οι εικόνεσ ομαδοποιοφνται και ςυςχετίηονται είτε με βάςθ τθν οπτικι ομοιότθτα
είτε βάςθ το ςυνοδευτικό κείμενο, και καταςκευάηεται ζνα ενιαίο ευρετιριο.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (ταξινόμθςθ ακολουκιϊν εικόνων βάςει περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Ρ16 E. Spyrou, G. Tolias, and Y. Avrithis “Concept detection and keyframe extraction using a
visual thesaurus” Multimedia Tools and Applications, Vol. 41, No. 3, February 2009, pp. 337-373.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί επζκταςθ του μοντζλου bag-of-words (Α.Ρ17) με ςτόχο τθν επιλογι χαρακτθριςτικϊν καρζ από μία ακολουκία βίντεο και τθν ανίχνευςθ αντικειμζνων και εννοιϊν ςτα επιλεγμζνα καρζ. Μία
διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ επιλζγει τα καρζ με τα πιο χαρακτθριςτικά διανφςματα αναπαράςταςθσ, με τον περιοριςμό ότι όλεσ οι οπτικζσ «λζξεισ» περιζχονται ςτα επιλεγμζνα καρζ. Στθ ςυνζχεια τα επιλεγμζνα διανφςματα μοντελοποιοφνται με χριςθ τθσ τεχνικισ latent semantic analysis (LSA) και εκπαιδεφονται μια ςειρά από ταξινομθτζσ. Τα
πειράματα δείχνουν κεαματικι βελτίωςθ ςτθν ταχφτθτα επεξεργαςίασ μεγάλου όγκου δεδομζνων ταυτόχρονα με
καλζσ επιδόςεισ ανίχνευςθσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712)όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (επιλογι χαρακτθριςτικϊν καρζ
ςε ακολουκίεσ εικόνων για ςφνοψθ video - ςθμαςιολογικι προςζγγιςθ οπτικοφ περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

Α.Ρ17 Ph. Mylonas, E. Spyrou, Y. Avrithis, and S. Kollias, “Using Visual Context and Region
Semantics for High-Level Concept Detection”, IEEE Transactions on Multimedia, Vol. 11, No. 11,
February 2009, pp. 229-243.
Ρεριγραφι: Ζνα δθμοφιλζσ μοντζλο αναπαράςταςθσ εικόνων για ταξινόμθςθ, αναηιτθςθ εικόνων και αναγνϊριςθ
αντικειμζνων είναι το bag-of-words, όπου θ εικόνα περιγράφεται από ζνα ςφνολο οπτικϊν «λζξεων» και αντίςτοιχων
ςυχνοτιτων εμφάνιςθσ. Οι οπτικζσ «λζξεισ» προζρχονται ςυνικωσ από περιοχζσ ι χαρακτθριςτικά ςθμεία ενόσ μεγάλου ςυνόλου εικόνων που ςτθ ςυνζχεια ομαδοποιοφνται. Ζνα γνωςτό πρόβλθμα αυτϊν των τεχνικϊν είναι θ ελλιπισ αναπαράςταςθ τθσ γεωμετρίασ τθσ εικόνασ. Στθν εργαςία αυτι προτείνονται δφο νζεσ τεχνικζσ: (α) ζνα μοντζλο οπτικοφ «πλαιςίου» καταγράφει τισ γεωμετρικζσ ςχζςεισ των «λζξεων» εκτόσ από τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ,
επιτυγχάνοντασ πολφ μεγαλφτερθ διακριτικι ικανότθτα, και (β) ζνα αντίςτοιχο μοντζλο εννοιολογικοφ «πλαιςίου»
μελετά ςτατιςτικά τθν ταυτόχρονθ εμφάνιςθ αντικειμζνων και επιτυγχάνει τθν ανίχνευςθ ακόμθ και εννοιϊν που
περιγράφονται δφςκολα από οπτικά χαρακτθριςτικά, όπωσ πχ. πορεία διαμαρτυρίασ. Ρεριλαμβάνονται πειράματα
πολφ μεγάλθσ κλίμακασ ςτα ςφνολα δεδομζνων TRECVID και Corel.
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Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.822 (2.372) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (ανίχνευςθ ςυγκεκριμζνων
“εννοιϊν” ςε ακολουκίεσ εικόνων - ςθμαςιολογικι προςζγγιςθ οπτικοφ περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Ρ18 K. Rapantzikos, N. Tsapatsoulis, Y. Avrithis, and S. Kollias, “Spatiotemporal Saliency for
Video Classification”, Signal Processing: Image Communication, Vol. 24, No7, pp. 557-571, August
2009
Ρεριγραφι: Ρολλζσ εφαρμογζσ τθσ όραςθσ υπολογιςτϊν απαιτοφν τθν επεξεργαςία ενόσ μόνο χαρακτθριςτικοφ τμιματοσ τθσ οπτικισ ειςόδου. Ρολλά υπολογιςτικά μοντζλα οπτικισ προςοχισ ζχουν προτακεί για το ςκοπό αυτό, τα
οποία, βαςιηόμενα ςτα βιολογικά ανάλογα, επιλζγουν ζνα ςφνολο χαρακτθριςτικϊν περιοχϊν από μία εικόνα. Στθν
εργαςία αυτι αναπτφςςεται ζνα ανάλογο μοντζλο για ακολουκίεσ εικόνων, το οποίο επεξεργάηεται τθν είςοδο χωροχρονικά και εξάγει ζνα χάρτθ οπτικισ προςοχισ. Το μοντζλο βαςίηεται ςε μια διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ και ανταγωνιςμοφ μεταξφ χαρακτθριςτικϊν χαμθλοφ επιπζδου. Μια ςειρά πειραμάτων δείχνει ότι οι εξαγόμενεσ περιοχζσ
αναπαριςτοφν τθν εικόνα ζτςι ϊςτε θ ταξινόμθςθ τθσ να βελτιϊνεται και να αποδίδει καλφτερα ςε ςχζςθ με άλλεσ
μεκόδουσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.135 (1.283) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (μοντζλο οπτικισ προςοχισ για εξαγωγι αντιπροςωπευτικϊν περιοχϊν και αυτόματθ ταξινόμθςθ ακολουκιϊν video).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Ρ19 Y. Kalantidis, G. Tolias, Y. Avrithis, M. Phinikettos, E. Spyrou, P. Mylonas, and S. Kollias,
“VIRaL: Visual Image Retrieval and Localization”. Multimedia Tools and Applications, in press.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για ςυνζχεια και εφαρμογι τθσ εργαςίασ *Σ89+, θ οποία ξεκινϊντασ από μία ςυλλογι ενόσ
εκατομμυρίου εικόνων αςτικοφ χϊρου πραγματοποιεί ομαδοποίθςθ ςφμφωνα με τθν οπτικι ομοιότθτα, οργανϊνει
με αυτόματο τρόπο τισ εικόνεσ τθσ ίδιασ ςκθνισ ςε μία κοινι αναπαράςταςθ και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιεί τθν αναπαράςταςθ αυτι για δεικτοδότθςθ. Κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ ςυλλογι περιλαμβάνει εικόνεσ από πόλεισ με γνωςτά
κτίρια, μνθμεία και αξιοκζατα ςε γνωςτζσ γεωγραφικζσ κζςεισ, υλοποιείται μία πρωτοπόρα εφαρμογι όπου με ταχεία αναηιτθςθ ςτθ ςυλλογι επιτυγχάνεται αυτόματθ αναγνϊριςθ τθσ τοποκεςίασ αλλά και του περιεχομζνου μιασ
άγνωςτθσ εικόνασ. Θ αναγνϊριςθ πραγματοποιείται χωρίσ GPS ι οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία πζρα από τθν ίδια
τθν εικόνα. Επίςθσ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ μεκόδουσ που εςτιάηουν μόνο ςε “δθμοφιλείσ”εικόνεσ, όπωσ για παράδειγμα εικόνεσ από αξιοκζατα, με τθν τεχνικι αυτι αναγνωρίηεται θ τοποκεςία ακόμθ και μεμονωμζνων εικόνων.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ
που αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν
κατανόθςθσ /ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (νζα ταχεία μζκοδοσ αυτόματθσ
αναηιτθςθσ εικόνων και αναγνϊριςθσ αςτικϊν οροςιμων - landmarks - ςε μεγάλεσ ςυλλογζσ
βάςει γεωγραφικισ/οπτικισ ομαδοποίθςθσ με αναγωγι των εικόνων ςε κοινι αναπαράςταςθ
“χάρτθ ςκθνϊν” που διατθρεί λεπτομζρειεσ από όλεσ τισ εικόνεσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Ρ20 K. Rapantzikos, Y. Avrithis and S. Kollias. "Spatiotemporal features for action recognition
and salient event detection." Cognitive Computation, Springer (accepted).
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για επζκταςθ τθσ εργαςίασ Α.Σ86, θ οποία παρουςιάηει ζνα υπολογιςτικό πλαίςιο για τον
εντοπιςμό ςτοιχείων οπτικισ προςοχισ, με εφαρμογι ςτθν αναγνϊριςθ χαρακτθριςτικϊν ςυμβάντων ςε ακολουκίεσ
video, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν χωρο-χρονικι φφςθ του video. Τα οπτικά δεδομζνα αναπαρίςτανται εν είδει όγκου
ςε χϊρο και χρόνο, και αποςυντίκενται ςε ζνα ςφνολο όγκων χαρακτθριςτικϊν ςε πολλαπλζσ αναλφςεισ. Για να παραχκεί θ κατανομι των ςτοιχείων οπτικισ προςοχισ χρθςιμοποιείται ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ χαρακτθριςτικϊν βάςει
δεςμεφςεων που ςχετίηονται με τουσ νόμουσ τθσ Gestalt. Ανάμεςα ςτισ καινοτομίεσ τθσ προςζγγιςθσ είναι θ επζκταςθ υπαρχόντων μοντζλων οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε ογκομετρικι μορφι, θ χριςθ ανταγωνιςμοφ μεταξφ χαρακτθριςτικϊν, κλιμάκων και voxel, και θ διατφπωςθ δεςμεφςεων κατά τισ αρχζσ τθσ αντίλθψθσ. Θ μεκοδολογία χρθςιμοποιείται για τον εντοπιςμό ςθμαντικϊν χωρο-χρονικϊν περιοχϊν και κατά ςυνζπεια για αυτόματθ αναγνϊριςθ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και εντοπιςμό χαρακτθριςτικϊν ςυμβάντων ςε ακολουκίεσ video. Δίδονται ςυγκρίςεισ με
κακιερωμζνεσ μεκόδουσ, οι οποίεσ δείχνουν τισ δυνατότθτεσ τθσ μεκόδου, και αποτελζςματα εντοπιςμοφ χαρακτθριςτικϊν χρονικϊν αποςπαςμάτων ςε κινθματογραφικι βάςθ δεδομζνων επιςθμειωμζνων από ανκρϊπουσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό εκτόσ SCI
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ
που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μεκοδολογία για τθν χωροχρονικι ανίχνευςθ ςτοιχείων οπτικισ προςοχισ
με εφαρμογι ςτον εντοπιςμό ςυμβάντων και ταξινόμθςθ δραςτθριοτιτων ςε ακολουκίεσ εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

3.7.3 Κεφάλαια ςε Βιβλία
Α.Κ1 S. Ioannou, I. Avrithis, G. Stamou and S. Kollias, “Fuzzy Data Fusion For Multiple Cue Image
And Video Segmentation”, in Fuzzy Technologies and Applications, E. Kerre (Editor), SpringerVerlag, 2002, pp. 195-215.
Ρεριγραφι: Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται μία αςαφισ οργάνωςθ πολλαπλϊν οπτικϊν περιγραφζων που προζρχονται από τεχνικζσ κατάτμθςθσ ςε εικόνεσ ςε πολλαπλζσ κλίμακεσ. Ωσ κλίμακεσ εννοοφνται θ κίνθςθ, το βάκοσ και
το χρϊμα.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

με κρίςθ επί τθσ περίλθψθσ (http://users.ugent.be/~mnachteg/academic/ffip/ffip_archive.html)
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (αςαφισ ςυγχϊνευςθ
αποτελεςμάτων από κατατμιςεισ εικόνων κατά χρϊμα, κίνθςθ και βάκοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Κ2 M. Wallace, Y. Avrithis, G. Stamou and S. Kollias, “Knowledge-based Multimedia Content
Indexing and Retrieval”, in Multimedia Content and Semantic Web: Methods, Standards and Tools,
G. Stamou and S. Kollias (Editors), Wiley, 2004.
Ρεριγραφι: Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται μία αςαφισ οργάνωςθ και μία οντολογικι περιγραφι περιγραφζων
για πολυμεςικά δεδομζνα. Ρεριγράφονται οι κανόνεσ, θ αςαφισ οργάνωςι τουσ, οι οντολογίεσ και οι αλγόρικμοι
δεικτοδότθςθσ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τισ γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με άλλεσ του υποψθφίου (Α.Σ21, Α.Σ24, Α.Σ27, Α.Ρ7)

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Κ3 M. Wallace, P. Mylonas, G. Akrivas, Y. Avrithis, and S. Kollias, “Automatic thematic
categorization of multi-media documents using ontological information and fuzzy algebra”, in Soft
Computing in Ontologies and Semantic Web, Z. Ma (Editor), Springer, 2006.
Ρεριγραφι: Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται μία μεκοδολογία αυτόματθσ κατθγοριοποίθςθσ πολυμεςικϊν εγγράφων με βάςθ οντολογικζσ περιγραφζσ. Αςαφισ άλγεβρα χρθςιμοποιείται προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τισ γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με άλλεσ του υποψθφίου (Α.Σ24, Α.Ρ15)

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Κ4 S. Dasiopoulou, E. Spyrou, Y. Kompatsiaris, Y. Avrithis, and M.G. Strintzis, “Semantic
Processing of Color Images”, in Color Image Processing: Methods and Applications, R. Lukac and
K.N. Plataniotis (Editors), CRC Press, 2006.
Ρεριγραφι: Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ζνασ τρόποσ ςθμαςιολογικισ επεξεργαςίασ ζγχρωμων εικόνων με
ςκοπό τθν καλφτερθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ και τθσ υψθλοφ επιπζδου ανάλυςι τουσ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και τθν ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Συνκετικι εργαςία παρεμφερισ με άλλεσ του υποψθφίου (Α.Σ35, Α.Σ42, Α.Ρ9)

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Κ5 S. Dasiopoulou, C. Saathoff, P. Mylonas, Y. Avrithis, Y. Kompatsiaris and S. Staab,
“Introducing Context and Reasoning in Visual Content Analysis: An Ontology-based Framework”, in
Semantic Multimedia and Ontologies: Theory and Applications, Y. Kompatsiaris and P. Hobson
(Editors), Springer, 2008, pp.99-122.
Ρεριγραφι: Σε αυτό το κεφάλαιο ειςάγεται θ ζννοια των ςυμφραηομζνων και τθσ λογικισ για τθν οπτικι ανάλυςθ
πολυμεςικϊν δεδομζνων ςε ακολουκίεσ εικόνων. Το ςχιμα βαςίηεται ςε οντολογίεσ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία του περιεχομζνου *ΟΥ2+ (προςζγγιςθ για τθν ςθμαςιολογικι ανάλυςθ εικόνασ με ςυνδυαςμό τοπολογικισ πλθροφορίασ και οπτικϊν ςυμφραηομζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Κ6 G. Evangelopoulos, K. Rapantzikos, P. Maragos, Y. Avrithis, A. Potamianos, “Audiovisual
Attention Modeling and Salient Event Detection”, In Multimodal Processing and Interaction:
Audio, Video, Text, P. Maragos, A. Potamianos, P. Gros (Eds.), Springer-Verlag, 2008, pp. 179-199.
Ρεριγραφι: Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνονται βιολογικά μοντζλα περιγραφισ ςθμαντικϊν γεγονότων
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και τθν ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (ανίχνευςθ χαρακτθριςτικϊν δραςτθριοτιτων ςε ακολουκίεσ video με ςυνδυαςμό ςτοιχείων οπτικισ και ακουςτικισ πλθροφορίασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ςυνκετικι εργαςία βάςει των Α.Σ66 και Α.Ρ18

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Κ7 A. Doulamis, Y. Avrithis, N. Doulamis and S. Kollias, “A Genetic Algorithm for Efficient Video
Content Representation,” Computational Intelligence in Systems and Control Design and
Applications, pp. 151-162, ISBN 0-7923-5993-3, Kluwer Press, January 2000
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία, ζνασ γενετικόσ αλγόρικμοσ περιγράφεται για τθν εξαγωγι των χαρακτθριςτικϊν
πλαιςίων-κλειδιϊν από ακολουκίεσ βίντεο. Ο γενετικόσ αλγόρικμοσ εφαρμόηεται ςε πολυδιάςτατα δεδομζνα, όπωσ
είναι τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία οπτικϊν περιγραφζων περιεχομζνου. Τα τελευταία εξάγονται με υλοποίθςθ
τεχνικϊν όραςθσ υπολογιςτϊν. Ο γενετικόσ αλγόρικμοσ ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ ςυςχζτιςθσ. πάνω ςε όλουσ τουσ
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δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ πλαιςίων, ζτςι ϊςτε τα περιςςότερο αςυςχζτιςτα πλαίςια να επιλζγονται ωσ πλαίςια
κλειδιά (key-frames). Κατά αυτόν τον τρόπο τα πλαίςια κλειδιά εξάγονται με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο και όχι
απλϊσ με τισ χρονικζσ κζςεισ. Αυτό θ τεχνικι ςτθν πραγματικότθτα υλοποιεί ζνα νζο είδοσ δειγματολθψίασ ςτο πεδίο
του περιεχομζνου.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ
μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Α.Ρ1

Ετεροαναφορζσ

-

3.7.4 Διεθνή Συνζδρια με Κριτζσ
Α.Σ1 Y. Avrithis, A. Delopoulos and S. Kollias, “An Efficient Scheme for Invariant Optical
Character Recognition Using Triple Correlations,” in Proc. of 11th International Conference on
Digital Signal Processing (DSP 1993), Nicosia, Cyprus, July 1993.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται θ χριςθ του μοντζλου τριπλισ διςδιάςτατθσ ςυςχζτιςθσ (triple correlation) για τθν αναπαράςταςθ εικόνων ςε ζναν χϊρο μεγάλθσ αλλά ςτακερισ διάςταςθσ. Αποδεικνφεται ότι αυτι θ αναπαράςταςθ είναι
αναλλοίωτθ ςε μεταςχθματιςμοφσ ομοιότθτασ, δθλαδι αλλαγι κλίμακασ, μετατόπιςθ ι περιςτροφι. Ρραγματοποιείται μία ταχεία διακριτι υλοποίθςθ και με χριςθ νευρωνικϊν δικτφων το μοντζλο χρθςιμοποιείται για οπτικι αναγνϊριςθ μεμονωμζνων χαρακτιρων κάτω από αυκαίρετουσ μεταςχθματιςμοφσ ομοιότθτασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο
εκμάκθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (μζκοδοσ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων
μζςω αναπαράςταςθσ αναλλοίωτθσ ςε μεταςχθματιςμοφσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ παλαιότερεσ εργαςίεσ των ςυγγραφζων

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ2 A. Doulamis, Y. Avrithis, N. Doulamis and S. Kollias, “Indexing and Retrieval of the Most
Characteristics Scenes/Frames in Video-databases,” Proc. of the 1st Workshop on Image Analysis
for Multimedia Interactive Systems (WIAMIS), pp. 1054-110, Louvais-la-Νeuve Belgium, June 1997.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι προτείνεται ζνασ αλγόρικμοσ εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων από ακολουκίεσ
βίντεο. Θ ιδζα τθσ εργαςία αυτισ μπορεί να κεωρθκεί ωσ πρόδρομοσ ςε παγκόςμιο επίπεδο των ςυςτθμάτων περίλθψθσ βίντεο (video summarization) που χρθςιμοποιοφνται για τθν διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων πολυμζςων. Για
τθν εξαγωγι των πλαιςίων κλειδιϊν εφαρμόηονται τεχνικζσ επεξεργαςίασ πολυδιάςτατων δεδομζνων. Οι τεχνικζσ
ςτθρίηονται ςτθν μεταβολι τθσ διακφμανςθσ των περιγραφζων από πλαίςιο ςε πλαίςιο με βάςθ τθν αλλαγι του
περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.
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ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδομοσ τθσ Α.Ρ1

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ3 Y. Avrithis and S. Kollias, “Fuzzy Image Classification Using Multiresolution Neural
Networks with Applications to Remote Sensing,” in Proc. of 13th International Conference on
Digital Signal Processing (DSP 1997), Santorini, Greece, July 1997, Vol. 1, pp. 261 -264.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μια αρχιτεκτονικι πολυκλιμακωτϊν νευρωνικϊν δικτφων ςτθν οποία μία εικόνα αναλφεται
ςε block αυξανόμενθσ κλίμακασ, κάκε block περιγράφεται από ζνα περιοριςμζνο αρικμό ςυντελεςτϊν DCT και ςτθ
ςυνζχεια οι ςυντελεςτζσ χρθςιμοποιοφνται ωσ είςοδοι ςτο νευρωνικό δίκτυο του αντίςτοιχου επιπζδου. Τα αποτελζςματα ταξινόμθςθσ χρθςιμοποιοφνται από το ζνα επίπεδο ςτο άλλο με μία ιεραρχικι δομι που ζχει ωσ αποτζλεςμα
ταχφτατθ υλοποίθςθ. Θ τεχνικι εφαρμόηεται ςτθν αυτόματθ ταξινόμθςθ περιοχϊν δορυφορικϊν εικόνων ςε ςτεριά
και κάλαςςα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (μζκοδοσ αςαφοφσ ταξινόμθςθσ εικόνων βάςει νευρωνικϊν δικτφων ςε διαφορετικζσ αναλφςεισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Σ4 Y. S. Avrithis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Efficient Content
Representation in MPEG Video Databases,” Proc. of IEEE International Workshop on Content based
Access Interactive Video Libraries in Conjunction with the IEEE Computer Vision and Pattern
Recognition Conference (CVPR), pp. 91-95, Santa Barbara CA, USA, June 1998.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για εργαςία που παρουςιάηει ζνα πρωτοποριακό ςφςτθμα υπολογιςτικισ μοντελοποίθςθσ
οπτικισ πλθροφορίασ βίντεο ακολουκιϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ νζα αναπαράςταςθ του περιεχομζνου των δεδομζνων γίνεται με τθν εξαγωγι κατάλλθλων περιγραφζων. Στθν ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
για τθν αποτελεςματικι οπτικι μοντελοποίθςθ. Θ εργαςία αυτι υλοποιεί μία απλι τεχνικι που είναι αποτελεςματικι και ςτθρίηεται ςτθν χρονικι μεταβολι των περιγραφζων τθσ εικόνασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Α.Ρ1 (και τθν Δ.Ρ12)

Ετεροαναφορζσ

10

Α.Σ5 Y. Avrithis, A. Delopoulos and G. Papageorgiou, “Ultrasonic Array Imaging Using CDMA
Techniques,” in Proc. of IX European Signal Processing Conference (EUSIPCO 1998), Rhodes,
Greece, September 1998.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται θ χριςθ τεχνικϊν πολλαπλισ πρόςβαςθσ διαίρεςθσ κϊδικα (code division multiple access,
CDMA) για τθν ανακαταςκευι εικόνων υπεριχων. Θ μζκοδοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα ςθμαντικά αυξθμζνθ ευκρίνεια
εικόνων ςε ςχζςθ με ςυμβατικζσ μεκόδουσ.
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του εφρυτερου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο
ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ
(μζκοδοσ για τθν βελτίωςθ τθσ απεικόνιςθσ υπεριχων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ6 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. Avrithis and S. D. Kollias, “Video Content Representation
using Optimal Extraction of Frames and Scenes,” Proc of IEEE International Conference on Image
Processing (ICIP), Vol. 1, pp. 875-879, Chicago IL USA, 4-7 October 1998.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί μία από τισ πρϊτεσ ςε παγκόςμια επίπεδο εργαςίεσ ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ
τθσ περίλθψθσ ακολουκιϊν εικόνων για τθν καλφτερθ υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Στθν
πραγματικότθτα αποδεικνφεται ότι το οπτικό περιεχόμενο μίασ ακολουκίασ εικόνων μπορεί με μεγάλθ ακρίβεια να
προςεγγιςκεί με λίγα χαρακτθριςτικά πλαίςια ι χαρακτθριςτικζσ ςκθνζσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοι ςφνοψθσ ακολουκιϊν βίντεο με χριςθ διανυςμάτων χαρακτθριςτικϊν βάςει
κατάτμθςθσ χρϊματοσ και κίνθςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

27

Α.Σ7 Y. S. Avrithis, A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, “An Adaptive Approach to
Video Indexing and Retrieval Using Fuzzy Classification,” Proc. of International Workshop on Very
Low Bitrate Video Coding (VLBV), pp. 69-72,Urbana IL USA, Octοber 1998
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει μία από τισ πρϊτεσ μεκόδουσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ για εφαρμογζσ
πολυμεςικϊν δεδομζνων. Θ μζκοδοσ είναι πολφ απλι και ςτθρίηεται ςτθν χριςθ τθσ βεβαρθμζνθσ Ευκλείδειασ απόςταςθσ. Κατά αυτόν τον τρόπο χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ για υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ
του οπτικοφ περιεχομζνου με βάςθ τισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Επομζνωσ παρζχεται εξατομικευμζνθ
ανάλυςθ/κατανόθςθ του περιεχομζνου με βάςθ τθν τρζχουςα υποκειμενικι αντίλθψθ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (τεχνικι ανάδραςθσ ςυνάφειασ *relevance feedback]
για ανάκτθςθ εικονιςτικϊν δεδομζνων με προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του χριςτθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

A.Σ8 Y. Xirouhakis, Y. Avrithis and S. Kollias, “Image Retrieval and Classification Using Affine
Invariant B-Spline Representation and Neural Networks,” in Proc. of IEE Colloquium on Neural Nets
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and Multimedia, London, UK, October 1998, pp. 4/1-4/4.
Ρεριγραφι: Αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ4.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και αναλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (μεκοδολογία για τθν ανάκτθςθ και ταξινόμθςθ αντικειμζνων βάςει και αναλλοίωτων ςχιματοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ9 A. D. Doulamis, Y. S. Avrithis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Interactive Content-Based
Retrieval in Video Databases Using Fuzzy Classification and Relevance Feedback," Proc. of IEEE
International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS), Vol. 2, pp. 954-958,
Florence, Italy, 7-11 June 1999.
Ρεριγραφι Συηθτοφνται δφο διαφορετικζσ περιπτϊςεισ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ: α) θ απλι ανάδραςθ ςχετικότθτασ
και β) θ πολλαπλι ανάδραςθ ςχετικότθτασ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, μία μόνο προςαρμογι των βαρϊν κεωρείται αρκετι, ενϊ ςτθν δεφτερθ αναπτφςςεται μία αναδρομικι υλοποίθςθ τθσ προςαρμογισ των βαρϊν. Ο αλγόρικμοσ χρθςιμοποιεί τθν Ευκλείδεια απόςταςθ ωσ μζτρο ομοιότθτασ. Θ ανάδραςθ ςχετικότθτασ είναι μία τεχνικι εξατομικευμζνθσ υπολογιςτικισ μοντελοποίθςθσ και ανάλυςθσ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ςτισ εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ
των χρθςτϊν. Το ςφςτθμα λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με αλλθλοδραςτικά περιβάλλοντα που διαχειρίηονται τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ςφςτθμα ανάκτθςθσ εικόνων με βάςθ το περιεχόμενο και ανάδραςθσ με τον χριςτθ με
αναδρομικι υλοποίθςθ βαρϊν ςτο μζτρο ομοιότθτασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Με ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Α.Σ7

Ετεροαναφορζσ

14

Α.Σ10 Y. Avrithis, Y. Xirouhakis and S. Kollias, “Affine Invariant Representation and Classification
of Object Contours for Image and Video Retrieval,” in Proc. of the 3rd IEEE World Multiconference
on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 1999), Athens, Greece, July 1999.
Ρεριγραφι: Αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ4.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (μεκοδολογία για τθν ανάκτθςθ και ταξινόμθςθ αντικειμζνων βάςει και αναλλοίωτων ςχιματοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Α.Σ8, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ4

Ετεροαναφορζσ

3

28

Α.Σ11 N. Tsapatsoulis, Y. Avrithis and S. Kollias, “On the use of Radon Transform for Facial
Expression Recognition,” in Proc. of the 5th International Conference on Information Systems
Analysis and Synthesis (ISAS 1999), Orlando, FL, August 1999.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι μελετά ζνα πρόβλθμα παρεμφερζσ με εκείνο τθσ εργαςίασ Α.Ρ5. Συγκεκριμζνα, υποκζτοντασ ότι ζχουμε ανιχνεφςει τθν ακριβι κζςθ ενόσ προςϊπου ςε μία ακολουκία εικόνων, υπολογίηουμε τθν οπτικι
ροι και καταγράφουμε τισ κινιςεισ του προςϊπου με ςτόχο τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ εκφράςεων, όπωσ χαροφμενοσ, λυπθμζνοσ ι ζκπλθκτοσ. Θ τεχνικι βαςίηεται ςτον μεταςχθματιςμό Radon ο οποίοσ προβάλλει τα διανφςματα οπτικισ ροισ ςε όλεσ τισ δυνατζσ διευκφνςεισ, παράγοντασ ζνα ςτακερό πλικοσ χαρακτθριςτικϊν. Τα τελευταία κανονικοποιοφνται ωσ προσ γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ και ωσ διάνυςμα τροφοδοτοφν ζνα νευρωνικό δίκτυο που
εκπαιδεφεται να πραγματοποιεί τθν ταξινόμθςθ. Τα ποςοςτά αναγνϊριςθσ φτάνουν ζωσ και 100% ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ εκφράςεων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και τθν ανάλυςθ εικόνων [YO1], με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αναγνϊριςθ εκφράςεων ανκρϊπινου προςϊπου με μοντελοποίθςθ τθσ οπτικισ ροισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Σ12 Ν. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. S. Avrithis, K. S. Ntalianis and S. D. Kollias, "An Optimal
Framework for Summarization of Stereoscopic Video Sequences," in Proc of International
Workshop on Synthetic Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging (IWSNHC3DI), pp.
58-61, Santorini, Greece, September 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται μζκοδοι υπολογιςτικισ ανάλυςθσ/όραςθσ οπτικοφ περιεχομζνου
που εκμεταλλεφονται, εκτόσ από τισ χρωματικζσ ιδιότθτεσ, και τθν πλθροφορία του βάκουσ. H πλθροφορία του βάκουσ περιγράφει τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα (δθλαδι τισ οπτικζσ οντότθτεσ που αντιλαμβάνεται ο άνκρωποσ) με
μεγαλφτερθ ακρίβεια. Οι τεχνικζσ εφαρμόηονται ςτθν περίλθψθ ςτερεοςκοπικϊν βίντεο ακολουκιϊν με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδολογία ανάλυςθσ οπτικοφ περιεχομζνου βάςει και πλθροφορίασ του βάκουσ για
ςφνοψθ ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ2

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Σ13 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. Avrithis and S. Kollias, "A Stochastic Framework for
Optimal Key Frame Extraction from MPEG Video Databases," Proc. of IEEE International Workshop
on Multimedia Signal Processing (MMSP), pp. 141-146, Copenhagen, Denmark, 13-15 September
1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνονται ςτοχαςτικζσ/πικανοτικζσ μζκοδοι υπολογιςτικισ όραςθσ για τθν βζλτιςτθ επιλογι χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων από μία ακολουκία εικόνων. Οι αλγόρικμοι προςπακοφν να ελαχιςτοποιιςουν τον βακμό μθ ςυςχζτιςθσ του διανφςματοσ χαρακτθριςτικϊν των πλαιςίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα περιςςότερο αςυςχζτιςτα πλαίςια εξάγονται ωσ χαρακτθριςτικά.
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Α.Ρ1

Ετεροαναφορζσ

5

Α.Σ14 Y. Avrithis, N. Tsapatsoulis and S. Kollias, “Broadcast News Parsing Using Visual Cues: A
Robust Face Detection Approach,” in Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and
Expo (ICME 2000), New York City, NY, July - August 2000, Vol. 3, pp. 1469 –1472.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι πραγματοποιείται επζκταςθ των τεχνικϊν ανίχνευςθσ προςϊπων των Α.Ρ5 και Α.Σ15
ςε ςυνδυαςμό με χριςθ πρότερθσ γνϊςθσ γφρω από τθ δομι ακολουκιϊν βίντεο από τθλεοπτικζσ μεταδόςεισ νζων.
Βαςιηόμενοι ςε χαρακτθριςτικά προςϊπων, όπωσ πλικοσ προςϊπων ςτθν εικόνα, ςχετικι κζςθ, κίνθςθ και εναλλαγι
πλάνων, αναπτφςςουμε ζνα απλό μοντζλο ταξινόμθςθσ των πλάνων ςε πλάνα παρουςιαςτι (ςτοφντιο), ςυνζντευξθσ,
εξωτερικισ λιψθσ και ςτατικά πλάνα. Ραρά τθν απλότθτα του μοντζλου, τα ποςοςτά ακρίβειασ ςε ςχζςθ με ζνα ςφνολο δεδομζνων ground truth που καταςκευάςαμε ιταν πολφ υψθλά (τθσ τάξθσ του 80-95%), κάτι που οφείλεται
ςτθν αξιόπιςτθ ανίχνευςθ προςϊπων και ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ εγγενοφσ δομισ τζτοιων ακολουκιϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (χρονικι
κατάτμθςθ και δεικτοδότθςθ ακολουκιϊν εικόνων (τθλεοπτικζσ ειδιςεισ) μζςω ενοπιςμοφ προςϊπων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ ωσ επζκταςθ τθσ Α.Σ16

Ετεροαναφορζσ

23

Α.Σ15 Y. Avrithis, N. Tsapatsoulis and S. Kollias, “Color-Based Retrieval of Facial Images,” in Proc.
of X European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2000), Tampere, Finland, September 2000,
pp. 1397-1400.
Ρεριγραφι: Αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ5.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ραρεμφερισ με τθν Α.Σ16

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ16 N. Tsapatsoulis, Y. Avrithis and S. Kollias, “Efficient Face Detection for Multimedia
Applications,” in Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2000), Vancouver,
BC, Canada, September 2000.
Ρεριγραφι: Αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ5.

30

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (εντοπιςμόσ ανκρϊπινων προςϊπων ςε βάςεισ δεδομζνων βάςει χρϊματοσ και ςχιματοσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ5

Ετεροαναφορζσ

14

Α.Σ17 Y. Avrithis, Y. Xirouhakis and S. Kollias, “Affine-Invariant Curve Normalization for ShapeBased Retrieval,” in Proc. of 15th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2000),
Barcelona, Spain, September 2000, pp. 1015-1018.
Ρεριγραφι: Αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ4.
ΕΛΔΟΣ

ΣΥΝΕΔΛΟ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ .

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Α.Ρ4

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ18 A. Delopoulos, S. Kollias, Y. Avrithis, W. Haas and K. Majcen, “Unified Intelligent Access to
Heterogeneous Audiovisual Content,” International Workshop on Content-Based Multimedia
Indexing (CBMI 2001), Brescia, Italy, September 19-21, 2001.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ6.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε2+ αλλά και ςυςτιματα / αρχιτεκτονικζσ όραςθσ *Ε4+
(περιγραφι ςυςτιματοσ για αναηιτθςθ ςε ετερογενι αρχεία βάςει και του προφίλ του χριςτθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ6

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ19 Y. Avrithis and G. Stamou, “FAETHON: Unified Intelligent Access to Heterogeneous
Audiovisual Content,” in Proc. of Int. Workshop on Very Low Bitrate Video Coding (VLBV 2001), pp.
215-216, Athens, Greece, October 11-12, 2001.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τεχνικι αναφορά των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων του Ευρωπαϊκοφ ζργου
Faethon.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου [ΟΥ2+ και τισ εφαρμογζσ τθσ ςε πολφμζςα *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, τεχνικι ζκκεςθ ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Σ20 G. Akrivas, S. Ioannou, E. Karakoulakis, K. Karpouzis, Y. Avrithis, A. Delopoulos, S. Kollias, I.
Varlamis and M. Vaziriannis, “An Intelligent System for Retrieval and Mining of Audiovisual
Material Based on the MPEG-7 Description Schemes,” in Proc. of European Symposium on
Intelligent Technologies, Hybrid Systems and their Implementation on Smart Adaptive Systems
(EUNITE 2001), Tenerife, Spain, December 12-14, 2001.
Ρεριγραφι: Αποτελεί μελζτθ ςτο πρόβλθμα τθσ αναηιτθςθσ οπτικοακουςτικισ πλθροφορίασ από κατανεμθμζνεσ
βάςεισ δεδομζνων με χριςθ οπτικϊν περιγραφζων MPEG-7, όπωσ θ εργαςία Α.Ρ7.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (παρουςίιαςθ ςυςτιματοσ για
δεικτοδότθςθ και αναηιτθςθ οπτικοακουςτικϊν δεδομζνων ςε διαφορετικζσ βάςεισ δεδομζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Σ21 Y. Avrithis, G. Stamou, A. Delopoulos and S. Kollias, “Intelligent Semantic Access to
Audiovisual Content,” in Proc. of 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2002),
Thessaloniki, Greece, April 11-12, 2002.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ7.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε4+ και γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+ (περιγραφι ςυςτιματοσ
για ζξυπνθ αναηιτθςθ ςε ετερογενι αρχεία οπτικοακουςτικϊν δεδομζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ22 G. Stamou, Y. Avrithis, S. Kollias, F. Marques and P. Salembier, “Semantic Unification of
Heterogenous Multimedia Archives,” in Proc. of 4th European Workshop on Image Analysis for
Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2003), London, UK, April 9-11, 2003.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ6.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ραρουςίαςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ, ανάλογθ τθσ Α.Σ19

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ23 Y. Avrithis, G. Stamou, M. Wallace, F. Marques, P. Salembier, X. Giro, W. Haas, H. Vallant,
and M. Zuﬀerey, “Unified Access to Heterogeneous Audiovisual Archives,” in Proc. of 3rd
International Conference on Knowledge Management (IKNOW 2003), Graz, Austria, July 2-4, 2003.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ6.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε2+ αλλά και ςυςτιματα / αρχιτεκτονικζσ όραςθσ *Ε4+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία ςυμπίπτει με τθν Α.Ρ6

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ24 M. Wallace, G. Akrivas, P. Mylonas, Y. Avrithis and S. Kollias, “Using Context and Fuzzy
Relations to Interpret Multimedia Content,” in Proc. of 3rd International Workshop on ContentBased Multimedia Indexing (CBMI 2003), Rennes, France, September 22-24, 2003.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ7.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε4+ και γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+ (μζκοδοσ για κεματικι
κατθγοριοποίθςθ δεδομζνων με χριςθ αςαφϊν ςθμαςιολογικϊν ςχζςεων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ7

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Σ25 P. Tzouveli, G. Andreou, G. Tsechpenakis, Y. Avrithis and S. Kollias, “Intelligent Visual
Descriptor Extraction from Video Sequences,” in Proc. of 1st International Workshop on Adaptive
Multimedia Retrieval (AMR 2003), Hamburg, Germany, September 15-18, 2003.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι προτείνεται μια τεχνικι αυτόματθσ ανίχνευςθσ και παρακολοφκθςθσ κινοφμενων αντικειμζνων από ακολουκίασ βίντεο με χριςθ ενόσ ςυνδυαςμζνου μοντζλου οπτικισ ροισ και ενεργϊν περιγραμμάτων. Στθ ςυνζχεια πραγματοποιείται περιγραφι του ςχιματοσ (με χριςθ του μοντζλου τθσ Α.Ρ4) και του χρϊματοσ
των αντικειμζνων και δεικτοδότθςθ για αναηιτθςθ με βάςθ τθν οπτικι ομοιότθτα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (αναγνϊριςθ ςυγκεκριμζνων κινοφμενων αντικειμζνων ςε ακολουκίεσ εικόνων
με ςυνταφτιςθ περιγραφζων χρϊματοσ και ςχιματοσ).
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ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

5

Α.Σ26 I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, P. Hobson and M.G. Strinzis, “Integrating Knowledge, Semantics
and Content for User-Centred Intelligent Media Services: the aceMedia Project”, in Proc. of
Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2004), Lisboa, Portugal,
April 21-23, 2004.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τεχνικι αναφορά των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων του Ευρωπαϊκοφ ζργου
aceMedia.
ΕΛΔΟΣ

ΣΥΝΕΔΛΟ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ2+ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, τεχνικι ζκκεςθ ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ

Ετεροαναφορζσ

24

Α.Σ27 M. Wallace, T. Athanasiadis and Y. Avrithis, “Knowledge Assisted Analysis & Categorization
for Semantic Video Retrieval”, in Proc. of International Conference for Image and Video Retrieval
(CIVR 2004), Dublin, Ireland, July 21-23, 2004.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ7.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε4+ και γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι μζροσ τθσ Α.Ρ7

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ28 T. Athanasiadis and Y. Avrithis, “Adding Semantics to Audiovisual Content: The FAETHON
Project”, in Proc. of International Conference for Image and Video Retrieval (CIVR 2004), Dublin,
Ireland, July 21-23, 2004.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τεχνικι αναφορά των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων του Ευρωπαϊκοφ ζργου
Faethon.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ και τισ εφαρμογζσ τθσ ςε πολφμζςα *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Τεχνικι ζκκεςθ ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ

Ετεροαναφορζσ

-

34

Α.Σ29 M. Wallace and Y. Avrithis, “Fuzzy Relational Knowledge Representation and Context in the
Service of Semantic Information Retrieval”, in Proc. of IEEE International Conference on Fuzzy
Systems (FUZZ-IEEE 2004), Budapest, Hungary, July 25-29, 2004.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ7.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε4+ και γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, εργαςία ςχετικι με τθν Α.Σ24

Ετεροαναφορζσ

8

Α.Σ30 K. Rapantzikos, N. Tsapatsoulis and Y. Avrithis, “Spatiotemporal Visual Attention
Architecture for Video Analysis”, in Proc. of IEEE International Workshop On Multimedia Signal
Processing (MMSP 2004), Siena, Italy, September 29 – October 1, 2004.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ10.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (διατφπωςθ μοντζλου οπτικισ προςοχισ
ςτον τριςδιάςτατο χϊρο για τθν περίπτωςθ ακολουκιϊν εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ10

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Σ31 S. Bloehdorn, N. Simou, V. Tzouvaras, K. Petridis, S. Handschuh, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris,
S. Staab and M. G. Strintzis, “Knowledge Representation for Semantic Multimedia Content Analysis
and Reasoning”, in Proc. of European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and
Digital Media Technology (EWIMT 2004), London, U.K., November 25-26, 2004.
Εντοπίςτθκαν και αναφορζσ ςτθν ίδια εργαςία αλλά με διαφορετικι ςειρά ςυγγραφζων (K. Petridis, I.
Kompatsiaris, M. G. Strintzis, S. Bloehdorn, S. Handschuh, S. Staab, N. Simou, V. Tzouvaras, Y. Avrithis), οι οποίεσ ελιφκθςαν υπόψθ.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ9
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ (ζκκεςθ ευρωπαϊκου ερευνθτικοφ προγράμματοσ, τμιμα τθσ J9)

Ετεροαναφορζσ

39

Α.Σ32 P. Hobson, T. May, J. Tromp, Y. Kompatsiaris and Y. Avrithis, “Achieving Integration of

35

Knowledge and Content Technologies: the aceMedia Project”, in Proc. of European Workshop on
the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technology (EWIMT 2004), London,
U.K., November 25-26, 2004.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τεχνικι αναφορά των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων του Ευρωπαϊκοφ ζργου
aceMedia.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ2+ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Τεχνικι ζκκεςθ ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ33 M. Wallace, T. Athanasiadis, Y. Avrithis, G. Stamou and S. Kollias, “A Mediator System for
Hetero-Lingual Audiovisual Content”, in Proc. of International Conference on Multi-platform ePublishing (MPEP 2004), Athens, Greece, November 11, 2004.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ7.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε4+ και γλϊςςεσ περιγραφισ *Ε2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτισ Α.Ρ6 και Α.Ρ7

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ34 K. Rapantzikos, Y. Avrithis and S. Kollias, “Handling Uncertainty in Video Analysis With
Spatiotemporal Visual Attention”, in Proc. of IEEE International Conference on Fuzzy Systems
(FUZZ-IEEE 2005), Reno, Nevada, May 22-25, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ10.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ρεριλαμβάνεται ςτθν Α.Ρ10

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Σ35 N. Voisine, S. Dasiopoulou, V. Mezaris, E. Spyrou, T. Athanasiadis, I. Kompatsiaris, Y.
Avrithis, M. G. Strintzis, “Knowledge-Assisted Video Analysis Using a Genetic Algorithm”, in Proc.
of Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2005), Montreux,
Switzerland, April 13-15, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ9.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

36

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μοντελοποίθςθ γνϊςθσ με ςυνδυαςμό εννοιϊν και οπτικϊν περιγραφζων για χαρακτθριςμό οπτικοφ περιεχομζνου)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ9

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Σ36 N. Simou, V. Tzouvaras, Y. Avrithis, G. Stamou and S. Kollias, “A Visual Descriptor Ontology
for Multimedia Reasoning”, in Proc. of Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive
Services (WIAMIS 2005), Montreux, Switzerland, April 13-15, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ9.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ πρόδρομοσ των Α.Ρ9 και Α.Ρ11

Ετεροαναφορζσ

19

Α.Σ37 S. Bloehdorn, K. Petridis, C. Saathoff, N. Simou, V. Tzouvaras, Y. Avrithis, S. Handschuh, Y.
Kompatsiaris, S. Staab and M. G. Strintzis, “Semantic Annotation of Images and Videos for
Multimedia Analysis”, in Proc. of 2nd European Semantic Web Conference, (ESWC 2005),
Heraklion, Greece, May 29 – June 1, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ9.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2] (μοντελοποίθςθ γνϊςθσ με ςυνδυαςμό εννοιϊν και οπτικϊν περιγραφζων για χαρακτθριςμό οπτικοφ περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, ωσ πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ9

Ετεροαναφορζσ

89

Α.Σ38 K. Rapantzikos and Y. Avrithis, “An Enhanced Spatiotemporal Visual Attention Model for
Sports Video Analysis”, in Proc. of 4th International Workshop on Content-Based Multimedia
Indexing (CBMI 2005), Riga, Latvia, June 21-23, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ18.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ (επζκταςθ εργαςιϊν Α.30, Α.34 ςε κζματα ταξινόμθςθσ ακολουκιϊν εικό-

37

νων, πρόδρομοσ τθσ Α.Π10)
Ετεροαναφορζσ

6

Α.Σ39 P. Mylonas and Y. Avrithis, “Context modelling for multimedia analysis”, in Proc. of 5th
International and Interdisciplinary Conference on Modelling and Using Context (CONTEXT 2005),
Paris, France, July 5-8, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί μία μελζτθ τεχνικϊν μοντελοποίθςθσ οπτικοφ πλαιςίου, θ οποία ςτθ ςυνζχεια
οδιγθςε ςτθν πρϊτθ υλοποίθςθ τθσ Α.Σ48 και τελικά ςτθν Α.Ρ17.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Α.Σ48

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ40 E. Spyrou, H. Le Borgne, T. Mailis, E. Cooke, Y. Avrithis, and N. O'Connor, “Fusing MPEG-7
visual descriptors for image classification”, in Proc. of International Conference on Artificial Neural
Networks (ICANN 2005), Warsaw, Poland, September 11-15, 2005.
Ρεριγραφι: Αποτελεί πρότερθ εργαςία τθσ Α.Σ47 ςτο πρόβλθμα του ςυνδυαςμοφ οπτικϊν περιγραφζων MPEG-7
διαφορετικισ φφςθσ (πχ. περιγραφείσ χρϊματοσ και υφισ) ταξινόμθςθ εικόνων. Για το ςυνδυαςμό και τθν εκμάκθςθ
εδϊ χρθςιμοποιείται μοντζλου νευρο-αςαφοφσ δικτφου Falcon-ART. Συνεργαςία με το πανεπιςτιμιο Δουβλίνου και
ςφγκριςθ με άλλεσ τεχνικζσ μάκθςθσ όπωσ K-NN και SVM.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ανάλυςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (τεχνικζσ
ςυνδυαςμοφ οπτικϊν περιγραφζων για βελτίωςθ διαδικαςιϊν ταξινόμθςθσ εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Α.Σ47

Ετεροαναφορζσ

26

Α.Σ41 D. Vallet, P. Mylonas, M. Corella, J. M. Fuentes, P. Castells, and Y. Avrithis, “A SemanticallyEnhanced Personalization Framework for Media Services”, in Proc. of IADIS International
Conference on WWW / Internet (ICWI 2005, Lisbon, Portugal, October 19-22, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ12.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ζκκεςθ τθσ εξζλιξθσ ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ

Ετεροαναφορζσ

3

38

Α.Σ42 N. Simou, C. Saathoff, S. Dasiopoulou, E. Spyrou, N. Voisine, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris,
Y. Avrithis, and S. Staab, “An Ontology Infrastructure for Multimedia Reasoning”, in Proc. of Int.
Workshop on Very Low Bitrate Video Coding (VLBV 2005), Sardinia, Italy, September 15-16, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ11.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία
και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, εΕργαςία ςχετικι με τθν Α.Σ35

Ετεροαναφορζσ

14

Α.Σ43 K. Rapantzikos, Y. Avrithis, S. Kollias, “On the use of spatiotemporal visual attention for
video classification”, in Proc. of Int. Workshop on Very Low Bitrate Video Coding (VLBV 2005),
Sardinia, Italy, September 15-16, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ18.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Α.Σ38

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Σ44 P. Castells, M. Fernandez, D. Vallet, P. Mylonas and Y. Avrithis, “Self-Tuning Personalized
Information Retrieval in an Ontology-Based Framework”, in Proc. of First IFIP WG 2.12 & WG 12.4
International Workshop on Web Semantics (SWWS 2005), Agia Napa, Cyprus, November 4, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ12.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μζκοδοσ με ςτόχο τον αυτόματο ζλεγχο του βακμοφ προςαρμογισ ςτισ προςωποποιθμζνεσ ανάγκεσ του χριςτθ πολυμεςικϊν
δεδομζνων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ των Α.Ρ12 και Α.Ρ14

Ετεροαναφορζσ

19

Α.Σ45 K. Petridis, F. Precioso, T. Athanasiadis, Y. Avrithis and Y. Kompatsiaris, “Combined Domain
Specific and Multimedia Ontologies for Image Understanding”, in Proc. of 28th German Conference
on Artificial Intelligence (KI 2005), Koblenz, Germany, September 11-14, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ11.
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία
και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Α.Σ46

Ετεροαναφορζσ

5

Α.Σ46 T. Athanasiadis, V. Tzouvaras, K. Petridis, F. Precioso, Y. Avrithis and Y. Kompatsiaris,
“Using a Multimedia Ontology Infrastructure for Semantic Annotation of Multimedia Content”, in
Proc. of 5th International Workshop on Knowledge Markup and Semantic Annotation (SemAnnot
2005), part of 4th International Semantic Web Conference (ISWC 2005), Galway, Ireland,
November 7, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ11.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία
και ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ πρόδρομοσ των Α.Ρ9 και Α.Ρ11

Ετεροαναφορζσ

24

Α.Σ47 E. Spyrou, G. Stamou, Y. Avrithis and S. Kollias, “Fuzzy Support Vector Machines for Image
Classification Fusing MPEG-7 Visual Descriptors”, in Proc. of 2nd European Workshop on the
Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technology (EWIMT 2005), London, U.K.,
November 30 – December 1, 2005.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται επζκταςθ του μοντζλου μάκθςθσ support vector machine (SVM) με χριςθ πυρινα που αποτελείται από αςαφείσ ςυναρτιςεισ βάςθσ. Το μοντζλο χρθςιμοποιείται για τθν αυτόματθ ταξινόμθςθ εικόνων με χριςθ οπτικϊν περιγραφζων MPEG-7. Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει το γεγονόσ ότι το μοντζλο μάκθςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να
ςυνδυάηει αποςτάςεισ περιγραφζων διαφορετικισ φφςθσ (πχ. περιγραφείσ χρϊματοσ και υφισ) αποδίδοντασ καλφτερα από ό,τι ο κάκε περιγραφζασ μεμονωμζνα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ανάλυςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ανάπτυξθ μεκοδολογίασ εκμάκθςθσ για ταξινόμθςθ εικόνων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

5

40

Α.Σ48 P. Mylonas, T. Athanasiadis and Y. Avrithis, “Improving image analysis using a contextual
approach”, in Proc. of Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS
2006), Seoul, Korea, April 19-21, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί μια πρϊτθ υλοποίθςθ τθσ τεχνικισ του οπτικοφ πλαιςίου που αργότερα
οδιγθςε ςτθν εργαςία Α.Ρ17.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αναγνϊριςθ αντικειμζνων
με εκμετάλλευςθ γνϊςθσ οπτικϊν ςυμφραηομζνων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Σ49 T. Athanasiadis, Y. Avrithis and S. Kollias, “A Semantic Region Growing Approach in Image
Segmentation and Annotation”, in Proc. of First International Workshop on Semantic Web
Annotations for Multimedia (SWAMM 2006), part of 15th World Wide Web Conference (WWW
2006), Edinburgh, UK, May 22, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ13.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (κατάτμθςθ εικόνασ με
χριςθ ςθμαςιολογικϊν δεδομζνων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ13

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Σ50 P. Tzouveli, Y. Avrithis and S. Kolllias, “Fast Video Object Tracking using Affine Invariant
Normalization”, in Proc. of 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations
(AIAI 2006), Athens, Greece, June 7-9, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι χρθςιμοποιεί το μοντζλο κανονικοποίθςθσ περιγραμμάτων αντικειμζνων τθσ Α.Ρ4 και
το επεκτείνει για τθν παρακολοφκθςθ αντικειμζνων ςε ακολουκίεσ βίντεο. Θ ιδζα είναι ότι από κάκε καρζ ςτο επόμενο το περίγραμμα ενόσ αντικειμζνου (που αρχικά εξάγεται πχ. με κατάτμθςθ ι από το χριςτθ) υφίςταται ζναν ςχετικό γεωμετρικό μεταςχθματιςμό εκτόσ από μετατόπιςθ. Με τθ χριςθ τθσ κανονικοποίθςθσ, ο μεταςχθματιςμόσ αυτόσ προκφπτει ταχφτθτα χωρίσ να πραγματοποιθκεί ςυνταφτιςθ ι αναηιτθςθ. Στθ ςυνζχεια οι όποιεσ τοπικζσ μεταβολζσ του περιγράμματοσ μοντελοποιοφνται με χριςθ τεχνικϊν ενεργϊν περιγραμμάτων, τα οποία αρχικοποιοφνται
πλζον ςε περιοχι πολφ κοντά ςτθν επικυμθτι, και επομζνωσ ζχουν πολφ μικρι περιοχι αναηιτθςθσ. Το αποτζλεςμα
είναι υλοποίθςθ πραγματικοφ χρόνου που παρακολουκεί πολφ γριγορα κινοφμενα αντικείμενα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (μζκοδοσ για παρακολοφκθςθ κινοφμενων αντικειμζνων ςε ακολουκίεσ εικόνων βάςει αφινικιισ κανονικιοίθςθσ περιγράμματοσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ
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Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ51 P. Mylonas, D. Vallet, M. Fernández, P. Castells and Y. Avrithis, “Ontology-based
Personalization for Multi-media Content”, in Proc. of Semantic Web Personalization Workshop
(SWP 2006), part of 3rd European Semantic Web Conference (ESWC 2006), Budva, Montenegro,
June 11-14, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ14.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ ςθμαςιολογικισ κατανόθςθσ *ΟΥ2+ (πλαίςιο για αναηιτθςθ περιεχομζνου πολυμζςων με προςαρμογι ςτα προςωπικά χαρακτθριςτικά του χριςτθ βάςει μοντζλων αναπαράςταςθσ
γνϊςθσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ των Α.Ρ12 και Α.Ρ14

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ52 D. Vallet, M. Fernández, P. Castells, P. Mylonas and Y. Avrithis, “Personalized Information
Retrieval in Context”, in Proc. of 3rd International Workshop on Modeling and Retrieval of Context
(MRC 2006), part of 21st Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2006), Boston, USA, July 16-17,
2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ12.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Α.Ρ12

Ετεροαναφορζσ

11

Α.Σ53 D. Vallet, M. Fernandez, P. Castells, P. Mylonas and Y. Avrithis, “A contextual
personalization approach based on ontological knowledge”, in Proc. of Contexts and Ontologies:
Theory, Practice and Applications Workshop (CO 2006), part of 17th European Conference on
Artificial Intelligence (ECAI 2006), Riva del Garda, Italy, Au-gust 28, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ12.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τεχνικζσ κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Α.Ρ12

Ετεροαναφορζσ

5

42

Α.Σ54 N. Tsapatsoulis, K. Rapantzikos and Y. Avrithis, “Priority Coding for Video-telephony
Applications based on Visual Attention”, in Proc. of 2nd International Mobile Multimedia
Communications Conference (MobiMedia 2006), Alghero, Italy, September 18-20, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι μελετά μοντζλα οπτικισ προςοχισ, όπωσ θ εργαςία Α.Ρ18, με ςτόχο όμωσ τθν επιλογι
ςθμαντικϊν περιοχϊν ςε ςτατικζσ εικόνεσ και ακολουκίεσ βίντεο για προςαρμοςτικι κωδικοποίθςθ. Ραρατθρείται
βελτίωςθ τθσ τάξθσ του 25% ςτο bit rate ςε ςχζςθ με τθν κωδικοποίθςθ MPEG-1.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ οπτικϊν δεδομζνων *ΟΥ1+ (ςυμπίεςθ εικόνων με προςαρμογι
ςτισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ55 P. Mylonas, T. Athanasiadis and Y. Avrithis, “Image Analysis Using Domain Knowledge and
Visual Context”, in Proc. of 13th International Conference on Systems, Signals and Image
Processing (IWSSIP 2006), Budapest, Hungary, September 21-23, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί τμιμα τθσ Α.Ρ13.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ13

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ56 P. Wilkins, T. Adamek, P. Ferguson, M. Hughes, G.J.F.Jones, G. Keenan, K. McGuinness, J.
Malobabid, N.E.O‘Connor, D. Sadlier, A.F. Smeaton, R. Benmokhtar, E. Dumont, B. Huet, B.
Merialdo, E. Spyrou, G. Koumoulos, Y. Avrithis, R. Moerzinger, P. Schallauer, W. Bailer, Q. Zhang,
T. Piatrik, K. Chandramouli, E. Izquierdo, L. Goldmann, M. Haller, T. Sikora, P. Praks, J. Urban, X.
Hilaire, J.M. Jose, “K-Space at TRECVID 2006”, in Proc. of 4th TRECVID Workshop (TRECVID 2006),
Gaithersburg, USA, November 13-14, 2006.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τεχνικι αναφορά τθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό TRECVID 2006, όπωσ και ςτθν εργαςία
Α.Σ82, με ςυνεργαςία ζνδεκα ερευνθτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο του ακαδθμαϊκοφ δικτφου COST-292.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εφαρμογι μεκοδολογίασ Α.Σ58 ςε κζματα ανίχνευςθσ ςυγκεκριμζνων εμφανίςεων ςε ακολουκίεσ
εικόνων.

Ετεροαναφορζσ

-
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A.Σ57 J. Dalid, N. Campbell, P. Krämer, J. Benois-Pineau, S. Vrochidis, C. Doulaverakis, V.
Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Spyrou, G. Koumoulos, Y. Avrithis, S. Aksoy, A. Dalkilic, A. Saracoglu,
A. Alatan, Q. Zhang, E. Izquierdo, U. Naci, A. Hanjalic, “COST2 92 experiments for TRECVID 2006”,
in Proc. of 4th TRECVID Workshop (TRECVID 2006), Gaithersburg, USA, November 13-14, 2006.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τεχνικι αναφορά τθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό TRECVID 2006, όπωσ και ςτθν εργαςία
Α.Σ82, με ςυνεργαςία δζκα ερευνθτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο του ακαδθμαϊκοφ δικτφου K-Space.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εφαρμογι μεκοδολογίασ Α.Σ58 ςε κζματα ανίχνευςθσ ςυγκεκριμζνων εμφανίςεων ςε ακολουκίεσ
εικόνων

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ58 E. Spyrou, G. Koumoulos, Y. Avrithis and S. Kollias, “Using Local Region Semantics for
Concept Detection in Video”, in Poster & Demo Proceedings of First International Conference on
Semantic And digital Media Technologies (SAMT 2006), Athens, Greece, December 6-8, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί μία πρϊτθ υλοποίθςθ μοντζλου bag of words ςε περιοχζσ εικόνων που εξάγονται μζςω κατάτμθςθσ και περιγράφονται με οπτικά χαρακτθριςτικά MPEG-7, ςυνζχεια του οποίου αποτζλεςε θ
εργαςία Α.Ρ17. Ρραγματοποιικθκαν πειράματα ςε μεγάλο όγκο ακολουκιϊν βίντεο από το ςφνολο δεδομζνων
TRECVID.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μεκοδολογία εξαγωγισ
ςθμαςιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν από εικόνεσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ των Α.Σ71, Α.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ59 S. Dasiopoulou, G. Th. Papadopoulos, Ph. Mylonas, Y. Avrithis and I. Kompatsiaris, “Using
Context and a Genetic Algorithm for Knowledge-Assisted Image Analysis”, in Poster & Demo
Proceedings of First International Conference on Semantic And Digital Media Technologies (SAMT
2006), Athens, Greece, December 6-8, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι μελετά το πρόβλθμα τθσ ταξινόμθςθσ περιοχϊν εικόνων όπωσ θ Α.Ρ13. Στθν περίπτωςθ
αυτι όμωσ θ κατάτμθςθ πραγματοποιείται ςε πρϊτο βιμα (με όςα λάκθ μπορεί να προκαλζςει θ επιλογι αυτι), και
ςτθ ςυνζχεια θ ταξινόμθςθ τίκεται ωσ ζνα πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ με περιοριςμοφσ τισ χωρικζσ ςχζςεισ των περιοχϊν. Το πρόβλθμα αυτό λφνεται με τθ χριςθ γενετικοφ αλγορίκμου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία αυτι ζχει ενςωματωκεί ςτθν Α.Ρ11

Ετεροαναφορζσ

-
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Α.Σ60 T. Athanasiadis, P. Mylonas and Y. Avrithis, “A Context-based Region Labeling Approach for
Semantic Image Segmentation”, in Proc. of First International Conference on Semantic And digital
Media Technologies (SAMT 2006), Athens, Greece, December 6-8, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί μζροσ τθσ Α.Ρ13.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία αυτι ζχει ενςωματωκεί ςτθν Α.Ρ13

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Σ61 P. Berka, T. Athanasiadis and Y. Avrithis, “Rule-based Reasoning for Semantic Image
Segmentation and Interpretation”, in Poster & Demo Proceedings of First International Conference
on Semantic And digital Media Technologies (SAMT 2006), Athens, Greece, December 6-8, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι μελετά τθ χριςθ κανόνων ςτο πρόβλθμα τθσ κατάτμθςθσ και αναγνϊριςθσ των περιοχϊν μιασ εικόνασ (Α.Ρ13). Ρραγματοποιείται αναπαράςταςθ τθσ γειτνίαςθσ των περιοχϊν με γράφο και ςτθ ςυνζχεια
αναδρομικι ςυγχϊνευςθ περιοχϊν με χριςθ βαρϊν που υπολογίηονται από ςφςτθμα επεξεργαςίασ αςαφϊν κανόνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ13

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ62 Ph. Mylonas and Y. Avrithis, “Using Multiple Domain Visual Context in Image Analysis”, In
Proceedings of 8th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services
(WIAMIS 2007), Santorini, Greece, June 6-8, 2007.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για μελζτθ του οπτικοφ πλαιςίου ςτθν ταξινόμθςθ περιοχϊν εικόνων όπωσ και ςτισ εργαςίεσ
Α.Ρ17, Α.Ρ13, αλλά με χριςθ πρότερθσ γνϊςθσ ωσ προσ τισ ςυςχετίςεισ των αντικειμζνων ςε πολλαπλά πεδία εφαρμογισ (πχ. προςαρμογι των ταξινομθτϊν ανάλογα με το εάν πρόκειται για εικόνα από εςωτερικό ι εξωτερικό χϊρο).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (ςχετικι με τισ Α.Π13,
Α.73, με ςτοιχεία πρωτοτυπίασ ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ οπτικϊν ςυμφραηομζνων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛXΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ63 K. Rapantzikos, Y.Avrithis and S. Kollias, “Spatiotemporal saliency for event detection and
representation in the 3D Wavelet Domain: Potential in human action recognition”, In Proceedings
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of ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2007), Amsterdam, The
Netherlands, July 9-11, 2007.
Ρεριγραφι: Ππωσ και ςτθν εργαςία Α.Σ64, πραγματοποιείται εξαγωγι χάρτθ οπτικισ προςοχισ ςτο χϊρο του μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων, αλλά ςε τρεισ διαςτάςεισ με ςτόχο τθ χωροχρονικι αναπαράςταςθ ςθμαντικϊν περιοχϊν
ςε ακολουκίεσ βίντεο και τελικι εφαρμογι ςτθν αναγνϊριςθ ανκρϊπινων κινιςεων και δραςτθριοτιτων. Λόγω του
μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων πραγματοποιείται μία εξαιρετικά ταχεία υλοποίθςθ ςε ςχζςθ με προθγοφμενα μοντζλα, όπωσ τθσ εργαςίασ Α.Σ43. Ρραγματοποιοφνται πειράματα ςτο ςφνολο δεδομζνων KTH που περιλαμβάνει ακολουκίεσ εικόνων για ζξι κινιςεισ (βάδιςμα, τρζξιμο, κίνθςθ χεριϊν κ.λπ.) που εκτελοφνται από 25 άτομα ςε τζςςερισ
διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Ραρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν ακρίβεια τθσ αναγνϊριςθσ ςε ςχζςθ με μεκόδουσ τθσ
βιβλιογραφίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (μζκοδοσ αναγνϊριςθσ ανκρϊπινων
κινιςεων ςε ακολουκίεσ εικόνων με χριςθ μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Σ64 K. Rapantzikos, Y. Avrithis and S. Kollias, “SALIENShrink: Saliency-Based Wavelet
Shrinkage”, In Proceedings of 14th International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San
Antonio, Texas, USA, September 16-19, 2007.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι μελετάται θ χριςθ μεκοδολογιϊν οπτικισ προςοχισ ςτο πρόβλθμα τθσ “αποκορυβοποίθςθσ” εικόνων. Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιείται υπολογιςτικό μοντζλο οπτικισ προςοχισ εμπνευςμζνο από βιολογικά ανάλογα, όπωσ ςτθν εργαςία Α.Σ38 αλλά ςε δφο διαςτάςεισ και ςτο χϊρο του μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων
(wavelet transform), όπωσ ςυμβαίνει με πολλζσ γνωςτζσ τεχνικζσ αποκορυβοποίθςθσ. Ο χάρτθσ οπτικισ προςοχισ
χρθςιμοποιείται για τθν επιλογι των πιο ςθμαντικϊν ςυντελεςτϊν του μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων τθσ εικόνασ, από τουσ οποίουσ εξάγεται μια πιο ακριβισ εκτίμθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου ςτθν εικόνα. Θ μζκοδοσ αξιολογείται
ποςοτικά και δίνει εμφανϊσ βελτιωμζνο ςθματοκορυβικό λόγο ςε ςχζςθ με γνωςτζσ μεκόδουσ shrinkage, όπωσ
Bishrink, BayeShrink με τουσ μεταςχθματιςμοφσ DWT και DTCWT.
ΕΛΔΟΣ

ΣΥΝΕΔΛΟ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (απομάκρυνςθ κορφβου ςε εικόνεσ
με προςζγγιςθ ανάλογθ εκείνθσ για τθν δθμιουργία χάρτθ οπτικισ προςοχισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ65 E. Spyrou, Ph. Mylonas and Y. Avrithis, “Semantic Multimedia Analysis based on Region
Types and Visual Context”, In Proceedings of 4th IFIP Conference on Artificial Intelligence
Applications & Innovations (AIAI 2007), Athens, Greece, September 19-21, 2007.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τμιμα τθσ εργαςίασ Α.Ρ17.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Α.Σ73

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ66 K. Rapantzikos, G. Evangelopoulos, P. Maragos and Y. Avrithis, “An Audio-Visual Saliency
Model for Movie Summarization”, In Proceedings of IEEE Int'l Workshop on Multimedia Signal
Processing (MMSP 2007), October 1-3, 2007.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για πρότερθ εργαςία τθσ Α.Σ80 με ςτόχο τθν εξαγωγι περίλθψθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν
με βάςθ οπτικά και ακουςτικά χαρακτθριςτικά.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των
εικόνων *ΟΥ1+ (ςφνοψθ ακολουκιϊν εικόνων βάςει ςυνδυαςμοφ οπτικϊν και ακουςτικϊν χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ67 Q. Zhang, M. Corvaglia, S. Aksoy, U. Naci, N. Adami, N. Aginako, A. Alatan, L. A. Alexandre,
P. Almeida, Y. Avrithis, J. Benois-Pineau, K. Chandramouli, U. Damnjanovic, E. Esen, J. Goya, M.
Grzegorzek, A. Hanjalic, E. Izquierdo, R. Jarina, P. Kapsalas, I. Kompatsiaris, M. Kuba, R. Leonardi, L.
Makris, B. Mansencal, V. Mezaris, A. Moumtzidou, P. Mylonas, S. Nikolopoulos, T. Piatrik, A. M. G.
Pinheiro, B. Reljin, E. Spyrou, G. Tolias, S. Vrochidis, G. Yakın, G. Zajic, “The COST292 experimental
framework for TRECVID 2007” In Proceedings of 5th TRECVID Workshop (TRECVID 2007),
Gaithersburg, USA, November 2007.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τεχνικι αναφορά τθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό TRECVID 2007, όπωσ και ςτθν εργαςία
Α.Σ82, με ςυνεργαςία ζνδεκα ερευνθτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο του ακαδθμαϊκοφ δικτφου COST-292.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εφαρμογι μεκοδολογίασ Α.Σ71 ςε κζματα ανίχνευςθσ ςυγκεκριμζνων εμφανίςεων ςε ακολουκίεσ
εικόνων

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Σ68 Wilkins P., Adamek T., Byrne D., Jones G.J.F., Lee H., Keenan G., McGuinness K., O’Connor
N.E., Smeaton A.F., Amin A., Obrenovic Z., Benmokhtar R., Galmar E., Huet B., Essid S., Landais R.,
Vallet F., Papadopoulos G.Th., Vrochidis S., Mezaris V., Kompatsiaris I., Spyrou E., Avrithis Y.,
Mörzinger R., Schallauer P., Bailer W., Piatrik T., Chandramouli K., Izquierdo E., Haller M.,
Goldmann L., Samour A., Cobet A., Sikora T., Praks P., “K-Space at TRECVid 2007”, In Proceedings
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of 5th TRECVID Workshop (TRECVID 2007), Gaithersburg, USA, November 2007.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τεχνικι αναφορά τθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό TRECVID 2007, όπωσ και ςτθν εργαςία
Α.Σ82, με ςυνεργαςία δζκα ερευνθτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο του ακαδθμαϊκοφ δικτφου K-Space.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εφαρμογι μεκοδολογίασ Α.Σ71 ςε κζματα ανίχνευςθσ ςυγκεκριμζνων εμφανίςεων ςε ακολουκίεσ
εικόνων

Ετεροαναφορζσ

-

A.Σ69 Ph. Mylonas, N. Simou, V. Tzouvaras, Y. Avrithis, “Towards Semantic Multimedia Indexing
by Classification and Reasoning on Textual Metadata”, In Proceedings of Knowledge Acquisition
from Multimedia Content Workshop (KAMC 2007), in conjunction with SAMT, Genova, Italy,
December 2007.
Ρεριγραφι: Αφορά ςτθ χριςθ τεχνικϊν αναπαράςταςθσ γνϊςθσ και ςυμπεραςματολογίασ για τθν ανίχνευςθ αφθρθμζνων εννοιϊν που ςυνικωσ δεν ςυνοδεφονται από οπτικά χαρακτθριςτικά, πχ. ακλθτιςμόσ. Στθν περίπτωςθ αυτι
οι αφθρθμζνεσ ζννοιεσ ςυςχετίηονται με άλλεσ (όπωσ πχ. μπάλα) που μποροφν να ανιχνευκοφν οπτικά και χρθςιμοποιείται πρότερθ γνϊςθ με τθ μορφι κανόνων για τθν εξαγωγι νζων ςυμπεραςμάτων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+ (εννοιολογικι κατθγοριοποίθςθ πολυμεςικϊν δεδομζνων
βάςει κειμζνου)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Σ70 Ph. Mylonas, E. Spyrou, and Y. Avrithis, “Enriching a context ontology with mid-level
features for semantic multimedia analysis”, In Proceedings of 1st Workshop on Multimedia
Annotation and Retrieval enabled by Shared Ontologies (MARESO 2007), in conjunction with SAMT,
Genova, Italy, December 2007.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για πρότερθ εργαςία τθσ Α.Σ73.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τθν ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ71 E. Spyrou and Y. Avrithis, “A Region Thesaurus Approach for High-Level Concept Detection
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in the Natural Disaster Domain”, In Proceedings of 2nd international conference on Semantics And
digital Media Technologies (SAMT 2007), Genova, Italy, December 5-7, 2007.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για πρότερθ εργαςία τθσ Α.Σ74 ςτθν οποία εφαρμόηεται θ μεκοδολογία αναπαράςταςθσ περιοχϊν εικόνων LSA (latent semantic analysis) και εκπαιδεφονται ταξινομθτζσ για τθν αυτόματθ ανίχνευςθ ςυμβάντων φυςικϊν καταςτροφϊν (πχ. φωτιά, πλθμμφρα) ςε εικόνεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν επεξεργαςία οπτικϊν δεδομζνων *ΟΥ1+ (μεκοδολογία ανίχνευςθσ ςυγκεκριμζνων εμφανίςεων (εννοιϊν) ςε εικόνεσ, εφαρμογι ςε πυρκαϊζσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ16

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ72 E. Spyrou and Y. Avrithis, “Keyframe Extraction using Local Visual Semantics in the form of
a Region Thesaurus”, In Proceedings of 2nd International Workshop on Semantic Media
Adaptation and Personalization (SMAP 2007), London, United Kingdom, December 17-18, 2007.
Ρεριγραφι: Αφορά μζροσ τθσ εργαςίασ Α.Ρ16, ςτο οποίο χρθςιμοποιείται το μοντζλο bag of words για τθν επιλογι
ενόσ αρικμοφ αντιπροςωπευτικϊν καρζ από μία ακολουκία βίντεο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (εξαγωγι αντιπροωπευτικϊν καρζ από ακολουκία εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τθν Α.Σ71, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ16

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ73 Ph. Mylonas, E. Spyrou and Y. Avrithis, “High-Level Concept Detection based on Mid-level
Semantic Information and Contextual Adaptation”, In Proceedings of 2nd International Workshop
on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP 2007), London, United Kingdom,
December 17-18, 2007.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται μζροσ των εργαςιϊν Α.Ρ17 και Α.Ρ13, και ςυγκεκριμζνα αφορά το εννοιολογικό «πλαίςιο»
που μελετά τθν ταυτόχρονθ εμφάνιςθ αντικειμζνων ςε ζνα ςφνολο εικόνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (ερμθνεία περιεχομζνου με ςυνδυαςμό οπτικϊν περιγραφζων και ςυμφραηομζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

2

Α.Σ74 E. Spyrou, G. Tolias, Ph. Mylonas, and Y. Avrithis, “A Semantic Multimedia Analysis
Approach Utilizing a Region Thesaurus and LSA”, In Proceedings of 9th International Workshop on
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Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2008), Klagenfurt, Austria, May 7-9,
2008.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για εργαςία ςτο πρόβλθμα τθσ αναγνϊριςθσ αντικειμζνων με βάςθ το μοντζλο bag of words
όπωσ και ςτισ Α.Ρ17 και Α.Σ16. Στθν περίπτωςθ αυτι όμωσ χρθςιμοποιείται το μοντζλο latent semantic analysis (LSA)
με τρόπο ανάλογο τθσ αναπαράςταςθσ εγγράφων κειμζνου. Ρραγματοποιοφνται ςειρά πειραμάτων ςτο ςφνολο δεδομζνων TRECVID και παρατθρείται βελτίωςθ ςε ςχζςθ με το παραδοςιακό μοντζλο bag of words, κάτι που αποδίδεται ςτθ ςτατιςτικι ερμθνεία των εννοιϊν που ανιχνεφονται με το μοντζλο LSA, ςε αντίκεςθ με τισ οπτικζσ «λζξεισ»
που παρατθροφνται ςτισ εικόνεσ. Μζροσ τθσ εργαςίασ παρουςιάηεται αργότερα ςτθν εργαςία Α.Ρ16.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Α.Σ71

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ75 E. Spyrou, Ph. Mylonas, Y. Avrithis, “A Visual Context Ontology for Multimedia High-Level
Concept Detection”, In Proceedings of 5th International Workshop in Modeling and Reasoning in
Context (MRC 2008), Delft, The Netherlands, June 9-12, 2008.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τμιμα τθσ εργαςίασ Α.Ρ17, και ςυγκεκριμζνα αφορά το οπτικό «πλαίςιο» που μοντελοποιεί τθν ταυτόχρονθ εμφάνιςθ και ςχετικι κζςθ οπτικϊν «λζξεων» ςε ζνα ςφνολο εικόνων με ςτόχο τθν καλφτερθ
αναπαράςταςθ τθσ γεωμετρίασ. Επιτυγχάνεται ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ ακρίβειασ αναγνϊριςθσ ςε ςχζςθ με το
παραδοςιακό μοντζλο bag of words, κατόπιν ςυγκρίςεων ςτο ςφνολο δεδομζνων COREL.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (ςυνδυαςμόσ οπτικϊν, τοπολογικϊν και εννοιολογικϊν ςχζςεων ςτθν ανάλυςθ εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ76 V. Giannekou, P. Tzouveli, Y. Avrithis and S.Kollias, “Affine Invariant Curve Matching Using
Normalization and Curvature Scale-Space”, In Proceedings of Sixth International Workshop on
Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, June 18-20, 2008.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για ςυνζχεια τθσ εργαςίασ Α.Ρ4, ςτθν οποία μία κλειςτι διςδιάςτατθ καμπφλθ που περιγράφει το περίγραμμα ενόσ αντικειμζνου κανονικοποιείται με τρόπο αναλλοίωτο ςε γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ,
όπωσ ςτθν Α.Ρ4, και ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται ταίριαςμα κανονικοποιθμζνων καμπυλϊν με χριςθ τθσ τεχνικισ
curvature scale space (CSS). Ραρατθρείται εμφανισ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων αναγνϊριςθσ ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι μζκοδο CSS ςτθν περίπτωςθ που οι καμπφλεσ ζχουν υποςτεί αυκαίρετο μεταςχθματιςμό.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία εικόνων *ΟΥ1+ (ςυνταφτιςθ κλειςτϊν καμπυλϊν μετά από αφινικι κανονικοποίθςθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ
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Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ77 P. Kapsalas, K. Rapantzikos, A. Sofou and Y. Avrithis, “Regions Of Interest for Object
Detection”, In Proceedings of International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing
(CBMI 2008), London, UK, June 18-20, 2008.
Ρεριγραφι: Ζνα δθμοφιλζσ πρόβλθμα ςτθν όραςθ υπολογιςτϊν είναι θ ανίχνευςθ ι εντοπιςμόσ αντικειμζνων (ι κατθγοριϊν αντικειμζνων) όπωσ πχ. άνκρωποι, αυτοκίνθτα, ςπίτια. Σε αντίκεςθ με τθν αναγνϊριςθ αντικειμζνων, όπου
το πρόβλθμα είναι αν το αντικείμενο εμφανίηεται ςτθν εικόνα ι όχι, ςτον εντοπιςμό το πρόβλθμα είναι ο ακριβισ
προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ του αντικειμζνου. Μια παραδοςιακι μζκοδοσ εντοπιςμοφ προερχόμενθ από το template
matching είναι θ μζκοδοσ του sliding window, όπου θ εικόνα «ςκανάρεται» ακολουκιακά από παράκυρα διαφορετικϊν μεγεκϊν και ςε κάκε επανάλθψθ ζνασ ταξινομθτισ αποφαςίηει για τθν φπαρξθ ι μθ του αντικειμζνου ςτο εςωτερικό του παρακφρου. Λόγω τθσ μεγάλθσ διάςταςθσ του χϊρου αναηιτθςθσ θ μζκοδοσ αυτι είναι αςφμφορθ ςε
πολλζσ πραγματικζσ εφαρμογζσ. Στθν εργαςία αυτι πραγματοποιείται εξαγωγι ςθμείων ενδιαφζροντοσ με ανίχνευςθ γωνιϊν Harris, ομαδοποίθςθ γειτονικϊν ςθμείων με βάςθ τθν ομοιότθτα περιγραφϊν χρϊματοσ, φωτεινότθτασ
και υφισ, και τζλοσ εξαγωγι ενόσ ςυνόλου υποψιφιων περιοχϊν για τμιματα του προσ αναγνϊριςθ αντικειμζνου.
Με χριςθ ενόσ αρικμοφ κριτθρίων ςχετικισ κζςθσ και γεωμετρίασ, ζνασ αλγόρικμοσ ςυνδυάηει τισ περιοχζσ και παράγει τα τελικά υποψιφια παράκυρα ςτα οποία ενεργοποιείται ο ταξινομθτισ. Θ μζκοδοσ αξιολογικθκε ςτο ςφνολο
δεδομζνων PASCAL 2006 όπου ζδωςε καλφτερα αποτελζςματα από μεγάλο αρικμό τεχνικϊν τθσ βιβλιογραφίασ με
ταυτόχρονα πολφ μικρότερο χρόνο επεξεργαςίασ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ ακρίβεια εντοπιςμοφ ιταν μεγαλφτερθ
από όλων των ερευνθτικϊν ομάδων που ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό PASCAL 2006.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία εικόνων *ΟΥ1+ (μεκοδολογία εντοπιςμοφ αντικειμζνων βάςει ομαδοποίθςθσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Σ78 E. Galmar, Th. Athanasiadis, B. Huet and Y. Avrithis, “Spatiotemporal Semantic Video
Segmentation”, In Proceedings of 10th International Workshop on Multimedia Signal Processing
(MMSP 2008), Cairns, Australia, October 8-10, 2008.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για μία επζκταςθ των τεχνικϊν κατάτμθςθσ και ταξινόμθςθσ περιοχϊν τθσ εργαςίασ Α.Ρ13 με
ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ ςυνδυαςμζνθσ κατάτμθςθσ/αναγνϊριςθσ ςτθ χωροχρονικι αναπαράςταςθ ακολουκιϊν βίντεο. Το αποτζλεςμα είναι θ χωροχρονικι κατάτμθςθ κινοφμενων αντικειμζνων και θ ταυτόχρονθ ταξινόμθςι τουσ. Σε
ςυνεργαςία με ερευνθτικι ομάδα τθσ EURECOM.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία εικόνων *ΟΥ1+ αλλά και τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (επζκταςθ μεκόδου κατάτμθςθσ εικόνων και χαρακτθριςμοφ αντικειμζνων (Α.Π13) ςε ακολουκίεσ εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ79 E. Spyrou, Ph. Mylonas and Y. Avrithis, “Using Region Semantics And Visual Context For
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Scene Classification”, In Proceedings of 1st Workshop on Multimedia Information Retrieval: New
Trends and Challenges, in conjunction with ICIP, San Diego, California, USA, October 12-15, 2008.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τμιμα τθσ εργαςίασ που ςτθ ςυνζχεια παρουςιάςκθκε ςτθν δθμοςίευςθ Α.Ρ17, με ςτόχο
τθν ανίχνευςθ αντικειμζνων και εννοιϊν με μεγάλο όγκο εικόνων και ακολουκιϊν βίντεο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Α.Σ75

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Σ80 G. Evangelopoulos, K. Rapantzikos, A. Potamianos, P. Maragos, A. Zlatintsi and Y. Avrithis,
“Movie Summarization Based On Audio-Visual Saliency Detection”, In Proceedings of 15th
International Conference on Image Processing (ICIP 2008), San Diego, California, USA, October 1215, 2008.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι χρθςιμοποιοφνται οι τεχνικζσ οπτικισ προςοχισ των εργαςιϊν Α.Ρ10 και Α.Ρ18 για
τθν επιλογι των πιο χαρακτθριςτικϊν χρονικϊν τμθμάτων μιασ ακολουκίασ βίντεο, οι οποίεσ ςυνδυάηονται με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ περιγραφισ ιχου. Ρρόκειται για πρότερθ εργαςία τθσ Α.Σ85.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των
εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Α.Σ66

Ετεροαναφορζσ

6

Α.Σ81 Q. Zhang, G. Tolias, B. Mansencal, A. Saracoglu, N. Aginako, A. Alatan, L. A. Alexandre, Y.
Avrithis, J. Benois-Pineau, K. Chandramouli, M. Corvaglia, U. Damnjanovic, A. Dimou , E. Esen, N.
Fatemi, I. Garcia, F. Guerrini, A. Hanjalic, R. Jarina, P. Kapsalas, P. King, I. Kompatsiaris, L. Makris, V.
Mezaris , P. Migliorati, A. Moumtzidou , Ph. Mylonas, U. Naci, S. Nikolopoulos , M. Paralic, T.
Piatrik, F. Poulin, A. M. G. Pinheiro, L. Raileanu, E. Spyrou, S. Vrochidis, “COST292 experimental
framework for TRECVID 2008”, In Proceedings of 6th TRECVID Workshop (TRECVID 2008),
Gaithersburg, USA, November 2008.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τεχνικι αναφορά τθσ εφαρμογισ των τεχνικϊν των Α.Ρ17 και Α.Σ79 ςτον διαγωνιςμό
TRECVID 2008, όπωσ και ςτθν εργαςία Α.Σ82, αλλά με ςυνεργαςία ζνδεκα ερευνθτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο του
ακαδθμαϊκοφ δικτφου COST-292. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυμμετοχι πραγματοποιικθκε ςτθ δραςτθριότθτα ανίχνευςθσ
αντικειμζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των
εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εκτεταμζνθ εφαρμογι πρότερων αλγορίκμων ςε κζματα ανίχνευςθσ αντικειμζνων (Α.Σ74)
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Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ82 Wilkins P., Byrne D., Jones G.J.F, Lee H., Keenan G., McGuinness K., O’Connor N.E., O’Hare
N., Smeaton A.F., Adamek T., Troncy R., Amin A., Benmokhtar R., Dumont E., Huet B., Merialdo B.,
Tolias G., Spyrou E., Avrithis Y., Papadopoulos G.Th., Mezaris V., Kompatsiaris I., Mörzinger R.,
Schallauer P., Bailer W., Chandramouli K., Izquierdo E., Goldmann L., Haller M., Samour A., Corbet
A., Sikora Th., Praks P., Hannah D., Halvey M., Hopfgartner F., Villa R., Punitha P., Goyal A., Jose J.
M., “K-Space at TRECVID 2008”, In Proceedings of 6th TRECVID Workshop (TRECVID 2008),
Gaithersburg, USA, November 2008.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για τεχνικι αναφορά τθσ εφαρμογισ των τεχνικϊν των Α.Ρ17 και Α.Σ83 ςτον διαγωνιςμό
TRECVID 2008, με ςυνεργαςία δζκα ερευνθτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο του ακαδθμαϊκοφ δικτφου K-Space. Ο διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται κάκε χρόνο με ςυμμετοχι δεκάδων φορζων και περιλαμβάνει πολλζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ
ανίχνευςθ αλλαγισ πλάνου, ανίχνευςθ/αναγνϊριςθ αντικειμζνων και αναηιτθςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυμμετοχι πραγματοποιικθκε ςτθ δραςτθριότθτα ανίχνευςθσ αντικειμζνων. Τα πειράματα περιλαμβάνουν επεξεργαςία δεκάδων
ωρϊν βίντεο ι αντίςτοιχα εκατοντάδων χιλιάδων χαρακτθριςτικϊν καρζ ςτα οποία ηθτείται θ αυτόματθ αναγνϊριςθ
δεκάδων αντικειμζνων όπωσ άνκρωποι, αυτοκίνθτα, κτίρια, δρόμοι και πιο γενικζσ ζννοιεσ όπωσ π.χ. πορεία διαμαρτυρίασ ι τραγοφδι. Τα πειράματα πραγματοποιικθκαν παράλλθλα ςε πολλοφσ υπολογιςτζσ και διιρκεςαν εβδομάδεσ. Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε ςε ςχζςθ με το ςφνολο ground truth που παράγεται κάκε χρόνο για τα νζα δεδομζνα, χειρωνακτικά και ςε ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμμετεχόντων φορζων. Το κοινό πλαίςιο αξιολόγθςθσ δίνει τθ
δυνατότθτα αντικειμενικϊν ςυγκρίςεων μεταξφ τεχνικϊν τθσ βιβλιογραφίασ και μεταξφ των ςυμμετεχόντων ομάδων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των
εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εκτεταμζνθ εφαρμογι πρότερων αλγορίκμων ςε κζματα ανίχνευςθσ αντικειμζνων (Α.Σ74)

Ετεροαναφορζσ

4

Α.Σ83 E. Spyrou, G. Tolias and Y. Avrithis, “Large Scale Concept Detection in Video Using a Region
Thesaurus”, In Proceedings of 15th International Multimedia Modeling Conference (MMM 2009),
Sophia Antipolis, France, Janu-ary 7-9, 2009.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται ςυνζχεια τθσ εργαςίασ Α.Σ79, θ οποία αργότερα παρουςιάςκθκε ςτθν εργαςία Α.Ρ17, με
ςτόχο τθν ανίχνευςθ αντικειμζνων και εννοιϊν με μεγάλο όγκο εικόνων και ακολουκιϊν βίντεο. Ζμφαςθ δίνεται ςτθ
βελτιςτοποιιςθ των αλγορίκμων για ταχεία υλοποίθςθ κακϊσ τα πειράματα πραγματοποιοφνται ςτο ςφνολο δεδομζνων TRECVID Α.Σ82.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου [ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των
εικόνων *ΟΥ1+ (ανίςχνευςθ ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων ςε ακολουκίεσ εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ των Α.Ρ16, Α.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ84 Th. Athanasiadis, N. Simou, G. Papadopoulos, R. Benmokhtar, K. Chandramouli, V.
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Tzouvaras, V. Mezaris, M. Phinikettos, Y. Avrithis, Y. Kompatsiaris, B. Huet, E. Izquierdo,
“Integrating Image Segmentation and Classification for Fuzzy Knowledge-based Multimedia
Indexing”, In Proceedings of 15th International MultiMedia Modeling Conference (MMM 2009),
Sophia Antipolis, France, January 7-9, 2009.
Ρεριγραφι: Οι τεχνικζσ κατάτμθςθσ και ταξινόμθςθσ περιοχϊν τθσ εργαςίασ Α.Ρ13 χρθςιμοποιοφνται εδϊ ςε ςυνδυαςμό με τεχνολογίεσ γνϊςθσ για ταχεία ςθμαςιολογικι αναηιτθςθ αντικειμζνων, ςε ςυνεργαςία με άλλεσ τρεισ ερευνθτικζσ ομάδεσ ςτο πλαίςιο του ακαδθμαϊκοφ δικτφου K-Space.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (εξαγωγι ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ από οπτικά δεδομζνα
και χριςθ αςαφοφσ οργάνωςθσ γνϊςθσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Α.Σ85 G. Evangelopoulos, A. Zlatintsi, G. Skoumas, K. Rapantzikos, A. Potamianos, P. Maragos and
Y. Avrithis, “Video event detection and summarization using audio, visual and text saliency”, In
Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP
2009), Taipei, Taiwan, April 19-24, 2009.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι χρθςιμοποιοφνται οι τεχνικζσ οπτικισ προςοχισ των εργαςιϊν Α.Ρ10 και Α.Ρ18 για
τθν επιλογι των πιο χαρακτθριςτικϊν χρονικϊν τμθμάτων μιασ ακολουκίασ βίντεο, οι οποίεσ ςυνδυάηονται με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ περιγραφισ ιχου και ςυνοδευτικοφ κειμζνου ςε ςυνεργαςία ερευνθτικι ομάδα του ΕΜΡ
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ αλλά και τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των
εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ραρεμφερισ με τθν Α.Σ80 με αξιοποίθςθ και δεδομζνων κειμζνου (υπότιτλοι) για τθν ςφνοψθ video

Ετεροαναφορζσ

3

Α.Σ86 K. Rapantzikos, Y. Avrithis and S. Kollias, “Dense saliency-based spatiotemporal feature
points for action recognition”, In Proceedings of International Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition (CVPR 2009), Miami, Florida, USA, June 20-25, 2009.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για μία επζκταςθ των τεχνικϊν οπτικισ προςοχισ τθσ εργαςίασ Α.Ρ18 με εφαρμογι ςτθν αυτόματθ αναγνϊριςθ ανκρϊπινων κινιςεων και δραςτθριοτιτων από μία ακολουκία βίντεο. Από το χάρτθ οπτικισ
προςοχισ εξάγεται ζνα ςφνολο από χωροχρονικζσ περιοχζσ (cuboids), οι περιοχζσ περιγράφονται με χριςθ χωροχρονικϊν κατευκυντικϊν φίλτρων, και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιείται θ τεχνικι bag-of-words για τθν περιγραφι ενόσ ολόκλθρου πλάνου βίντεο. Τζλοσ ζνασ ταξινομθτισ, και ςυγκεκριμζνα πλθςιζςτερου γείτονα ι support vector machine
(SVM), χρθςιμοποιεί τθν παραπάνω περιγραφι για τθν ταξινόμθςθ του πλάνου ςε μία από γνωςτζσ κατθγορίεσ κινιςεων, όπωσ πχ. βάδιςμα, τρζξιμο κ.λπ. Ρραγματοποιοφνται εκτεταμζνα πειράματα ςε τυποποιθμζνα ςφνολα δεδομενων, όπωσ το ςχετικά απλό KTH και το πιο ρεαλιςτικό HOHA (Hollywood Human Actions) που περιζχει πλάνα από
κινθματογραφικζσ ταινίεσ και πλθκϊρα ςφνκετων δραςτθριοτιτων, όπωσ πχ. ςικωμα τθλεφϊνου, ζξοδοσ από
αυτοκίνθτο, αγκαλιά κ.λπ. Σε κάκε περίπτωςθ παρατθρείται καλφτερθ απόδοςθ από ςθμαντικό αρικμό ςχετικϊν τεχνικϊν τθσ βιβλιογραφίασ, κάτι που αποδίδεται κυρίωσ ςτθν επιλογι των χωροχρονικϊν περιοχϊν, κακϊσ ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ το πλαίςιο αναγνϊριςθσ είναι το ίδιο.

54

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά ανάλυςθ και επεξεργαςία εικόνων *ΟΥ1+ (χωροχρονικι ανίχνευςθ αντιπροςωπευτικϊν χαρακτθριςτικϊν για ταξινόμθςθ κίνθςθσ ςε ακολουκίεσ video).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

11

Α.Σ87 K. Rapantzikos, Y. Avrithis and S. Kollias, “Detecting Regions from Single Scale Edges”, In
Proceedings of International Workshop on Sign, Gesture and Activity (SGA 2010), European
Conference on Computer Vision (ECCV 2010), Heraklion, Greece, September 2010.
Ρεριγραφι: Στόχοσ είναι θ ανίχνευςθ τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (local features) ςε ςτατικζσ εικόνεσ με επαναλθψιμότθτα (repeatability) ςε εικόνεσ διαφορετικισ προοπτικισ και ςυνκθκϊν φωτιςμοφ. Τζτοιου είδουσ τοπικά χαρακτθριςτικά είναι επίςθσ εφρωςτα ςτθν επικάλυψθ αντικειμζνων και ζχουν αποδειχκεί χριςιμα ςε εφαρμογζσ ςυνταφτιςθσ
εικόνων, αναγνϊριςθσ, και αναηιτθςθσ. Σε αντίκεςθ με πολλζσ τεχνικζσ τθσ βιβλιογραφίασ που δίνουν ζμφαςθ ςτον
χϊρο κλίμακασ (scale-space), θ ανίχνευςθ εδϊ βαςίηεται ςε ακμζσ μίασ μόνο κλίμακασ και τον μεταςχθματιςμό απόςταςθσ (distance transform) για τθ μοντελοποίθςθ τθσ κλίμακασ. Τα τοπικά μζγιςτα του μεταςχθματιςμοφ απόςταςθσ ενϊνονται διαδοχικά με κακοδιγθςθ από τισ περιβάλλουςεσ ακμζσ, ενϊ θ γεωμετρία τοπικϊν μεγίςτων/ακμϊν
μοντελοποιείται με γράφο Delaunay. Ζτςι είναι δυνατι θ ταχεία ανίχνευςθ περιοχϊν ι ομάδων περιοχϊν αυκαίρετου ςχιματοσ, ςε αντίκεςθ και εδϊ με τισ περιςςότερεσ μεκόδουσ τθσ βιβλιογραφίασ που περιορίηονται ςε κυκλικό ι
ελλειπτικό ςχιμα. Αξιολογείται θ επαναλθψιμότθτα και ο βακμόσ ςυνταφτιςθσ (matching score) ςε κακιερωμζνο
πρωτόκολλο αξιολόγθςθσ και επιτυγχάνονται αποτελζςματα εφάμιλλα των πιο επιτυχϊν τεχνικϊν τθσ βιβλιογραφίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1] (προτείνεται ανιχνευτισ χαρακτθριςτικϊν
βαςιηόμενοσ κατ’ αρχιν ςε ακμζσ μιασ κλίμακασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ88 Y. Avrithis, G. Tolias and Y. Kalantidis, “Feature Map Hashing: Sub-linear Indexing of
Appearance and Global Geometry”, In Proceedings of ACM Multimedia (Full paper) (ACM-MM
2010), Firenze, Italy, October 2010.
Ρεριγραφι: Θ αναηιτθςθ εικόνων με χριςθ τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (local features), περιγραφζων (descriptors) και
οπτικοφ λεξικοφ (visual codebook) επιτυγχάνουν ακρίβεια που ιταν αδφνατθ με τισ τεχνικζσ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ. Μζροσ τθσ επιτυχίασ οφείλεται ςτο μοντζλο bag-of-words που αγνοεί τθ γεωμετρία τθσ εικόνασ και εςτιάηει
μόνο ςτθν εμφάνιςθ των τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν, κακιςτϊντασ δυνατι τθν δεικτοδότθςθ και αναηιτθςθ ςε χρόνο
υπο-γραμμικό (sub-linear) ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ βάςθσ δεδομζνων. Πμωσ ο απαραίτθτοσ ζλεγχοσ τθσ γεωμετρίασ,
λόγω του αυξθμζνου υπολογιςτικοφ κόςτουσ, εφαρμόηεται ςε μικρό μόνο τμιμα των αποτελεςμάτων με ςυνζπεια
χαμθλι ανάκλθςθ (recall). Θ εργαςία παρουςιάηει μία νζα προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα που ενςωματϊνει τθν εμφάνιςθ με τθ γεωμετρία των τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν, διατθρϊντασ τθν ευρωςτία ωσ προσ τθ μεταβολι τθσ οπτικισ γωνίασ, τισ ςυνκικεσ φωτιςμοφ και τισ επικαλφψεισ. Το κλειδί τθσ νζασ τεχνικισ είναι θ αξιοποίθςθ του τοπικοφ ςχιματοσ των χαρακτθριςτικϊν, που κακιςτά δυνατι τθν ευκυγράμμιςθ δφο εικόνων ωσ προσ γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ ομοιότθτασ με μία μόνο αντιςτοιχία χαρακτθριςτικϊν (αντίκετα, για παράδειγμα, με τθν μζκοδο RANSAC
όπου απαιτοφνται τριάδεσ αντιςτοιχιϊν με αςφγκριτο υπολογιςτικό κόςτοσ). Επιπλζον προτείνεται μία νζα αναπαράςταςθ τθσ εικόνασ όπου για κάκε χαρακτθριςτικό καταγράφεται θ κζςθ και θ εμφάνιςθ όλων των υπολοίπων ςε ζνα
κανονικοποιθμζνο ςφςτθμα αναφοράσ, μετά από διαβάκμιςθ χωρικι και οπτικι (ωσ προσ το οπτικό λεξικό). Απόδει-
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κνφεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ςυνταφτιςθ τφπου RANSAC εκφυλίηεται ςε ζναν αρικμό τομϊν ςυνόλων. Τζλοσ,
με μία τεχνικι τφπου “locality sensitive hashing” και αραιι αναπαράςταςθ επιτυγχάνεται υπο-γραμμικι αναηιτθςθ,
ανάλογθ του μοντζλου bag-of-words. Είναι ζτςι θ πρϊτθ φορά που επιτυγχάνεται πλιρθσ ενςωμάτωςθ του γεωμετρικοφ ελζγχου ςτθν διαδικαςία δεικτοδότθςθσ. Τα πειράματα περιλαμβάνουν μετριςεισ ακρίβειασ ςε δεκάδεσ χιλιάδεσ εικόνεσ με ςθμαντικι βελτίωςθ ωσ προσ τισ μεκόδουσ τθσ βιβλιογραφίασ και με μζςο χρόνο αναηιτθςθσ κάτω
του δευτερολζπτου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ /ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (νζα μζκοδοσ δεικτοδότθςθσ και ανάκλθςθσ εικόνων με δθμιουργία και ςφγκριςθ χαρτϊν χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Σ89 Y. Avrithis, Y. Kalantidis, G. Tolias and E. Spyrou, “Retrieving Landmark and Non-Landmark
Images from Community Photo Collections”, In Proceedings of ACM Multimedia (Full paper) (ACMMM 2010), Firenze, Italy, October 2010.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι επίςθσ αφορά τθν αναηιτθςθ εικόνων βάςει τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (features) και
περιγραφζων (descriptors), εςτιάηοντασ ςτο πρόβλθμα τθσ αναηιτθςθσ ςε εκτεταμζνεσ ςυλλογζσ εικόνων, όπου υπάρχουν πολλζσ απεικονίςεισ τθσ ίδιασ ςκθνισ από διαφορετικζσ γωνίεσ, με διαφορετικζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ ι με
διαφορετικά αντικείμενα ςτο προςκινιο (πχ. εικόνεσ από προςωπικζσ ςυλλογζσ με αξιοκζατα πόλεων). Το πρόβλθμα
αντιμετωπίηεται εφαρμόηοντασ διαδικαςία ομαδοποίθςθσ (clustering) με βάςθ τθν οπτικι ομοιότθτα, ϊςτε εικόνεσ
τθσ ίδιασ ςκθνισ να δεικτοδοτθκοφν από κοινοφ. Το ενδιαφζρον είναι ότι και θ ομαδοποίθςθ χρθςιμοποιεί ζνα πρϊτο ςτάδιο αναηιτθςθσ ϊςτε να υλοποιείται ςε χρόνο γραμμικό, αντί τετραγωνικό, ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ ςυλλογισ.
Ενδεικτικά, για μία ςυλλογι ενόσ εκατομμυρίου εικόνων επιτυγχάνεται ομαδοποίθςθ εικόνων τθσ ίδιασ ςκθνισ ςε
διάςτθμα λίγων ωρϊν ςε ζναν μόνο υπολογιςτι, ενϊ μζκοδοι τθσ βιβλιογραφίασ επιτυγχάνουν ανάλογο αποτζλεςμα
με μαηικά παράλλθλθ υλοποίθςθ ςε εκατοντάδεσ υπολογιςτζσ ι επεξεργαςτζσ. Στθ ςυνζχεια οι εικόνεσ κάκε ςκθνισ
ευκυγραμμίηονται αυτόματα ςε κοινό ςφςτθμα αναφοράσ, και τα τοπικά χαρακτθριςτικά τουσ ομαδοποιοφνται με
βάςθ τθν εμφάνιςθ και τθ κζςθ. Ζτςι όλεσ οι εικόνεσ αναπαρίςτανται ςε ζναν διςδιάςτατο “χάρτθ ςκθνισ” (scene
map). Θ δεικτοδότθςθ πλζον εφαρμόηεται απευκείασ ςε τζτοιουσ χάρτεσ, με αποτζλεςμα ςθμαντικι εξοικονόμθςθ
μνιμθσ αλλά κυρίωσ δραματικι αφξθςθ τθσ ανάκλθςθσ (recall), κακϊσ μία μόνο εικόνα μίασ ςκθνισ επαρκεί για τθν
ανάκλθςθ όλων των ςχετικϊν εικόνων. Τα πειράματα αναδεικνφουν τθν τεχνικι ανϊτερθ από πολλζσ τθσ βιβλιογραφίασ ωσ προσ τθν ακρίβεια/ανάκλθςθ (average precision). Είναι επίςθσ αξιοςθμείωτο ότι ενϊ το μζγιςτο όφελοσ αναμζνεται ςε ςυλλογζσ με επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο, διατθροφνται ακόμθ και μεμονωμζνεσ εικόνεσ. Αντίκετα, άλλεσ μζκοδοι ομαδοποιοφν μόνο τισ “δθμοφιλείσ” εικόνεσ (πχ. εικόνεσ από αξιοκζατα).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ /ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (νζα μζκοδοσ αυτόματθσ αναηιτθςθσ εικόνων ςε μεγάλεσ
ςυλλογζσ βάςει οπτικισ ομαδοποίθςθσ με αναγωγι των εικόνων ςε “χάρτθ ςκθνϊν”).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Α.Ρ.19

Ετεροαναφορζσ

-

3.7.5 Επιμζλειεσ Βιβλίων
Ωσ οργανωτισ ςυνεδρίων ο υποψιφιοσ ζχει επιμελθκεί τα κάτωκι πρακτικά ςυνεδρίων, που αποτελοφνται από
άρκρα που ζγιναν δεκτά φςτερα από κρίςθ:
B. Huet, A.F. Smeaton, K. Mayer-Patel and Y. Avrithis (eds.), Advances in Multimedia Modeling, Lecture Notes in
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Computer Science, Vol. 5371, Springer, January 2009.
B. Falcidieno, M. Spagnuolo, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris and P. Buitelaar (eds.), Semantic Multimedia, Lecture
Notes in Computer Science, Vol. 4816, Springer, December 2007.
Y. Avrithis, Y. Kompatsiaris, S. Staab and N. O'Connor (eds.), Semantic Multimedia, Lecture Notes in Computer
Science, Vol. 4306, Springer, December 2006
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ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ
κ. Αναςταςίου Δουλάμθ

Ο κ. Αναςτάςιοσ Δουλάμθσ ειςιχκθ ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ το
1990, από όπου και αποφοίτθςε τον Λοφλιο του 1995 με βακμό 9.52 (τρίτοσ ςτο ζτοσ του). Στθ ςυνζχεια, εκπόνθςε
Διδακτορικι διατριβι ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ, όπου και αναγορεφτθκε Διδάκτορασ Μθχανικόσ ΕΜΡ το 2001. Από τον Σεπτζμβριο του 2006 είναι Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο τμιμα
Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ ςτα Χανιά.

4.1 ΣΡΟΥΔΕΣ



Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ (1990-1995).
Διδάκτωρ Μθχανικόσ τθσ Σχολισ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ του Τομζα Τεχνολογίασ
Ρλθροφορικισ και Υπολογιςτϊν ΕΜΡ (1995-2001)

4.2 YΡOTPOΦIEΣ – BPABEIA – ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ



















Στο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου αναφζρονται τα εξισ:
2007: Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Επιλογι (με βάςθ το βιογραφικό ςθμείωμα) ωσ ζνασ ανάμεςα από τουσ 559 νζουσ
ερευνθτζσ που εργάηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε όλουσ τουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ (κετικοφσ, Λατρικοφσ, κεωρθτικοφσ) μεταξφ 9143 υποψιφιων ερευνθτϊν. Θ επιλογι ζγινε ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ όραςθσ υπολογιςτϊν, με πρόταςθ με τίτλο IDEAS: COGMEDIA: Understanding Media Content Nearly the Same as
Humans Do”
2000-2003 Who is Who in Engineering. Συνεχισ Επιλογι για 4 χρόνια.
2003. Επιλογι ωσ Who is Who Editor.
2002: Oxford 2000 Best Worlds Intellectuals.
2000: Βραβείο Κωμαϊδείου Λδρφματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτο ΕΜΡ «Βράβευςθ για τθν εργαςία
Δ.Ρ11»
1999: Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Συςτθμάτων Επικοινωνιϊν & Υπολογιςτϊν του Εκνικοφ
Μετςοβίου Ρολυτεχνείου (ΕΡΛΣΕΥ-ΕΜΡ) «1ο Βραβείο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτο ΕΜΡ»
1996-1999 Μδρυμα Υποτροφιϊν Μποδοςάκθ «Υποτροφία για τθν εκπόνθςθ διδακτορικοφ». Συνεχισ
υποτροφία για τρία χρόνια (ανϊτατο χρονικό όριο υποτροφιϊν). Ρρϊτοσ υπότροφοσ ανάμεςα ςε όλουσ του
αιτοφντεσ για όλεσ τισ ςχολζσ τθσ Ελλάδοσ.
1998: Βραβείο Κωμαϊδείου Λδρφματοσ «Ζνασ από τουσ τρεισ πρϊτουσ αποφοιτιςαντεσ για όλουσ του
μθχανικοφσ του ΕΜΡ»
1990-1995: Εκνικό Μδρυμα Υποτροφιϊν (ΛΚΥ) «Υποτροφία ωσ ενόσ εκ των τριϊν πρϊτων φοιτθτϊν τθσ Σχολισ
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν & Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ςτο ζτοσ του», ςυνεχισ βράβευςθ για 5 χρόνια.
1996: Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΤΕΕ) «Ειδικό βραβείο πρϊτου μθχανικοφ φοιτθτι ςτθν Ελλάδα
ανάμεςα ςε όλουσ του μθχανικοφσ του ζτουσ του ανεξαρτιτου ειδικότθτασ»
1996: Ευγενίδειο Μδρυμα «Καλφτερου νεοειςαχκζντα μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτο ΕΜΡ»
1996: Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΤΕΕ) «Ζπαινοσ διπλωματικισ εργαςίασ»
1984-1990: Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, «Ρρϊτου μακθτι του Γυμναςίου / Λυκείου».
ςυνεχισ βράβευςθγια 6 χρόνια.
1984-1990: Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, «Αριςτοφχου μακθτι», ςυνεχισ βράβευςθ για
6 χρόνια.
1984-1987: Αγροτικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, «Ρρϊτου Μακθτι Γυμναςίου», ςυνεχισ βράβευςθ για 3 χρόνια.

4.3 ΔIΔAKTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
Α) 2006- Σήμερα Επίκουροσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ (μόνιμοσ από το 2010)


Τεχνικι Νοθμοςφνθ (Χειμερινό Εξάμθνο)



Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Εαρινό Εξάμθνο)
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Ρλθροφορικά Συςτιματα (Μεταπτυχιακό, Εαρινό Εξάμθνο)



Μθχανικι Μάκθςθ (1 εξάμθνο, μεταπτυχιακό), Ρολυτεχνείο Κριτθσ

Β) 2010:
Γ) Σεπτ. 2004- Αφγουςτοσ 2006 Επίκουροσ Κακθγθτισ με βάςθ το Ρ.Δ. 407 του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ,


Τεχνολογία Ρολυμζςων (Εαρινό Εξάμθνο)



Αναγνϊριςθ Ρροτφπων (Χειμερινό Εξάμθνο)



Νευρωνικόσ Υπολογιςμόσ (Χειμερινό Εξάμθνο)



Ρρογραμματιςμόσ Η/Υ (Εαρινό Εξάμθνο)

Δ) Σεπτ. 2002- Αφγουςτοσ 2004 Λζκτορασ με βάςθ το Ρ.Δ. 407 τθσ Σχολισ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ Μετςοβίου Ρολυτεχνείου


Σχεδίαςθ και Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ (Χειμερινό Εξάμθνο)



Λογιςμικό για τα Μακθματικά και τθν Φυςικι (Εαρινό Εξάμθνο)

Ε) Σεπτ. 2003- Σήμερα Ωσ Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ του Τ.Ε.Λ. Ακθνϊν τα μακιματα


Γραφικά – Επεξεργαςία Εικόνασ (Χειμερινό, Εαρινό)



Ειςαγωγι ςτθν Σφνκεςθ εαλιςτικισ Εικόνασ (Μεταπτυχιακό ςε Συνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο τθσ
Limoges, Γαλλία, Εαρινό Εξάμθνο)



Θεμελιϊδθσ Γραφικι Ρλθροφορικι (Μεταπτυχιακό ςε Συνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο τθσ Limoges,
Γαλλία, Χειμερινό Εξάμθνο)

ΣΤ) Επιπρόςκετα αναφζρει ότι ζχει επικουρικό διδακτικό ζργο ςτο ΕΜΡ ωσ υποψιφιοσ διδάκτορασ ςτα μακιματα
«Επεξεργαςία και Ανάλυςθ Εικόνων και Βίντεο» και «Τεχνολογία Εικόνων και Συςτιματα Ρολυμζςων» (1996-2000).

4.4 EΡIΣTHMONIKH KAI EPEYNHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
4.4.1 Κφριοσ Ερευνητήσ-Επιςτημονικόσ Υπεφθυνοσ
2010- SOCIOS (36 Μινεσ): «Exploiting Social Networks for Building the Future Internet of Services,”
χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ *Κφριοσ Ερευνθτισ+
2008-2011 SCOVIS (36 Μινεσ): «Self Configurable Cognitive Vision Supervision», ερευνθτικό πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, υπό τθν κεματικι ενότθτα τθσ όραςθσ υπολογιςτϊν. *Κφριοσ
Τεχνικόσ Διαχειριςτισ Ολόκλθρου του ζργου, Κφριοσ Ερευνθτισ τθσ Ομάδασ του ΕΡΛΣΕΥ+
2004-2007 POLYMNIA (36 Μινεσ): «Personalized Leisure and Entertainment Over Cross Media Intelligent
Platforms», ερευνθτικό πρόγραμμα 6ου πλαιςίου ςτιριξθσ, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υπό
τθν κεματικι ενότθτα τθσ όραςθσ υπολογιςτϊν. *Κφριοσ Ερευνθτισ τθσ Ομάδασ του ΕΡΛΣΕΥ+
2009-2012 HPC-EUROPA-II (48 μινεσ) Integrated Project (IP), «Pan European Research Infrastructure of High
Performance», ερευνθτικό πρόγραμμα 6ου πλαιςίου ςτιριξθσ, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
*Κφριοσ Ερευνθτισ+
2004-2009 FIDIS (62 μινεσ) : FIDIS, Network of Excellence (NOE), Future of Identity in Information Society»,
ερευνθτικό πρόγραμμα 6ου πλαιςίου ςτιριξθσ, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ *Κφριοσ Ερευνθτισ+
2001-2004 OLYMPIC (32 μινεσ), «Olympics Multimedia Personalised for the Internet Community (IST)»
ου
ερευνθτικό πρόγραμμα 5 πλαιςίου ςτιριξθσ, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, *Κφριοσ Ερευνθτισ ομάδασ ΕΡΛΣΕΥ+
2006-2008 SEMVEILANCE (20 μινεσ): «Αυτόματθ εξαγωγι ςυμπεριφορϊν και ανάκτθςθ, ςφνοψθ και αναηιτθςθ
αυτϊν», ερευνθτικό πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ τθσ
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κεματικισ ενότθτασ όραςθσ υπολογιςτϊν.
Ερευνθτισ τθσ Ομάδασ του ΕΡΛΣΕΥ+

*Κφριοσ Τεχνικόσ Διαχειριςτισ Ολόκλθρου του ζργου, Κφριοσ

2005-2009 ΡΕΝΕΔ (42 μινεσ): «Επίβλεψθ Χειρωνακτικϊν Εργαςιϊν και εξαγωγισ Σθμαςιολογίασ», ερευνθτικό
πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ τθσ κεματικισ ενότθτασ
όραςθσ υπολογιςτϊν. *Ζμπειροσ Ερευνθτισ+
2006-2008 ΡΘΔΑΛΛΟΝ (18 μινεσ): «Ρολυμεςικι Ανάκτθςθ Δεδομζνων ςτο Διαδίκτυο με Χριςθ Ρλατφόρμασ
Επαναδιαμορφωμζνων Ρρακτόρων», ερευνθτικό πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Γενικι Γραμματεία
Ζρευνασ και Τεχνολογίασ υπό τθν κεματικι ενότθτα όραςθσ υπολογιςτϊν. *Κφριοσ Ερευνθτισ του Συντονιςτι του
ζργου, In access Networks AE]
2004-2007 ΡΥΚΑΓΟΑΣ-II (36 μινεσ): «Ανάπτυξθ Σεχνικϊν Διαχείριςθσ, Οργάνωςθσ και Μετάδοςθσ Πολυμεςικϊν Δεδομζνων και Τπθρεςιϊν», ερευνθτικό πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από το ΕΡΕΑΕΚ ςε κεματικι
ενότθτα τθσ όραςθσ υπολογιςτϊν. *Κφριοσ Ερευνθτισ+
2004-2007 ΡΥΚΑΓΟΑΣ-II (36 μινεσ): «Τεχνολογίεσ Grid και οπτικά δίκτυα μετάδοςθσ. *Κφριοσ Ερευνθτισ+
2003-2005 DELOS (24 μινεσ), «Network of Excellence (NOE): Digital Libraries», ερευνθτικό πρόγραμμα 6ου
πλαιςίου ςτιριξθσ, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, *Κφριοσ Ερευνθτισ+
2002-2004 GRIDLAB (24 μινεσ) «A Grid Application Toolkit and Testbed (IST)», ερευνθτικό πρόγραμμα 5ου
πλαιςίου ςτιριξθσ, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, *Κφριοσ Ερευνθτισ+
2002-2004 GRIA (24 μινεσ), «Grid Resources for Industrial Applications (IST)», ερευνθτικό πρόγραμμα 5ου
πλαιςίου ςτιριξθσ, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, *Κφριοσ Ερευνθτισ+
2008-2009 (18 μινεσ), «Ευφυισ Εξατομικευμζνθ Εξόρυξθ Ρολυμεςικϊν Δεδομζνων», ερευνθτικό πρόγραμμα
χρθματοδοτοφμενο από το Ρολυτεχνείο Κριτθσ *Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ, Κφριοσ Ερευνθτισ+
2007 (5 μινεσ), «Μελζτθ Ρανεπιςτθμιακϊν Σπουδϊν ςτθν Ελλάδα», ερευνθτικό πρόγραμμα χρθμαδοτοτοφμενο
από το ΕΛΛΑΜΕΡ *Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ για τισ Ρολυτεχνικζσ Σπουδζσ+

4.4.2 Ερευνητήσ
1999-2001 ΡΕΝΕΔ 1999 (18 μινεσ), «Εκτίμθςθ Βιολογικισ Ροιότθτασ Εδαφϊν με Νζεσ Τεχνικζσ Υπολογιςτικισ
Πραςθσ”, ερευνθτικό πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ υπό
τθν κεματικι ενότθτα όραςθσ υπολογιςτϊν. *Ερευνθτισ+
1998-2000 (24 μινεσ) “Δθμιουργία Εγκατάςταςθ και Λειτουργία Τράπεηασ Ρλθροφοριϊν Ειδικισ Αγωγισ Στο
ΥΡΕΡΚ”, ερευνθτικό πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από το ΕΡΕΑΕΚ. *Ερευνθτισ+
1997-1999 MODULATES (24 μινεσ) “MODULATES: Multimedia Organisation for Developing the Understanding
ου
and Learning of Advanced Technology Inpean Schools”, ερευνθτικό πρόγραμμα 4 πλαιςίου ςτιριξθσ, χρθμαδοτοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, υπό τθν κεματικι ενότθτα όραςθσ υπολογιςτϊν. *Ερευνθτισ+
1996-1998 ΡΑΒΕ (24 μινεσ) «Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Εξετάςεων Νοςοκομείου», ερευνθτικό
πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, υπό τθν κεματικι ενότθτα
όραςθσ υπολογιςτϊν. *Ερευνθτισ+
1995-1997 ΝΛΚΑ (24 μινεσ) «Γενικευμζνο φςτθμα Επεξεργαςίασ Και Διαχείριςθσ Ιατρικισ Εικόνασ», ερευνθτικό
πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, υπό τθν κεματικι ενότθτα
όραςθσ υπολογιςτϊν. *Ερευνθτισ+
2000-2003 FAETHON (36 μινεσ) «Unified Intelligent Access to Heterogeneous Audiovisual Content», ερευνθτικό
πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, υπό τθν κεματικι ενότθτα όραςθσ υπολογιςτϊν.
*Ερευνθτισ+
1997 (12 μινεσ) «Image Video and Multimedia Laboratory, Εργαςτιρια Παροχισ Τπθρεςιϊν», ερευνθτικό
πρόγραμμα, χρθματοδοτοφμενο από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ υπό τθν κεματικι ενότθτα
όραςθσ υπολογιςτϊν πρϊτο ανάμεςα ςτισ υποβλθκείςεσ προτάςεισ *Ερευνθτισ+
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4.5 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ
• Σεπτζβριοσ 2006-ςιμερα: Επίκουροσ Κακθγθτισ, Ρολυτεχνείο Κριτθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ραραγωγισ και
Διοίκθςθσ (μονιμοποίθςθ το 2010)
• 2001- 2006: Κφριοσ Ερευνθτισ, Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν ΕΜΡ
• 1995- 2001: Βοθκόσ Ερευνθτισ Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν ΕΜΡ

4.6 AΛΛΕΣ ΔPAΣTHPIOTHTΕΣ
Ο κ. Αναςτάςιοσ Δουλάμθσ είναι μζλοσ των κάτωκι επιςτθμονικϊν ςυλλόγων






Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΛΕΕΕ)
ΛΕΕΕ Signal Processing Society
IEEE Computer Science Society
IEEE Circuits and Systems Society
Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ

4.6.1 Μζλοσ Επιτροπϊν Συνεδρίων/Εκδότησ ειδικϊν τευχϊν Περιοδικϊν


2011: Μζλοσ τθσ Επιτροπισ του Ρεριοδικοφ, International Journal of Interactive Worlds, IBIMA Publishing,
USA.



2011: Οργανωτισ Ειδικοφ Τεφχουσ ςτο Ρεριοδικό, Multimedia Tools and Applications, Springer Press, με κζμα «Analysis and Retrieval of Events/Actions and Workflows in Video Streams», που κα δθμοςιευκοφν μζςα
ςτο 2011.



2011 Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου 3 ΛΕΕΕ International Conference on Games and
Virtual World for Serious Applications, Technically Sponsored by the IEEE Computer Society, Ακινα, 4-6
Μαΐου 2011.



2011: Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου «Leveraging the potential of Virtual worlds» in conjunction with 3rd International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Technically
Sponsored by the IEEE Computer Society, Ακινα, 4-6 Μαΐου 2011.



2011 Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου, EURASIP Signal Processing Conference (EUSIPCO), Βαρκελϊνθ.



2011 Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου, IASTED Robotics and Applications, Vancouver, Canada.



2011: Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου, «International Conference on Computer Vision Theory
and Applications», Algarve, Ρορτογαλία.



2010: Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου, International Symposium on Visual Computing, Las
Vegas, Θ.Ρ.Α.



2010 Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου, ΛΕΕΕ International Conference on system, Man &
Cybernetics, Κωνςταντινοφπολθ, Τουρκία.



2010: Οργανωτισ Ειδικοφ Τεφχουσ (Special Issue Editor) ςτο Ρεριοδικό Future Generation Computer
Systems, Elsevier Press (τo Ρεριοδικό είναι ςτο SCI με impact factor 1.476)



2010: Οργανωτισ (General Chairman) του ACM ARTEMIS Workshop in conjunction with ACM Multimedia,
Florence, Italy



2010 Οργανωτισ ςυνεδρίου ςτο «International Conference on Agents and Artificial Intelligence,» Rome Italy,



2010 Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του IASTED International Conference on Robotics and Applications,
Cambridge, Boston, MA, USA.



2010 Workshop chairman of the Eventanalysis 2010 Workshop in conjunction with ACM PETRA (Pervasive
Technologies Related to Assistive Environment)

rd
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2010: Technical Program Member of the Applied Computing Conference, Romania



2009: Οργανωτισ Ειδικοφ Τεφχουσ (Special Issue Editor) ςτο Ρεριοδικό Multimedia Tools and Applications,
Springer-Verlag Press (τo Ρεριοδικό είναι ςτο SCI με impact factor 0.704)



2009: Οργανωτισ διεκνοφσ ACM Συνεδρίου ςε ςυνεργαςία με το ACM PETRA Pervasive Technologies Related
to Assistive Environment,” EVENTANALYSIS2009, Multimedia Event Analysis for Assistive Environments



2009: Ρρόεδροσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ (General Chairman) του ςυνεδρίου ICST GRIDNETS, 7-9 Sept., Athens
Greece.



2009: Μζλοσ επιτροπισ του ςυνεδρίου Workshop on Artificial Intelligence Approaches for Biometric Template Creation and Multibiometrics Fusion (ArtIBio), 23-25 April, Thessaloniki, 2009.



2009: Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του IASTED International Conference on Robotics and Applications,
Cambridge, Boston, MA, USA.



2009 Μζλοσ τθσ Επιτροπισ του Intenational Conference on Applied Computing, Rome, Italy.



2009: Οργανωτισ Ειδικισ Συνεδρίασ ςτο διεκνζσ ςυνζδριο ΛΕΕΕ International Conference on Systems, Signals
and Image Processing με τίτλο «Computer Vision Algorithms using Intelligent Agents», Χαλκίδα, 2009



2009: Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του Συνεδρίου EURASIP, European Signal Processing Conference,
EUSIPCO 2009, Glasgow, Scotland.



2009: Οργανωτισ Ειδικισ Συνεδρίασ ςτο International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN) με
τίτλο «Intelligent Tools and Methods for Multimedia Annotation» που ζγινε ςτθν Λεμεςό 2009



2008: Οργανωτισ διεκνοφσ Συνεδρίου ACM ςε ςυνεργαςία με το ACM Multimedia, Vancouver, Canada,
“AREA2008, Analysis and Retrieval of Events/Actions and Workflows in Video Streams”.



2008: Οργανωτισ Ειδικισ Συνεδρίασ ςτο διεκνζσ ςυνζδριο 10th WSEAS International Conference on
Mathematical Methods, Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS '08) με τίτλο «Advanced Annotation Tools and Methods)» που ζγινε ςτθν Κζρκυρα 2008



2008: Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του EURASIP, European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2008,
Λωηάνθ, Ελβετία.



2008: Μζλοσ Επιτροπισ του ςυνεδρίου International Conference on Pattern Recognition, Orlando, USA



2007: Μζλοσ Επιτροπισ του ςυνεδρίου European Signal Procesisng Conference, Poznan, EUSIPCO 2007,
Poland.



2007: Μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του IASTED International Conference on Robotics and Applications,
Wuerzburg, Germany.



2006: Μζλοσ Επιτροπισ του ςυνεδρίου, «Robotics & Applications», August, Honolulu, Hawaii, USA, 2004.



2006: Οργανωτισ Special Session, International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), “Bridging
the semantic gap in Multimedia: machine learning approaches” 2006 Athens, Greece



2005: Μζλοσ Επιτροπισ του ςυνεδρίου, «Robotics & Applications», Cambridge, Boston, MA, USA, 2005.



2004: Μζλοσ Επιτροπισ του ςυνεδρίου «ΕURASIP, European Signal Processing Conference (EUSIPCO)»,
Vienna, Austria, September.



2004: Οργανωτισ Special Session «Content Understanding & Knowledge Modelling in Multimedia Databases»
EURASIP, European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Vienna, Austria, September.



2004: Μζλοσ Επιτροπισ του ςυνεδρίου, «Robotics & Applications», August, Honolulu, Hawaii, USA, 2004.



2003: Μζλοσ Επιτροπισ του ςυνεδρίου, «Robotics & Applications», Saltsburg, Austria



2001, Ρρόεδροσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του «International Conference on Very Low Bit Rate Video Coding,
VLBV», Ακινα, Οκτϊβριοσ.



1997: Συμμετοχι ςτθν οργάνωςθ του ςυνεδρίου «Workshop on Applications and Perspectives of Neural
Networks Technology in Greece and the Broader Balkan Area», Ακινα, Φεβρουάριοσ 1997.
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1999: Συμμετοχι ωσ βοθκόσ ςτο ςυνζδριο «ΛΕΕΕ International Conference on Computer Vision ICCV’99»,
Corfou, 1999 Greece



2010: ACM Workshop on International Workshop on Analysis and Retrieval of Tracked Events and Motion in
Imagery Streams, Florence (κριτισ)
2010: Applied Computing, Timisoara, Romania (κριτισ)
2010: IEEE System man and Cybernetics (κριτισ)
2010, IASTED Robotics and applications (κριτισ)
ACM Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (κριτισ)
IEEE Semantic Media Adaptation and Personalization (κριτισ)







4.6.2 Κριτήσ Περιοδικϊν

















ΛΕΕΕ Transactions on Multimedia
IEEE Transactions on Neural Networks
IEEE Transactions on Image Processing
IEEE Transactions on Circuits & Systems for Video Technology
ΛΕΕΕ Communication Letters
IEEE Signal Processing Letters
ERTI Journal
Signal Processing Journal, EURASIP, Elsevier press
Journal of Integrated Computer-aided Engineering, IOS Press
Computer Network Journal, Elsevier Press
Multimedia, Tools and Applications, Springer Press
Soft Computing, Springer Press
Image, and Vision Computing, Elsevier Press
Future Generation Computer Systems, Elsevier Press
Advances in Multimedia, Hindawi Press
Journal of Intelligent and Robotic Systems, Springer Press

4.6.3 Ακαδημαϊκζσ Δραςτηριότητεσ ωσ επίκουροσ καθηγητήσ













Ρρόεδροσ Επιτροπισ ERASMUS (2006-2007), Τμιμα Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ Ρολυτεχνείου
Κριτθσ
Μζλοσ Επιτροπισ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (2007-2008), Τμιμα Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ, Ρολυτεχνείου Κριτθσ
Μζλοσ Επιτροπισ Μθχανογραφικοφ Κζντρου (2007-2011) Ρολυτεχνείου Κριτθσ
Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ διαδικαςιϊν (2009-ςιμερα), Ρολυτεχνείου Κριτθσ
Ρρόεδροσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ προμθκειϊν Ρολυτεχνείου Κριτθσ, 2010
Μζλοσ Τριμελοφσ Ειςθγθτικισ Επιτροπισ για τθν Εκλογι Μζλουσ ΔΕΡ ςτθν Βακμίδα του Λζκτορα με γνωςτικό Αντικείμενο «Ευφυι Εικονικά Ρεριβάλλοντα» του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά, Τμιμα Ρλθροφορικισ
Αξιολογθτισ προιτάςεων Βαςικισ Ζρευνασ ςτο Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο
Μζλοσ επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ των διατριβϊν
 Α) Καραμολζγκου Ραντελειμονοσ, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο 2008.
 Β) Χατηι Σωτθρίου, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, 2008.
 Γ) Ανδρονίκου Βαςιλικι, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, 2009
 Δ) Μενφχτα Ανδρζα, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, 2009
 Ε) Αργυρόπουλου Μιχαιλ, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, 2009.
 Στ) Λωάννθ Νικολακόπουλου, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, 2009.
Μζλοσ επιτροπισ διπλωματικϊν εργαςιϊν του τμιματοσ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του Ρολφτεχνείου Κριτθσ
Ρρόεδροσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ προμθκειϊν Ρολυτεχνείου Κριτθσ, 2008.
Μζλοσ Εκλεκτορικοφ ςϊματοσ ςε εκλογζσ μελϊν ΔΕΡ
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4.6.4 Αυτοδφναμη Επίβλεψη Διπλωματικϊν Εργαςιϊν/ Μεταπτυχιακϊν Εργαςιϊν





Αναφζρει επίβλεψθ 8 διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ
Αναφζρει επίβλεψθ 2 Υποψθφίων Διδακτόρων ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ
o Λωάννθσ ογδάκθσ, 2010
o Πλγα Τςιναράκθ, 2010
Μζλοσ τριμελοφσ επιτροπισ 3 διδακτορικων διατριβϊν ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ
o Ραφλοσ Δελιάσ, 2009
o Κλειϊ Λακιωτάκθ, 2010
o Στζλιοσ Τςαφαράκθσ, 2010

4.7 ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΕΣ
Μζχρι τθ ςυγγραφι τθσ παροφςθσ ζχουν εντοπιςτεί 699 ετεροαναφορζσ ςτο ζργο του. Οι αναφορζσ αυτζσ είναι
ςυγχϊνευςθ των δθλωμζνων από τον υποψιφιο και όςων προζκυψαν από τθν ζρευνα που ζκανε θ επιτροπι.

4.8 ΔHMOΣIEYΣEIΣ
4.8.1 Διατριβζσ
Δ.Δ1. Α. Δουλάμθσ, Ρροςαρμοηόμενεσ Τεχνικζσ Νευρωνικϊν Δικτφων για Αποτελεςματικι Ανάλυςθ, Κωδικοποίθςθ και Μετάδοςθ Εικόνων και Βίντεο. Διδακτορικι διατριβι, Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, Ακινα Φεβρουάριοσ 2001.
Ρεριγραφι: Στθν διδακτορικι διατριβι παρουςιάηονται αποτελεςματικζσ τεχνικζσ υπολογιςτικισ όραςθσ οπτικοφ
περιεχομζνου για τθν αναηιτθςθ, ανάκτθςθ και οργάνωςθ εικόνων και βίντεο. Οι τεχνικζσ ςτθρίηονται ςε εφαρμογι
νευρωνικϊν δικτφων για τθν επίλυςθ τον ανωτζρω προβλθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα νευρωνικά δίκτυα χρθςιμοποιοφνται α) για τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι του περιεχομζνου όπωσ τθν αντιλαμβάνεται ο άνκρωποσ, β) για τθν
προςαρμογι των αποτελεςμάτων τθσ οπτικισ αναηιτθςθσ ςτισ εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ του χριςτθ, γ) ςτθν
μοντελοποίθςθ και χαρακτθριςμό πθγϊν βίντεο MPEG-1/2 και δ) ςτθν αςφαλι διαχείριςθ και μετάδοςθ εικόνων &
βίντεο.
ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ διατριβι αυτι βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν 1) ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ερμθνείασ εικόνων *ΟΥ1+,
*ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ (νευρωνικϊν δικτφων) *ΟΥ3+, και τεχνικϊν ανακαταςκευισ εικόνων *ΟΥ4+.

4.8.2 Διεθνή Περιοδικά με Κριτζσ
Δ.Ρ1 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Modeling and Queuing Analysis of
Variable-Bit-Rate MPEG Video Streams,” Journal of Electronics and Communications, Vol. 38, No.
1, pp.1-8, 1998.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία προτείνονται Μαρκοβιανζσ αλυςίδεσ διακριτϊν καταςτάςεων-ςυνεχοφσ χρόνου
για τθν αναλυτικι περιγραφι τθσ μεταβολισ του οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Θ ανάλυςθ ςτθρίηεται
ςτθν επεξεργαςία των πολυδιάςτατων δεδομζνων με χριςθ κεωρίασ ουρϊν αναμονισ. Θ μελζτθ πραγματοποιείται
με βάςθ το μζςο μζγεκοσ μεταδιδόμενου πακζτου ανά περίοδο Group Of Picture (GOP). Το μοντζλο είναι αναλυτικό
εν αντικζςει με όλεσ τισ άλλεσ εργαςίεσ που ζχουμε προτείνει για τθν μοντελοποίθςθ (μοντζλα προςομοίωςθσ) και
προςεγγίηει αςυμπτωτικά ςε αρκετά ικανοποιθτικό βακμό τθν μεταβολι του οπτικοφ περιεχομζνου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό εκτόσ SCI
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικζσ επικοινωνιϊν *Ε3+ (αναλυτικόσ τρόποσ μοντελοποίθςθσ ακολουκιϊν εικόνων με χριςθ πικανοτικϊν μαρκοβιανϊν μοντζλων για να προςεγγςτοφν οι πικανότθτεσ απωλειϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Ρ2 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “A Dynamically Trained Neural Network
for Machine Vision Applications,” Journal of Machine Graphics and Vision, Vol. 7, Nos 1/2, pp. 113123, 1998
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα δυναμικό ςφςτθμα νευρωνικϊν δικτφων κατάλλθλο για εφαρμογζσ όραςθσ υπολογιςτϊν. Το ςφςτθμα προςομοιϊνει τθν ανκρϊπινθ μνιμθ και εφαρμόηεται ςε δυναμικϊσ μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Κάκε φορά που οι τρζχουςεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ μεταβάλλονται, ενεργοποιείται ζνασ
μθχανιςμόσ απόφαςθσ και επιλζγεται ζνα καινοφργιο δίκτυο από τθν μνιμθ κατάλλθλο για τθν τρζχουςα ςυνκικθ. Θ
δομι και τα βάρθ του δικτφου κακορίηονται με βζλτιςτο τρόπο βάςει των χαρακτθριςτικϊν του τρζχοντοσ περιβάλλοντοσ. Θ επεξεργαςία των δεδομζνων γίνεται με εξαγωγι κατάλλθλων περιγραφζων ςε πολλαπλζσ διαςτάςεισ προκειμζνου να μοντελοποιθκεί καλφτερα θ ςυμπεριφορά τθσ μεταδιδόμενθσ πλθροφορίασ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό εκτόσ SCI
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (δυναμικό ςφςτθμα νευρωνικϊν δικτφων για εφρεςθ ςθμαςιολογικϊν προτφπων ςε εικόνεσ
και κατανόθςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ςε δυναμικϊσ μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

Δ.Ρ3 P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, N. Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, “Prediction of Iron
Losses of Wound Core Distribution Transformers based on Artificial Neural Networks,” Journal of
Neurocomputing, Elsevier Press, Vol. 23, pp. 15-29, December 1998.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται μθ γραμμικζσ τεχνικζσ πρόβλεψθσ βιομθχανικϊν ςθμάτων. Το μθ
γραμμικό μοντζλο χρθςιμοποιεί χαρακτθριςτικά που προκφπτουν κατά τθν διάρκεια του ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ
και ποιοτικοφ ελζγχου του ςιματοσ. Στθν ςυνζχεια εφαρμόηεται μία δομι νευρωνικοφ δικτφου για τθν πρόβλεψθ. Επομζνωσ θ επεξεργαςία πραγματοποιείται ςε πολυδιάςτατο χϊρο.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.440 (1.459) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία μονοδιάςτατων ςθμάτων (ιχου, φωνισ, κλπ) και επεξεργαςία δεδομζνων
από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ *EP5] (τεχνικζσ για τθν πρόβλεψθ απωλειϊν ςιδιρου ςε ςυςτιματα
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μεταςχθματιςτϊν μζςω νευρωνικοφ δικτφου εκπαιδευόμενου ςτθν ςχζςθ διαφορετικϊν εμπλεκόμενων παραμζτρων).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Δ.Ρ4 N. Doulamis, A. Doulamis, D. Kalogeras and S. Kollias, “Low bit Rate Coding of Image
Sequence using Adaptive Regions of Interest,” IEEE Tran. on Circuits & Systems for Video
Technology, Vol. 8, No. 8, pp. 928-934, December 1998.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα ςχιμα εντοπιςμοφ περιοχϊν ενδιαφζροντοσ ςε ακολουκίεσ βίντεο και γίνεται εκμετάλλευςθ του αποτελζςματοσ τθσ όραςθσ για τθν βελτίωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ των ακολουκιϊν
ςε πολφ χαμθλοφσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ (low bit rate). Οι περιοχζσ εντοπίηονται με χριςθ τεχνικϊν learning Vector
Quantization και εκμετάλλευςθ του χρϊματοσ και τθσ κίνθςθσ. Το προτεινόμενο ςχιμα είναι πλιρωσ ςυμβατό με το
πρότυπο του MPEG-1, δθλαδι θ κωδικοποίθςθ πραγματοποιείται χρθςιμοποιϊντασ τον μεταςχθματιςμό ςυνθμιτόνου (Discrete Cosine Transform, DCT). Ρειραματικά αποτελζςματα φανερϊνουν μια μζςθ βελτίωςθ του μζγιςτου
ςθματοκρυβικοφ λόγου (PSNR) κατά 1.4 db ςε πολφ χαμθλοφσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (αλγόρικμοσ για τον εντοπιςμό χαρακτθριςτικϊν περιοχϊν ςε ακολουκίεσ video με κατάτμθςθ
χρϊματοσ-κίνθςθσ και για τθν βελτίωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ ςε χαμθλοφσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ ϊςτε
να εκχωροφνται περιςςότερα bit ςτισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

37

Δ.Ρ5 Y. Avrithis, N. Doulamis, A. Doulamis, and S. Kollias, “A Stochastic Framework for Optimal
Key Frame Extraction from MPEG Video Databases,” Journal of Computer Vision and Image
Understanding, Academic Press, Vol. 75, Nos 1/2, pp. 3-24, July/August 1999.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι μελετάται θ αναπαράςταςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ μιασ εικόνασ με ζναν τρόπο
τοςο γενικό ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πχ. για ςφγκριςθ και ομαδοποίθςθ παρόμοιων εικόνων με ςτόχο τθν
εξαγωγι περίλθψθσ, αλλά ταυτόχρονα και με τζτοια διακριτικι ικανότθτα ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για αναηιτθςθ
παρόμοιων αντικειμζνων. Μία γενικι μζκοδοσ αναπαράςταςθσ είναι τα ιςτογράμματα ςυνολικϊν χαρακτθριςτικϊν
τθσ εικόνασ, πχ. ιςτογράμματα χρωμάτων, κατευκφνςεων ακμϊν κ.λπ. Ζχουν ςτακερι διάςταςθ, μποροφν να αναπαραςτακοφν ςε ζναν διανυςματικό χϊρο και επομζνωσ μποροφν εφκολα να οριςκοφν μετρικζσ απόςταςθσ. Πμωσ ζχουν πολφ χαμθλι διακριτικι ικανότθτα (πχ. μία φωτιά κι ζνα θλιοβαςίλεμα μπορεί να ζχουν το ίδιο ιςτόγραμμα
χρϊματοσ). Θ κατάτμθςθ ι εξαγωγι περιοχϊν και θ αναπαράςταςθ των επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν των περιοχϊν
λφνει το πρόβλθμα αυτό γιατί διατθρεί τθν πλθροφορία των χωρικϊν ςχζςεων και τθσ γεωμετρίασ. Πμωσ τϊρα καλείται κανείσ να αντιμετωπίςει τθ ςφγκριςθ δφο ςυνόλων από χαρακτθριςτικά, όπου οφτε το πλικοσ οφτε θ διάταξθ
των ςτοιχείων παίηει ρόλο. Στθν εργαςία αυτι προτείνεται θ αναπαράςταςθ δφο τζτοιων ςυνόλων που είναι αναλλοίωτθ ωσ προσ το πλικοσ και τθ διάταξθ των ςτοιχείων. Υπολογίηεται θ κατανομι των χαρακτθριςτικϊν ςε ζναν διανυςματικό χϊρο μεγάλθσ αλλά ςτακερισ διάςταςθσ μζςω πολυδιάςτατων ιςτογραμμάτων, και ςτθ ςυνζχεια θ αραιι
αναπαράςταςθ των ιςτογραμμάτων οδθγεί ςε πολφ γριγορθ υλοποίθςθ. Θ μζκοδοσ εφαρμόηεται ςτθν επιλογι ενόσ
περιοριςμζνου αρικμοφ χαρακτθριςτικϊν καρζ ςε μια ακολουκία εικόνων.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.676 (2.176) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ανάπτυξθ μεκόδου περιγραφισ οπτικοφ περιεχομζνου ςε ακολουκίεσ βίντεο και εξαγωγι αντιπροςωπευτικϊν καρζ βάςει μεταβολισ χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

38

Δ.Ρ6 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, “On Line Retrainable Neural Networks:
Improving the Performance of Neural Network in Image Analysis problems,” IEEE Transactions on
Neural Networks, Vol. 11, No. 1, pp. 137-155, January 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηονται νζεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ανάλυςθσ και
όραςθσ εικόνων. Οι τεχνικζσ χρθςιμοποιοφν μθ γραμμικοφσ ταξινομθτζσ με χριςθ νευρωνικϊν δικτφων. Δυναμικϊσ
επανεκπαιδευόμενα νευρωνικά δίκτυα προτείνονται για να βελτιϊςουν το αποτζλεςμα τθσ οπτικισ όραςθσ. Το νζο
καινοτόμο δίκτυο αποτελείται από τρία βαςικά μζρθ: α) ζναν αποτελεςματικό μθχανιςμό επανεκπαίδευςθσ που αυτόματα προςαρμόηει τθν απόκριςθ ενόσ νευρωνικοφ δικτφου εμπρόςκιασ ανατροφοδότθςθσ ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ, β) ζναν μθχανιςμό μζγιςτθσ πικανοφάνειασ (maxium a posteriori procedure) υπεφκυνο για τθν περιγραφι και τθν εκτίμθςθ των ςυνκθκϊν τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ και γ) ζναν μθχανιςμό απόφαςθσ υπεφκυνο για
τθν ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ επανεκπαίδευςθσ. Το όλο ςφςτθμα εφαρμόηεται ςε προβλιματα κατάτμθςθσ εικόνων τθλεδιάςκεψθσ, ςχεδόν ομοιόμορφου φόντου. Θ βελτίωςθ τθσ αυτόματθσ κατανόθςθσ του περιεχόμενου ακόμα και ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ ςκθνϊν είναι εμφανισ γεγονόσ που αποδεικνφει τθν μεγάλθ δυνατότθτα προςαρμογισ τθσ μεκόδου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.889 (3.902) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ διαχωριςμοφ οπτικϊν ςθμαςιολογικϊν οντοτιτων ςε ακολουκίεσ εικόνων με χριςθ
νευρωνικϊν δικτφων και αυτόματθ επιλογι των δεδομζνων επανεκπαίδευςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

22

Δ.Ρ7 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, G. E. Konstantoulakis and G. I. Stassinopoulos, “Efficient
Modeling of VBR MPEG-1 Coded Video Sources,” IEEE Transactions on Circuit & Systems for Video
Technology, Vol. 10, No.1, 93-113, February 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται μία πολυεπίπεδθ μοντελοποίθςθ πθγϊν βίντεο κωδικοποιθμζνων
κατά MPEG-1, μεταβλθτοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ. Αρχικά, λαμβάνονται υπόψθ οι ςυνολικζσ ιδιότθτεσ τθσ ακολουκίασ
MPEG-1, ςτο ςυμπιεςμζνο πεδίο, με εφαρμογι τεχνικϊν όραςθσ ϊςτε να εξαχκοφν απλά οπτικά ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά. Κατά αυτόν τον τρόπο ειςάγεται ζνα μοντζλο, που καλείται Μοντζλο Α, και το οποίο ςυςχετίηει τρία
διακριτά γραμμικά μοντζλα αυτο-παλινδρόμθςθσ (AR models), κακζνα από τα οποία περιγράφει τισ μεταβολζσ ςτο
οπτικό περιεχόμενο ενόσ εκ των τριϊν ειδϊν πλαιςίων που ςυνιςτοφν τον κωδικοποιθτι MPEG-1, δθλαδι των Λ,  και
Β. Το μοντζλο ςτθρίηεται ςε χριςθ πικανοτικϊν Μαρκοβιανϊν μοντζλων και ςυςτθμάτων αυτοπαλινδρόμθςθσ μεγάλθσ τάξεωσ. Για να απλοποιθκεί το Μοντζλο Α, δθλαδι να μειωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ παραμζτρων, αναλφεται
ςτθν ςυνζχεια το οπτικό περιεχόμενο των ακολουκιϊν εικόνων ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο, εκείνο τθσ περιόδου

67

GOP, ϊςτε να προςεγγιςτεί θ οπτικι δραςτθριότθτα. Ζτςι, θ ανάλυςθ και θ κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου
γίνεται ςε μεγαλφτερεσ περιόδουσ, περίπου ανά ςκθνι. Τα μοντζλα του επιπζδου αυτοφ όμω, δεν μποροφν να
προβλζψουν με ικανοποιθτικι ακρίβεια τισ πικανότθτεσ απωλειϊν και γενικά τα κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά των
πραγματικϊν ακολουκιϊν εικόνων. Για αυτό το λόγο ειςάγεται ζνα ενδιάμεςο επίπεδο ςτο οποίο ςυνδυάηεται πλθροφορία και από τα δφο προθγοφμενα επίπεδα. Το μοντζλο αυτό ςυνδυάηει τθν μζςθ κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου και τθν τοπικι όραςθ ανά πλαίςιο (Μοντζλο Β). Το μοντζλο αυτό ςυνδυάηει γραμμικά μοντζλα αυτοπαλινδρόμθςθσ μικρισ τάξεωσ και μαρκοβιανά μοντζλα. Το νζο μοντζλο απαιτεί μικρό αρικμό παραμζτρων και προςεγγίηει αρκετά ικανοποιθτικά τισ μεταβολζσ ςτο οπτικό περιεχόμενο κακϊσ το βίντεο εξελίςςεται ςτον χρόνο. Αξίηει να
ςθμειωκεί ότι το γραμμικό αυτό μοντζλο είναι γνωςτό ςτθν βιβλιογραφία ωσ «Doulamis Model».
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (ςυνδυαςμζνο μοντζλο με χριςθ πικανοτικϊν Μαρκοβιανϊν μοντζλων και ςυςτθμάτων αυτόπαλινδρόμθςθσ για μοντελοποίθςθ και προςζγγιςθ τθσ οπτικισ δραςτθριότθτασ ακολουκιϊν εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

33

Δ.Ρ8 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. Avrithis, K. Ntalianis and S. Kollias, "Efficient
Summarization of Stereoscopic Video Sequences," IEEE Transacrions on Circuits & Systems for
Video Technology, Vol. 10, No. 4, pp. 501-517, June 2000.
Ρεριγραφι: Θ κατάτμθςθ εικόνων με βάςθ το χρϊμα ζχει τθν ιδιότθτα να εξάγει πολφ ςωςτά τα όρια των περιοχϊν,
που ςυμπίπτουν ςυνικωσ με τμιματα των ακμϊν, αλλά αδυνατεί να εξάγει περιοχζσ που να πλθςιάηουν τα πραγματικά αντικείμενα. Ανεξάρτθτα από το κριτιριο τερματιςμοφ, ζχει τθν τάςθ είτε να χωρίηει ζνα αντικείμενο ςε πολλζσ
περιοχζσ (oversegmentation) είτε να το ενϊνει με το φόντο. Αντίκετα, κριτιρια όπωσ θ κίνθςθ ενόσ αντικειμζνου ςε
μία ακολουκία εικόνων είτε θ ςχετικι μετατόπιςθ που προκφπτει από τθ λιψθ τθσ ίδιασ εικόνασ από περιςςότερεσ
από μία οπτικζσ γωνίεσ (πχ. ςτερεοςκοπία), λφνουν το πρόβλθμα του διαχωριςμοφ των αντικειμζνων, αλλά πάςχουν
από κακι αναπαράςταςθ των ορίων τουσ. Θ εργαςία αυτι προτείνει αςαφι υπολογιςτικι όραςθ για τθν κατανόθςθ
οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Θ αςαφισ περιγραφι αυξάνει τθν αξιοπιςτία του οπτικοφ περιεχομζνου,
τθν μετατρζπει ςε κατανόθςθ κοντφτερα προσ τθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ και επομζνωσ βελτιϊνει τθν ανάκτθςθ με
βάςθ το περιεχόμενο τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Για τθν βζλτιςτθ ςυςχζτιςθ του οπτικοφ περιεχομζνου χρθςιμοποιείται γενετικόσ αλγόρικμοσ. Εξετάηεται επίςθσ θ επίδραςθ των παραμζτρων του γενετικοφ αλγορίκμου και τθσ αςαφοφσ περιγραφισ ςτθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ ςφνοψθσ
ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν εικόνων βάςει κατάτμθςθσ με εκμετάλλευςθ και του βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

19

68

Δ.Ρ9 A. Doulamis, N. Doulamis, K. Ntalianis and S. Kollias, “Efficient Unsupervised ContentBased Segmentation in Stereoscopic Video Sequence,” Journal of Artificial Intelligence Tools
(World Scientific Press), special issue on content understanding, vol. 9, no. 2, pp. 277-303, June
2000
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα αποτελεςματικό ςχιμα αυτόματθσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ
ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ. Το ςφςτθμα ςτθρίηεται ςε ζναν ςυνδυαςμό χρωματικισ κατάτμθςθσ και κατάτμθςθσ
βάκουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ χρωματικι κατάτμθςθ διατθρεί τα ακριβι περιγράμματα των αντικειμζνων, οδθγεί όμωσ ςε φαινόμενα υπερκατάτμθςθσ. Από τθν άλλθ μεριά, θ κατάτμθςθ βάκουσ προςδιορίηει με μεγαλφτερθ ακρίβεια τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα, όχι όμωσ και τα ακριβι περιγράμματά τουσ. Για να αντιμετωπιςτοφν τα ανωτζρω
προβλιματα, παρουςιάηεται ζνασ ςυνδυαςμόσ χρωματικισ κατάτμθςθσ και κατάτμθςθσ βάκουσ. Ρειραματικά απότελζςματα αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του προτεινόμενου ςχιματοσ ακόμα και ςε εικόνεσ πολφπλοκου περιεχομενου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.436 όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθσ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με
τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ αυτόματθσ εξαγωγισ αντικειμζνων ςε ςτερεοςκοπικζσ
ςειρζσ εικόνων με ςυνδυαςμό κατάτμθςθσ χρϊματοσ και βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Ρ10 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis, Y. Avrithis and S. D. Kollias, "A Fuzzy Video Content
Representation for Video Summarization and Content-Based Retrieval," Signal Processing, Elsevier
Press, Vol. 80, pp. 1049-1067, June 2000.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει αςαφι υπολογιςτικι όραςθ για τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Θ αςαφισ περιγραφι αυξάνει τθν αξιοπιςτία του οπτικοφ περιεχομζνου, τθν μετατρζπει ςε κατανόθςθ κοντφτερα προσ τθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ και επομζνωσ βελτιϊνει τθν ανάκτθςθ με βάςθ το περιεχόμενο τθσ
οπτικισ πλθροφορίασ. Για τθν βζλτιςτθ ςυςχζτιςθ του οπτικοφ περιεχομζνου χρθςιμοποιείται γενετικόσ αλγόρικμοσ.
Εξετάηεται επίςθσ θ επίδραςθ των παραμζτρων του γενετικοφ αλγορίκμου και τθσ αςαφοφσ περιγραφισ ςτθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.135 (1.283) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μζκοδοσ αςαφοφσ οργάνωςθσ οπτικϊν περιγραφζων
για ςφνοψθ ακολουκιϊν εικόνων και ανάκτθςθ βάςει οπτικοφ περιεχομζνου - επζκταςθ τθσ Δ.Ρ5).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

37

Δ.Ρ11 A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, "Non-Sequential Video Content Representation

69

Using Temporal Variation οf Feature Vectors," IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 46,
No. 3, pp. 758-768, August 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνασ γριγοροσ αλλά αξιόπιςτοσ αλγόρικμοσ περίλθψθσ 2D ακολουκιϊν βίντεο που εκμεταλλεφεται τθν χρονικι μεταβολι του διανφςματοσ των οπτικϊν περιγραφζων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα χαρακτθριςτικά πλαίςια επιλζγονται ωσ τα ςθμεία εκείνα τθσ καμπφλθσ που περιγράφουν καλφτερα τθν
τροχιά του διανφςματοσ των περιγραφζων. Για αυτόν τον λόγο, υπολογίηεται θ καμπυλότθτα (curvature) του διανφςματοσ. Θ μζκοδοσ εφαρμόηεται ςτον πολυδιάςτατο χϊρο, ακριβϊσ επειδι απαιτοφνται πολλαπλοί οπτικοί περιγραφείσ για να εκτιμιςουν με ακρίβεια τθν μεταβολι του περιεχομζνου. Θ μζκοδοσ μπορεί να εντοπίςει και χρονικά περιοδικζσ κινιςεισ που δεν μποροφν να εκτιμθκοφν από τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ ςυςχζτιςθσ όπωσ προτάκθκε ςε προθγοφμενεσ εργαςίεσ. Θ εργαςία προτείνει νζεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ όραςθσ του περιεχομζνου που δφνανται
να υλοποιθκοφν από ςυςκευζσ μικροφ υπολογιςτικοφ κόςτουσ. Αυτό ςυνιςτά και τθν μεγάλθ πρωτοτυπία τθσ μεκόδου, αφοφ γνωςτζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ ςυχνά απαιτοφν επεξεργαςτικι ιςχφ και μνιμθ που τισ κάνουν αδφνατεσ να εφαρμοςτοφν ςε πραγματικζσ μικρο-ςυςκευζσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.942 (1.173) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ για ταχεία ςφνοψθ ακολουκιϊν video με
επιλογι αντιπροςωπευτικϊν εικόνων με βάςθ χαρακτθριςτικά ςθμεία τθσ χρονικισ τροχιάσ των
διανυςμάτων των οπτικϊν περιγραφζων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

21

Δ.Ρ12 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Improving the Performance of MPEG
Encoding at Low Bit Rates Using Adaptive Neural Networks,” Journal of Real Time Imaging,
Academic Press, Vol. 6, No. 5, pp. 327- 345, October 2000.
Ρεριγραφι: Θ παροφςα εργαςία μοντελοποιεί το ανκρϊπινο πρόςωπο με χριςθ πικανοτικϊν μοντζλων που εφαρμόηονται ςτον χρωματικό χϊρο των Cr-Cb ςυνιςτωςϊν. Επίςθσ εφαρμόηεται μορφολογικό φιλτράριςμα για τθν εξάλειψθ κορυβωδϊν περιοχϊν. Τζλοσ, το ανκρϊπινο ςϊμα μοντελοποιείται με χριςθ διςδιάςτατων κατανομϊν Gauss,
οι παράμετροι των οποίων προκφπτουν από τθν αρχικι εκτίμθςθ τθσ κζςθσ του προςϊπου. Με βάςθ τθν πλθροφορία αυτι, προτείνεται ζνασ μθχανιςμόσ ανακατανομισ bits ζτςι ϊςτε περιοχζσ ενδιαφζροντοσ να υφίςτανται μικρότερθ παραμόρφωςθ από ό,τι περιοχζσ μθ-ενδιαφζροντοσ. Το νζο ςχιμα είναι ςυμβατό με το πρότυπο MPEG-1.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.986 το 2006 (από το 2006 ζχει ςταματιςει θ
ζκδοςι του, όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ για τθν βελτίωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθλεδιαςκζψεων με προτεραιότθτα ςτα αντικείμενα (άνκρωποι) του προκθνίου, τα οποία εξάγονται με χριςθ πικανοτικϊν μοντζλων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

11

70

Δ.Ρ13 P. Georgilakis, N. Doulamis, A. Doulamis, N. Hatziargyriou and S. Kollias, "A Novel Iron Loss
Reduction Technique for Distribution Transformers Based on a Combined Genetic Algorithm Neural Network Approach," IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part C, Vol. 31,
pp. 16-34, Feb 2001.
Ρεριγραφι: : Σε αυτιν τθ εργαςία προτείνονται νζεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ ςιματοσ και αναγνϊριςθσ προτφπων με
τθν ειςαγωγι τεχνικϊν που ςυνδυάηουν δομζσ νευρωνικϊν δικτφων και γενετικϊν αλγορίκμων. Τα νευρωνικά δίκτυα
μοντελοποιοφν με μθ γραμμικό τρόπο τα θλεκτρομαγνθτικά χαρακτθριςτικά μονοφαςικϊν πυρινων ςε ςχζςθ με τισ
απϊλειεσ ςιδιρου. Ο γενετικόσ αλγόρικμοσ εκτιμά τον βζλτιςτο ςυνδυαςμό πυρινων που ςυνκζτουν τριφαςικοφσ
μεταςχθματιςτζσ ελάχιςτθσ απϊλειασ ςιδιρου. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ εφαρμόηεται ςε πραγματικό βιομθχανικό
περιβάλλον.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.016 (2.342) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία μονοδιάςτατων ςθμάτων (ιχου, φωνισ, κλπ) και επεξεργαςία δεδομζνων
από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ *EP5] (μζκοδοσ για τθν μοντελοποίθςθ και πρόβλεψθ των θλεκτρομαγνθτικϊν χαρακτθριςτικϊν μεταςχθματιςτϊν με ςυνδυαςμό δομϊν νευρωνικϊν δικτφων και γενετικϊν αλγορίκμων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

11

Δ.Ρ14 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, P. S. Georgilakis, S. D. Kollias, and N. D. Hatziargyriou, "A
Synergetic Neural Network-Genetic Algorithm Scheme for Optimal Transformer Construction,"
Journal of Integrated Computer-aided Engineering, IOS Press, Vol. 9, No. 1, pp. 37-56, January
2002.
Ρεριγραφι: H εργαςία αυτι επεκτείνει τον αλγόρικμο επεξεργαςίασ ςιματοσ που παρουςιάςτθκε ςτθν Δ.Ρ13 χρθςιμοποιϊντασ μια επανεκπαιδευόμενθ δομι νευρωνικοφ δικτφου αντί τθσ χριςθσ ενόσ κλαςςικοφ δικτφου εμπρόςκιασ
ανατροφοδότθςθσ. Θ επανεκπαίδευςθ είναι πολφ ςθμαντικι γιατί προςαρμόηει τθν δομι και τισ παραμζτρουσ του
δικτφου ςτισ εκάςτοτε απαιτιςεισ του περιβάλλοντοσ. Είναι φανερό ότι όταν οι ςυνκικεσ αλλάηουν το μθ γραμμικό
μοντζλο κα πρζπει και αυτό να αλλάηει. Ραρουςιάηονται πειραματικά αποτελζςματα και ςυγκρίςεισ με αλγορίκμουσ
χωρίσ χριςθ επανεκπαίδευςθσ όπου και αποδεικνφεται θ υπεροχι τθσ παροφςασ μεκόδου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.042 (1.189) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία μονοδιάςτατων ςθμάτων (ιχου, φωνισ, κλπ) και επεξεργαςία δεδομζνων
από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ *EP5] (επζκταςθ του αλγορίκμου τθσ Π10 με ςυνδυαςμζνθ μορφι
δυναμικοφ επανεκπαιδευομζνου δικτφου και πικανοτικϊν μοντζλων γενετικϊν αλγορίκμων ςτο
πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ μεταςχθματιςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

9

Δ.Ρ15 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "An Adaptable Neural Network Model for

71

Recursive Non Linear Traffic Prediction and Modeling of MPEG Video Sources," IEEE Transactions
on Neural Networks, Vol. 14, No. 1, pp. 150-166, January 2003.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα μθ γραμμικό μοντζλο που προβλζπει αλλά και μοντελοποιεί με
ικανοποιθτικι ακρίβεια τα κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά βιντεο-πθγϊν κωδικοποιθμζνων κατά MPEG-2 μεταβλθτοφ
ρυκμοφ μετάδοςθσ (Variable Bit rate, VBR). Το μοντζλο εκμεταλλεφεται τισ μεταβολζσ ςτο οπτικό περιεχόμενο των
ακολουκιϊν βίντεο και το πϊσ αυτό επθρεάηει τα κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά. Θ προτεινόμενθ τεχνικι ανάλυςθσ
/όραςθσ περιεχομζνου υλοποιείται ςτο ςυμπιεςμζνο πεδίο. Το μοντζλο χρθςιμοποιείται τόςο για τθν αποτελεςματικι πρόβλεψθ του κυκλοφοριακοφ ρυκμοφ κατά τθν φάςθ λειτουργίασ του δικτφου (traffic prediction) όςο και κατά
τθν διαδικαςία τθσ ςχεδίαςθσ (traffic modeling). Το προτεινόμενο ςχιμα ςτθν πραγματικότθτα εκμεταλλεφεται τισ
μεταβολζσ ςτο οπτικό περιεχόμενο και τισ μοντελοποιεί με χριςθ μθ γραμμικϊν μοντζλων αυτοπαλινδρόμθςθσ (Recursive Nonlinear Autoregressive model) μεγάλθσ τάξεωσ, επεκτείνοντασ κατά αυτόν τον τρόπο τα παραδοςιακά μοντζλα (RARMA-Recursive Autoregressive Models).
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.889 (3.902) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μεκοδολογία για τθν πρόβλεψθ και μοντελοποίθςθ του ρυκμοφ κυκλοφορίασ πθγϊν video
μεταβλθτοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

51

Δ.Ρ16 A. Doulamis, N. Doulamis and Τ. Varvarigou, “Efficient Content-based Image Retrieval
using Fuzzy Organization and Optimal Relevance Feedback,” International Journal of Image and
Graphics, Special Issue on Multimedia Data Storage and Management, Vol.14, No. 1, pp. 150-166,
January 2003.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει καινοτόμουσ αλγορίκμουσ υπολογιςτικισ όραςθσ που α) οργανϊνουν αποτελεςματικά τθν οπτικι πλθροφορία και β) τροποποιοφν τον βακμό ςθμαντικότθτασ που αποδίδεται ςε κάκε οργανωνόμενο περιγραφζα. Για τθν πρϊτθ περίπτωςθ προτείνεται μια αςαφισ οργάνωςθ των περιγραφζων ςτον πολφδιάςτατο χϊρο εν αντικζςει με τισ προθγοφμενεσ μεκόδουσ, όπου ζχουν χρθςιμοποιθκεί μονοδιάςτατα ιςτογράμματα. Θ όλθ περιγραφι καταλιγει ςε πολυδιάςτατα αςαφι ιςτογράμματα. Για τθν δεφτερθ περίπτωςθ προτείνεται
ζνασ νζοσ αποτελεςματικόσ αλλά και μικροφ υπολογιςτικοφ κόςτουσ αλγόρικμοσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ (relevance
feedback) που λαμβάνει υπόψθ του τα καταςκευαηόμενα πολυδιάςτατα αςαφι ιςτογράμματα. Ο αλγόρικμοσ ςυγκρίνεται με άλλουσ αλγορίκμουσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ όπου και διαπιςτϊνεται θ καλφτερθ απόδοςι του ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ τεχνικζσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό εκτόσ SCI
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ*ΟΥ3+ με εφαρμογζσ ςτθν απόδοςι των εικόνων
*ΟΥ4+ (βελτίωςθ απόδοςθσ ςυςτθμάτων αναηιτθςθσ εικόνων βάςει οπτικοφ περιεχομζνου με αςαφι οργάνωςθ των περιγραφζων και αλγόρικμο ανάδραςθσ ςχετικότθτασ για τροποποίθςθ τθσ αναπαράςταςθσ των εικόνων με βάςθ τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των χρθςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

4

72

Δ.Ρ17 A. Doulamis, K. Ntalianis, N. Doulamis and S. Kollias, "An Efficient Fully-Unsupervised Video
Object Segmentation Scheme Using an Adaptive Neural Network Classifier Architecture," IEEE
Transactions on Neural Networks, pp. 616-630, Vol. 14, No. 3, May 2003.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ (segmentation) και παρακολοφκθςθσ (tracking) αντικειμζνων βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο κατανοείται το περιεχόμενο οπτικισ
πλθροφορίασ που αφορά ανκρϊπουσ. Το ςχιμα μπορεί να εφαρμοςτεί τόςο ςε διςδιάςτατεσ όςο και ςε τριςδιάςτατεσ ακολουκίεσ εικόνων (ςτερεοςκοπικζσ). Θ όλθ δομι τθσ κατάτμθςθσ βαςίηεται ςε ζνα προςαρμοηόμενο νευρωνικό
δίκτυο. Θ προςαρμογι του δικτφου πραγματοποιείται με τρόπο ϊςτε να λαμβάνονται υπόψθ θ τρζχουςα αλλά και θ
προθγοφμενθ γνϊςθ. Θ περιγραφι τθσ τρζχουςασ γνϊςθσ πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο χωρίσ τθν ςυμμετοχι του χριςτθ. Θ μζκοδοσ εφαρμόηεται ςε α) 2D ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ και β) ςε 3 D ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ. Για τισ ακολουκίεσ υποκζτουμε τθν φπαρξθ οποιοδιποτε πολφπλοκου φόντου (background), ςε αντίκεςθ με
προθγοφμενεσ εργαςίεσ. Επίςθσ προτείνονται μθχανιςμοί ελζγχου τθσ απόδοςθσ τθσ παρακολοφκθςθσ και ςε περίπτωςθ μειωμζνθσ απόδοςθσ ενεργοποιείται ο μθχανιςμόσ προςαρμογισ το νευρωνικοφ δικτφου. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι οι τεχνικζσ υποςτθρίξουν τθν φπαρξθ οποιοδιποτε πολφπλοκου φόντου (background).
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.889 (3.902) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και τθν κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (κατάτμθςθ βάςει οπτικοφ περιεχομζνου (άνκρωποι) και παρακολοφκθςθ αντικειμζνων ςε ςτερεοςκοπικά και μθ video μζςω προςαρμοςτικισ δομισ νευρωνικοφ δικτφου με διαδικαςία επανεκπαίδευςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

23

Δ.Ρ18 N. Doulamis, A. Doulamis and T. Varvarigou “Adaptive Algorithms for Interactive
Multimedia: Multimedia Content Modeling and Personalization,” IEEE Multimedia Magazine, Vol.
10, No. 4, pp. 38-47, Oct-Nov 2003
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα αλλθλοδραςτικό ςφςτθμα ταφτιςθσ οπτικοφ περιεχομζνου εικόνων ςε μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων για τθν αποτελεςματικι αναηιτθςι τουσ. Θ ταφτιςθ γίνεται με βάςθ ανάλυςθ
οπτικισ πλθροφορίασ ϊςτε να γίνει κατανοθτό από ζναν υπολογιςτι το τι περιζχει μία εικόνα. H κατανόθςθ όμωσ
του οπτικοφ περιεχομζνου εξαρτάται από τθν υποκειμενικι κεϊρθςθ των ανκρϊπων για το περιεχόμενο. Κατά αυτόν
τον τρόπο, τα αποτελζςματα που εξάγονται από ζναν υπολογιςτι, ενϊ μποροφν να είναι ικανοποιθτικά για οριςμζνουσ ανκρϊπουσ δεν είναι για άλλουσ. Επίςθσ ο ίδιοσ άνκρωποσ ςυχνά ερμθνεφει τθν ίδια πλθροφορία με διαφορετικό τρόπο ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Για αυτόν τον λόγο, ςε αυτιν τθν εργαςία, οι παραδοςιακζσ τεχνικζσ ταφτιςθσ εικόνων εμπλουτίηονται με εξατομικευμζνουσ αλγορίκμουσ όραςθσ περιεχομζνου που εκτιμοφν δυναμικά τισ
τρζχουςεσ πλθροφορικζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν μζςω μθχανιςμϊν μθχανικισ μάκθςθσ-επεξεργαςίασ προτφπων
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.661 (2.020) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλλθλοδραςτικό ςφςτθμα για τθν αναηιτθςθ εικόνων, όπου ειςάγονται αλγόρικμοι ανάδραςθσ ςχετικότθτασ για τθν δυναμικι εκτιίμθςθ των τρεχουςϊν πλθροφορικϊν αναγκϊν των χρθςτϊν).
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ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

9

Δ.Ρ19 E. Tsolakou, A. Doulamis and N. Doulamis “Traffic Control Mechanisms in Large-Scale IP
Networks,” Journal of Electronics and Communications, Vol. 44, No. 2, pp. 21-28, 2003
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα ςφνολο νζων πολυμεςικϊν υπθρεςιϊν βαςιςμζνων ςε κλιμακωτζσ (scalable) δομζσ. Κάκε υπθρεςία είναι κατάλλθλθ για ζνα είδοσ κυκλοφορίασ (ιχοσ, φωνι, κείμενο, εικόνα, βίντεο) και πραγματοποιείται μζςω διαφορετικϊν μθχανιςμϊν, ορίηοντασ «κυκλοφοριακζσ κλάςεισ». Για κάκε κλάςθ
εφαρμόηονται διαφορετικοί κυκλοφοριακοί κανόνεσ και μθχανιςμοί διαχείριςθσ. Επίςθσ προτείνεται κυκλοφοριακόσ
ζλεγχοσ για κάκε κλάςθ με χριςθ και επεξεργαςία πολυδιάςτατων δεδομζνων. Το όλο ςφςτθμα υλοποιείται ςε δίκτυα μεγάλθσ κλίμακασ για να αποδοκεί πιο αποτελεςματικά θ καλι λειτουργία του.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό εκτόσ SCI
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ αρχιτεκτονικισ ςυςτιματοσ όραςθσ *Ε4+ (προτείνεται ζνα ςφνολο νζων πολυμεςικϊν υπθρεςιϊν βαςιςμζνων ςτθν χριςθ κλιμακωτϊν (scalable) δομϊν και κανόνων από πλθροφορίεσ από πολλζσ πθγζσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡIΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Ρ20 N. Doulamis, A. Doulamis, A. Panagakis, K. Dolkas, T. Varvarigou and E. Varvarigos, “A
Combined Fuzzy -Neural Network Model for Non-Linear Prediction of 3D Rendering Workload in
Grid Computing,” IEEE Trans On Systems Man and Cybernetics Part-B, Vol. 34, No. 2, pp. 12351247, April 2004
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνασ ςυνδυαςμόσ νευρωνικοφ δικτφου-αςαφοφσ λογικισ για τθν πρόβλεψθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ ςυνκετικϊν τριςδιάςτατων εικόνων γραφικϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ πολυπλοκότθτα τθσ τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ αντιπροςωπεφεται με χριςθ αςαφοφσ λογικισ, θ οποία ειςάγεται ςε ζνα
νευρωνικό δίκτυο για τθν πρόβλεψθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ διεργαςιϊν τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ. Για τθν
πρόβλεψθ εφαρμόηονται προθγμζνεσ τεχνικζσ ανάλυςθσ του περιεχομζνου των ςυνκετικϊν εικόνων ϊςτε να εξαχκεί
περιγραφι τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ δθμιουργίασ τζτοιου οπτικοφ περιεχομζνου. Κατά αυτόν τον τρόπο οι τεχνικζσ
πρόβλεψθσ εκμεταλλεφονται μεκόδουσ όραςθσ ςυνκετικοφ βίντεο. Ο αλγόρικμοσ ταυτόχρονα εκτιμά τισ βζλτιςτεσ
διαςτάςεισ του νευρωνικοφ δικτφου κακϊσ και τα βάρθ του. Το ςφςτθμα προβλζπει με μεγάλθ ακρίβεια το υπολογιςτικό κόςτοσ διεργαςιϊν τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ ςε ςχζςθ με παραδοςιακζσ τεχνικζσ πρόβλεψθσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 3.007 (3.513) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ ςυνκετικϊν εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ (ςυνδυαςμόσ νευρωνικϊν δικτφων και αςαφοφσ λογικισ) *ΟΥ3+ και εφαρμογι ςτθν απόδοςθ
εικόνων *ΟΥ4+ (ςυνδυαςμόσ μεκόδων αςαφοφσ λογικισ και τεχνικισ νευρωνικϊν δικτφων για να
προβλεφκεί το υπολογιςτικό κόςτοσ για τθν ςφνκεςθ τριςδιάςτατων γραφικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

74

Ετεροαναφορζσ

12

Δ.Ρ21 A. Doulamis and N. Doulamis, “Generalized Nonlinear Relevance Feedback for Interactive
Content-Based Retrieval and Organization,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video
Technology, special issue in audiovisual analysis for interactive multimedia services Vol. 14, No. 5,
pp. 656-671, May 2004.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται μία γενικευμζνθ μζκοδοσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ για τθν οργάνωςθ και διαχείριςθ εικόνων με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο. Οι μζκοδοι ανάδραςθσ ςχετικότθτασ είναι μθχανιςμοί
προςαρμογισ των παραμζτρων μίασ ςυνάρτθςθσ ανάλογα με τισ εκάςτοτε πλθροφορικζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Ο
αλγόρικμοσ μοντελοποιεί τθν μετρικι που χρθςιμοποιείται για τθν ταξινόμθςθ εικόνων ςαν μία ςειρά γνωςτϊν ςυναρτθςιακϊν. Θ προςαρμογι γίνεται με βάςθ τθν οπτικι πλθροφορία που εξάγεται από ανάλυςθ των εικόνων. Κατά
αυτόν τον τρόπο ςυςχετίηεται θ μετρικι ανάκτθςθσ με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, κάκε φορά επιλζγονται νζεσ προςαρμοςμζνεσ μετρικζσ για τθν ανάκτθςθ οι οποίεσ είναι ρυκμιςμζνεσ με βάςθ τθν πλθροφορία που
προζρχεται από χριςθ μεκόδων ανάλυςθσ/όραςθσ εικόνων. Στθν ςυνζχεια, παρουςιάηεται ζνασ αναδρομικόσ αλγόρικμοσ για τον βζλτιςτο υπολογιςμό των παραμζτρων των ςυναρτθςιακϊν. Ρειραματικά αποτελζςματα αποδεικνφουν τθν ανωτερότθτα τθσ μεκόδου ςε ςχζςθ με άλλεσ τεχνικζσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (εργαςία για τθν διαδραςτικι ανάκτθςθ βάςει οπτικοφ περιεχομζνου με μθχανιςμοφσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

7

Δ.Ρ22 A. Doulamis and N. Doulamis, “Optimal Content-based Video Decomposition for Interactive
Video Navigation” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 14, No. 6,
pp. 757-775, June 2004.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηονται μζκοδοι όραςθσ οπτικοφ περιεχομζνου που επιτρζπουν τθν μθ
γραμμικι οργάνωςθ βίντεο. Θ μθ γραμμικι οργάνωςθ ακολουκιϊν βίντεο είναι πολφ ςθμαντικι για τθν αποτελεςματικι πλοιγθςι τουσ ςτο Διαδίκτυο και τθν οργάνωςθ μεγάλου όγκου οπτικϊν δεδομζνων. Σε αντίκεςθ με τισ μζχρι
τοτε προτεινόμενεσ τεχνικζσ οργάνωςθσ του βίντεο με βάςθ τθν κειμενικι πλθροφορία, θ παροφςα μζκοδοσ εκμεταλλεφεται το οπτικό περιεχόμενο και μοντελοποιεί με χριςθ ελάχιςτθσ εντροπίασ τθν δυςκολία εφρεςθσ μίασ εικόνασ (πλαιςίου) ςε μία ακολουκία βίντεο. Θ ελάχιςτθ εντροπία επιτυγχάνεται μζςω ςτατικϊν πικανοτικϊν μοντζλων και προθγμζνων τεχνικϊν μάκθςθσ. Στθν ςυνζχεια εξετάηονται αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ που οργανϊνουν μθ
γραμμικά ακολουκίεσ βίντεο.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μεκοδολογία οργάνωςθσ οπτικοφ περιεχομζνου α-

75

κολουκιϊν video ςε διαδραςτικό πλαίςιο με ιεραρχικι περιγραφι τθσ πλθροφορίασ ςε διαφορετικά
επίπεδα ανάλυςθσ, και εφαρμογζσ ςτθν αποτελεςματικι πλοιγθςθ ςε δεδομζνα).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

8

Δ.Ρ23 N. Doulamis and A. Doulamis, “Non Linear Prediction of Rendering Workload for Grid
Infrastructure,” Journal of Machine, Graphics and Vision, Vol. 13, No. 1-2, pp. 123-135, 2004.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται μία τεχνικι όραςθσ οπτικοφ περιεχομζνου ςυνκετικϊν ακολουκιϊν βίντεο. Θ τεχνικι αναλφει τθν πολυπλοκότθτα τζτοιου βίντεο και εξάγει χαρακτθριςτικά που περιγράφουν τθν
πολυπλοκότθτα μίασ ςυνκετικισ ςκθνισ. Εν ςυνεχεία προτείνονται τεχνικζσ μθ γραμμικισ πρόβλεψθσ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ απεικόνιςθσ τζτοιων ακολουκιϊν. Θ πρόβλεψθ γίνεται με νευρωνικά δίκτυα. Θ οπτικι ανάλυςθ
περιλαμβάνει τθν εκτίμθςθ παραμζτρων που ζχουν ςχζςθ με τθν διεργαςία τθσ ρεαλιςτικισ απεικόνιςθσ (rendering),
όπωσ παράμετροι φωτιςμοφ, πλικοσ τριςδιάςτατων μοντζλων, υλικά που χρθςιμοποιοφνται κ.λπ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό εκτόσ SCI
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ με εφαρμογζσ ςτθν απόδοςι των εικόνων *ΟΥ4+ (αλγόρικμοσ μθ γραμμικισ πρόβλεψθσ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ δθμιουργίασ 3D φωτορρεαλιςτικϊν ακολουκιϊν με χριςθ διαφορετικϊν νευρωνικϊν δικτφων για τρεισ διαφορετικοφσ
αλγορίκμουσ απόδοςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Ρ24 N. Doulamis and A. Doulamis “Non Sequential Multiscale Content Based Video
Decomposition,” Signal Processing, Elsevier Press, Special Issue on content-based visual
information retrieval, Vol. 85, No.2, pp. 325-356, February 2005.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται μια αλλθλοδραςτικι αποςφνδεςθ ακολουκιϊν βίντεο με βάςθ το οπτικό τουσ περιεχόμενο. Θ ανάλυςθ του οπτικοφ περιεχομζνου γίνεται με χριςθ μθ γραμμικοφ πικανοτικοφ μοντζλου βάςει ςτοχαςτικοφ λογαρικμικοφ αλγορίκμου ςτον πολυδιάςτατο χϊρο. Ο αλγόρικμοσ λαμβάνει ωσ είςοδο οπτικά χαρακτθριςτικά που εξάγονται ςε κάκε πλαίςιο τθσ ακολουκίασ ϊςτε να κατανοθκεί το οπτικό τθσ περιεχόμενο
και επομζνωσ να πραγματοποιθκεί αποςφνκεςθ που είναι κοντφτερα ςτθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ για το τι είναι το
περιεχόμενο που απεικονίηει μία ακολουκία. Συνεπϊσ ο αλγόρικμοσ βαςίηεται ςε τεχνικζσ υπολογιςτικισ όραςθσ και
κατανόθςθσ οπτικοφ περιεχομζνου. Για τθν αποςφνκεςθ εξετάηεται μία δενδρικι αναπαράςταςθ του οπτικοφ περιεχομζνου του βίντεο. Θ όλθ διαδικαςία είναι αλλθλοδραςτικι.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.135 (1.283) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μεκοδολογία για τθν μθ γραμμικι αποςφνκεςθ ακολουκιϊν video βάςει δενδρικισ αναπαράςταςθσ διαφορετικϊν αναλφςεων του εξαγόμενου οπτικοφ
περιεχομζνου).
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ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Ρ25 N. Doulamis and A. Doulamis, “Evaluation of Relevance Feedback in Content-based in
Retrieval Systems,” Signal Processing: Image Communication, Vol. 21, No 4, pp. 334-357, April
2006.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία αξιολογοφνται μζκοδοι ανάδραςθσ ςχετικότθτασ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ να προςαρμόηουν τθν οργάνωςθ, ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ (υπολογιςτικι όραςθ)
ςτισ εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ του χριςτθ. Οι μζκοδοι κατθγοριοποιοφνται ςε δφο μεγάλεσ
ομάδεσ ανάλογα με το μζτρο ομοιότθτασ που υιοκετοφν. Θ πρϊτθ ομάδα αναφζρεται ςε τεχνικζσ που ςτθρίηονται
ςτθν Ευκλείδεια μετρικι, ενϊ θ δεφτερθ ςε ζνα κριτιριο ςυςχζτιςθσ. Θ αξιολόγθςθ των εξεταηομζνων τεχνικϊν γίνεται με βάςθ αντικειμενικά κριτιρια που ζχουν προτακεί από το πρότυπο MPEG-7, όπωσ το κριτιριο ANMRR (Average
Normalized Modified Retrieval Rank). Ραρατθρείται ότι θ ανάδραςθ ςχετικότθτασ με βάςθ το κριτιριο ςυςχζτιςθσ δίνει όχι μόνο καλλίτερα αποτελζςματα ωσ προσ τθν οργάνωςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ αλλά και αποτελεςματικότερθ προςαρμογι ςτισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ του χριςτθ. Επομζνωσ επιτυγχάνει μεγαλφτερθ κατανόθςθ του
οπτικοφ περιεχομζνου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.135 (1.283) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μεκοδολογίεσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ που ςτθρίηονται ςε διαδικαςίεσ μθχανικισ μάκθςθσ για τθν εξατομικευμζνθ αναηιτθςθ εικόνων/video με βάςθ το
οπτικό περιεχόμενο).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

16

Δ.Ρ26 N. Doulamis, A. Doulamis, A. Litke, A. Panagakis, Τ. Varvarigou and E. Varvarigos, “Adjusted
Fair Scheduling and Non-linear Workload Prediction for QoS Guarantees in Grid Computing,”
Computer Communication, Elsevier Press, Volume 30, Issue 3, pp. 499-515, February 2007.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει προχωρθμζνεσ τεχνικζσ ςυναρτθςιακισ ανάλυςθσ με ςτόχο τθν μθ γραμμικι μοντελοποίθςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ διεργαςιϊν απόδοςθσ εικόνων. Το μοντζλο ςτθρίηεται ςτθν αναπαράςταςθ μιασ μθ γραμμικισ ςυνάρτθςθσ με γνωςτοφσ ςυναρτθςιακοφσ ςυντελεςτζσ. Ρροτείνεται αποτελεςματικόσ αλγόρικμοσ για τον υπολογιςμό των ςυναρτθςιακϊν όρων που αναπτφςςουν τθν μθ γραμμικι ςυνάρτθςθ. Διάφορεσ
παράμετροι χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν μίασ διεργαςίασ, όπωσ είναι α) θ μζςθ ποςότθτα μνιμθσ ειςόδου/εξόδου ανά διεργαςία, β) το υπολογιςτικό φορτίο ςε Million Floating Point Operations
(MFLOPS) και γ) θ μζςθ χρθςιμοποίθςθ δίςκου. Στθν ςυνζχεια, εκτελείται ο αλγόρικμόσ υπολογιςμοφ των ςυναρτθςιακϊν όρων που μοντελοποιεί μθ γραμμικά το υπολογιςτικό κόςτοσ των διεργαςιϊν απόδοςθσ εικόνων.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.933 (1.012) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ οπτικοφ περιεχομζνου [ΟΥ2+ με εφαρμογζσ ςτθν από-
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δοςι του *ΟΥ4+ (αλγόρικμοσ ςυναρτθςιακισ ανάλυςθσ για τθν μθ γραμμικι μοντελοποίθςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ ςε εφαρμογζσ 3D απόδοςθσ ςυνκετικϊν εικόνων).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

20

Δ.Ρ27 N. Doulamis, A. Doulamis, Emmanouel A. Varvarigos and Τ. Varvarigou, “Fair Scheduling
Algorithms in Grids” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 18, pp. 1630 1648, No. 11, Nov. 2007
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται αλγόρικμοι μθχανικισ μάκθςθσ με χριςθ τεχνικϊν ελάχιςτθσ-μεγιςτθσ δίκαιασ διαμζριςθσ (min-max fair sharing) για τθν υλοποίθςθ ςε πραγματικό χρόνο εφαρμογϊν απόδοςθσ εικόνων (image-based rendering) με φωτορρεαλιςτικό τρόπο. Θ εργαςία υλοποιεί τρεισ διαφορετικζσ δίκαιεσ τεχνικζσ,
που καλοφνται Simple Fair Task Order (SFTO), Adjusted Fair Task Order (AFTO) και θ τεχνικι Max-Min Fair Share
(MMFS). Οι προτεινόμενεσ δίκαιεσ τεχνικζσ εφαρμόηονται ςε δφςκολα και αλθκινά ςυςτιματα απόδοςθσ εικόνων με
μεγάλθ οπτικι πολυπλοκότθτα ςτο προςκινιο και το φόντο.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.733 (2.203) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ με εφαρμογι ςτθν απόδοςθ εικόνων
*ΟΥ4+ (αλγόρικμοι που διαμερίηουν με “δίκαιο” τρόπο διεργαςίεσ ςε ψθφιακά διαςυνδεδεμζνεσ υπολογιςτικζσ μονάδεσ, με εφαρμογι ςε φωτορρεαλιςτικζσ αποδόςεισ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

10

Δ.Ρ28 N. Papadakis, A. Doulamis, A. Litke, N. Doulamis, D. Skoutas and Τ. Varvarigou, “MIMERCURY: A Mobile Agent Architecture for Ubiquitous Retrieval and Delivery of Multimedia
Information,” Journal of Multimedia Tools and Applications, Vol. 38. No. 1, pp. 147-184, May 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνασ πολυεπίπεδοσ μθχανιςμόσ χριςθσ τεχνικϊν όραςθσ υπολογιςτϊν που ζχει ωσ ςτόχο τθν αποτελεςματικι εφρεςθ και αναηιτθςθ οπτικισ πλθροφορίασ ςτον ςθμαςιολογικό ιςτό.
Ο προτεινόμενοσ αλγόρικμοσ είναι επαναδιαμορφοφμενοσ (re-configurable). Αυτό ςθμαίνει ότι οι παράμετροι των
αλγορίκμων όραςθσ αλλά και ο ίδιοσ ο αλγόρικμοσ αυτοπροςαρμόηεται ανάλογα με τισ εκάςτοτε απαιτιςεισ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Το προτεινόμενο ςχιμα αποτελείται από τρία διαφορετικά επίπεδα: α) το επίπεδο απόκτθςθσ
που είναι υπεφκυνο για τον εντοπιςμό τθσ οπτικισ πλθροφορίασ, β) το επίπεδο μεταςχθματιςμοφ που μεταςχθματίηει τθν οπτικι πλθροφορία ςε άλλεσ μορφζσ παρουςίαςθσ με χριςθ μεκόδων ανάλυςθσ και γ) το επίπεδο μετάδοςθσ
που διανζμει το περιεχόμενο ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. Το ςφςτθμα περιλαμβάνει επίςθσ α) μθχανιςμοφσ προςαρμογισ του οπτικοφ περιεχομζνου ςτισ εξατομικευμζνεσ προτιμιςεισ των χρθςτϊν, β) αλγορίκμουσ εντοπιςμοφ τθσ κφριασ οπτικισ πλθροφορίασ (ςε ςχζςθ με τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου) και γ) αναπαράςταςθ με χριςθ οντολογιϊν τθσ οπτικισ ςθμαςιολογίασ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με εφαρμο-
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γι ςτα πολυμεςικά ςυςτιματα *ΟΥ5+ (μθχανιςμόσ για τθν αναηιτθςθ δεδομζνων εικόνασ και video
με αλγορίκμουσ που προςαρμόηονται με βάςθ το ςθμαςιολογικό περιεχόμενο).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Ρ29 N. Doulamis, C. Psaltis, A. Doulamis, S. Sotiriou and M. Sotiriou, “Technical infrastructure of
the COSMOS Portal,” International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol 3,
pp.21-32, 2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει τθν τεχνικι υποδομι τθσ πφλθσ COSMOS που ζχει αναπτυχκεί από τουσ
ςυγγραφείσ και κεωρείται ςιμερα θ καλφτερθ πφλθ αναηιτθςθσ και καταςκευισ πολυμεςικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
ςτον κόςμο ςε κζματα κατανόθςθσ του φυςικοφ κόςμου και κυρίωσ του διαςτιματοσ. Θ πφλθ υποςτθρίηει αναηιτθςθ ςε εικόνεσ και βίντεο, πολυγλωςςικι περιγραφι, εντοπιςμό μζςω τεχνικϊν ανάλυςθσ προτφπων ςφνκετων
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και διαλειτουργικι περιγραφι μζςω του IEEE Learning Object Metadata του αποκθκευμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Τζλοσ, υποςτθρίηονται τεχνικζσ περιγραφισ και διαχείριςθσ δικαιωμάτων χριςθσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό εκτόσ SCI
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ αρχιτεκτονικισ ςυςτιματοσ όραςθσ (πολυμεςικισ εκμάκθςθσ) *Ε4+ (παρουςιάηεται πφλθ πολυμεςικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ζχει αναπτυχκεί από τουσ ςυγγραφείσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Ρ30 N.D. Doulamis, P. N. Karamolegkos, A. Doulamis, I. Nikolakopoulos, “Exploiting semantic
proximities for content search over p2p networks,” Computer Communications, Elsevier Press, Vol.
32, No. 5, 27, pp. 814-827, March 2009
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάεται ζνασ αλγόρικμοσ διαχωριςμοφ γράφων που εντοπίηει ςε ομότιμουσ
κόμβουσ, ανταλλαγισ πακζτων πολυμζςων, με βάςθ τθν οπτικι ςθμαςιολογικι εγγφτθτά τουσ. Ο αλγόρικμοσ ελαχιςτοποιεί ζνα κριτιριο εντροπίασ ςτθριηόμενο ςε ςυςταδοποίθςθ των κόμβων με χριςθ φαςματικϊν τεχνικϊν. Θ
υιοκζτθςθ μίασ τζτοιασ καινοτόμου τεχνικισ ςυςταδοποίθςθσ χωρίσ επίβλεψθ βελτιϊνει από τθν μία μεριά τθν οπτικι ςθμαςιολογικι εγγφτθτα των κόμβων ςε μία κλάςθ ενϊ ταυτόχρονα απομακρφνει τθν εγγφτθτα ανάμεςα ςτισ
κλάςεισ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.933 (1.012) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+ (αλγόρικμοσ που εντοπίηει ςε ομότιμα δίκτυα ανταλλαγισ πακζτων πολυμζςων κόμβουσ ςθμαςιολογικισ εγγφτθτασ βάςει ανταλλαγϊν μεταξφ χρθςτϊν ϊςτε να κατθγοριοποιιςει το δίκτυο ςε ςθμαςιολογικζσ ςυςτάδεσ με φαςματικζσ τεχνικζσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3
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Δ.Ρ31 C.Panagiotakis, A. Doulamis and G. Tziritas, “Equivalent Key Frames Selection Based on IsoContent Principle,” IEEE Transactions οn Circuits and Systems for Video Σechnology, Vol. 19, No. 3,
pp. 447-451, March 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει ζνα καινοτόμο ςχιμα ανάλυςθσ/όραςθσ του οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο ϊςτε να εντοπιςτοφν περιεχόμενα ίςο-όμοια ςτον χϊρο και ςτον χρόνο. Θ βζλτιςτθ επιλογι υλοποιείται
ςτθν ςυνζχεια με βάςθ αρχζσ ίςου περιεχομζνου. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ και όραςθσ εφαρμόηονται ςε πραγματικζσ πολφπλοκεσ βίντεο ακολουκίεσ για τθν επιλογι πλαιςίων-κλειδιϊν. Τα αποτελζςματα αξιολογοφνται με άλλεσ τεχνικζσ επιλογισ πλαιςίων-κλειδιϊν που ζχουν παρουςιαςτεί ςτθν βιβλιογραφία.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθσ/ερμθνείασ οπτικοφ
περιεχομζνου *ΟΥ2+ (εργαςία για τθν ερμθνεία και επεξεργαςία του περιεχομζνου ακολουκιϊν εικόνων με νζα τεχνικι ιςοδιαμεριςμοφ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Ρ32 D.I. Kosmopoulos, A. Doulamis, A. Makris, N. Doulamis, S. Chatzis, and S.E. Middleton,
“Vision-based Production of Personalized video,” Signal Processing: Image Communication,
Elsevier Press, Vol. 24, No. 3, pp. 158-176. March 2009
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα πρωτότυπο ςφςτθμα με βάςθ τεχνικζσ όραςθσ υπολογιςτϊν
και αναγνϊριςθσ ςε πρότυπα που ςκοπό του ζχει τθν αυτόματθ δθμιουργία εξατομικευμζνων βίντεο-ςουβενίρ ςτουσ
επιςκζπτεσ χϊρων διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ. Οι επιςκζπτεσ αναγνωρίηονται μζςω τεχνικϊν παρακολοφκθςθσ από κάμερεσ. Οι αλγόρικμοι παρακολοφκθςθσ που προτείνονται βαςίηονται ςε πικανοτικά μοντζλα μζςω ςωματιδιακϊν φίλτρων (particle filters). Αναλφεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου όταν πολλοί επιςκζπτεσ είναι παρόντεσ
ςτο χϊρο κάτω από ςυνκικεσ οπτικισ επικάλυψθσ. Ραρουςιάηονται τεχνικζσ ςυγχϊνευςθσ χαρακτθριςτικϊν προςϊπου και ςϊματοσ για να βελτιϊςουν τθν απόδοςθ τθσ ανάλυςθσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.135 (1.283) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+
(χριςθ νζων μεκοδολογιϊν για τθν παρακολοφκθςθ ανκρϊπων ςε εςωτερικοφσ και ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ από εικόνεσ με χριςθ πικανοτικϊν μοντζλων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-
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Δ.Ρ33 D. Halkos, N. Doulamis, A. Doulamis, “A Secure Framework Exploiting Content Guided and
Automated Algorithms for Real Time Video Searching,” Multimedia Tools and Applications, Vol. 42,
pp. 343-375, April 2009
Ρεριγραφι: Αυτι θ εργαςία περιγράφει μεκόδουσ για τθν αποτελεςματικι εφρεςθ οπτικοφ περιεχομζνου ςε ακολουκίεσ εικόνων. Θ εφρεςθ πραγματοποιείται με χριςθ καινοτόμων μεκόδων όραςθσ υπολογιςτϊν. Οι μζκοδοι εφαρμόηονται ςε κάκε πλαίςιο τθσ ακολουκίασ και περιγράφουν το περιεχόμενο τουσ. Στθν ςυνζχεια τα οπτικά χαρακτθριςτικά οργανϊνονται με χριςθ γράφων ςε πολλαπλά επίπεδα περιεχομζνου. Θ όλθ διαδικαςία είναι πλιρωσ αυτόματθ και δεν απαιτείται θ ςυμμετοχι του χριςτθ ςε αυτιν.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αυτόματθ μεκοδολογία ιεραρχικισ προςζγγιςθσ με χριςθ γράφων για αςφαλι αργάνωςθ και αναηιτθςθ με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο ςε ακολουκίεσ video).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Ρ34 P. Delias, A. Doulamis, N.Doulamis and N. Matsatsinis “Optimizing Resource Conflicts in
Workflow Management Systems,” IEEE Transactions on Knowledge Engineering, accepted for
publication (2010)
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει μία καινοτόμο μεκοδολογία μθχανικισ μάκθςθσ που ςτθρίηεται ςε χριςθ τεχνικϊν φαςματικισ κατθγοριοποίθςθσ. Το πρόβλθμα τθσ κατθγοριοποίθςθσ μοντελοποιείται ωσ διαχωριςμόσ γράφων (graph partitioning). Θ μεκοδολογία ςτθρίηεται ςτο κεϊρθμα Ky-Fan και πραγματοποιεί τθν κατθγοριοποίθςθ με
χριςθ γενικευμζνων ιδιοτιμϊν μεταξφ του Λαπλαςιανοφ πίνακα του γράφου και του πίνακα βακμϊν του. Επίςθσ παρουςιάηονται τεχνικζσ διακριτοποίθςθσ με χριςθ γενικευμζνων μεκόδων ςυςταδοποίθςθσ. Θ παραπάνω τεχνικι εφαρμόηεται ςε προβλιματα κατανομισ διεργαςιϊν.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.285 (3.691) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του εφρυτερου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο
ςκζλοσ που αφορά γλϊςςεσ ςθμαςιολογικισ περιγραφισ *Ε5+ (χριςθ τεχνικϊν φαςματικισ ανάλυςθσ για τθν μοντελοποίθςθ ςειράσ διαδικαςιϊν και βζλτιςτθ κατανομι τουσ ςε διακζςιμουσ πόρουσ
ενόσ ςυςτιματοσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Ρ35 A. Doulamis, “Dynamic Tracking Re-Adjustment: A Method for Automatic Tracking Recovery
in Complex Visual Environments,” Multimedia Tools and Applications, 1380-7501 (Print) 15737721 (Online), 2010
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ πρωτότυποσ αλγόρικμοσ επανεκκίνθςθσ μίασ οποιαςδιποτε
τεχνικισ παρακολοφκθςθσ (tracking) οπτικοφ περιεχομζνου ςε ακολουκίεσ βίντεο. Ο αλγόρικμοσ χρθςιμοποιεί μία
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τεχνικι “χαρακτθριςμοφ” (labeling) αντικειμζνων βίντεο με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο. Κάκε φορά που ζνασ μθχανιςμόσ μάκθςθσ εντοπίςει ςφάλματα ςτθν παρακολοφκθςθ ενεργοποιείται θ προτεινόμενθ τεχνικι για επανεκκίνθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ. Στθν παροφςα εργαςία προτείνονται πικανοτικζσ τεχνικζσ ςωματιδίων (particle tracking).
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (αυτόματθ μζκοδοσ για τθν ανάκτθςθ διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ ςε ακολουκίεσ video που
ςτθρίηεται ςε πικανοτικζσ τεχνικζσ κατάταξθσ περιοχϊν τθσ εικόνασ ςε κατθγορίεσ αντικειμζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

Δ.Ρ36 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Tsapatsoulis and N. Doulamis, “Human Action Annotation,
Modeling and Analysis based on Implicit User Interaction,” Multimedia Tools and Applications,
accepted for publication, 1380-7501 (Print) 1573-7721 (Online), 2010.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει μία καινοτόμο μζκοδο ςχολιαςμοφ και μοντελοποίθςθσ ανκρϊπινων
δραςτθριοτιτων με βάςθ τισ κρυφζσ επιλογζσ του χριςτθ. Θ μζκοδοσ εξάγει οπτικά χαρακτθριςτικά από εικόνεσ ι ακολουκίεσ βίντεο και εφαρμόηει μεκόδουσ όραςθσ υπολογιςτϊν από αυτζσ με βάςθ τισ επιλογζσ του χριςτθ. Το ςφςτθμα ζχει υλοποιθκεί ςε πραγματικζσ ακολουκίεσ ςτο Διαδίκτυο. Οι ςυμπεριφορζσ εξάγονται με βάςθ τα οπτικά χαρακτθριςτικά.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ μοντελοποίθςθσ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και επιςθμείωςθσ ακολουκιϊν εικόνων με αξιοποίθςθ μθ άμεςα δθλοφμενων επιλογϊν των χρθςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Ρ37 N. Doulamis, A. Doulamis, N. Papadakis, “Hierarchical Graph-Based Media Content
Representation For Real Time Search In Large Scale Multimedia Databases,” Journal of Machine
Graphics and Vision, προσ δθμοςίευςθ.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει τεχνικζσ ιεραρχικϊν γράφων για τθν ταξινόμθςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ.
Ο ιεραρχικόσ γράφοσ ςυςχετίηει διαφορετικά οπτικά περιεχόμενα που ζχουν αναλυκεί από κάκε πλαίςιο τθσ ακολουκίασ με εφαρμογι τεχνικϊν όραςθσ. Θ ςυςχζτιςθ πραγματοποιείται τόςο εντόσ ςκθνϊν όςο και μεταξφ αυτϊν. Θ
κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου ςτθρίηεται ςε τεχνικζσ όραςθσ με εξαγωγι χαμθλοφ επιπζδου χαρακτθριςτικϊν, όπωσ χρϊμα, κίνθςθ και υφι. Ο αλγόρικμοσ είναι κατάλλθλοσ για αναηιτθςθ ςε πολφ μεγάλεσ βάςεισ οπτικϊν
δεδομζνων.
ΕΛΔΟΣ

ΡΕΛΟΔΛΚΟ
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό εκτόσ SCI
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (αλγόρικμοσ αναηιτθςθσ οπτικοφ περιεχομζνου ςε ακολουκίεσ video βαςιηόμενοσ ςτθν οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ με ιεραρχικζσ δομζσ γράφων που καταςκευάηονται βάςει εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Ρ38 P. Delias, A. Doulamis, N. Matsatsinis, “What Agents can Do in Workflow Management
Systems,” Artificial Intelligence Review Journal, Springer, accepted.
Ρεριγραφι: Τα ςυςτιματα διαχείριςθσ διαδικαςιϊν αποτελοφν μία δυναμικά εξελιςςόμενθ περιοχι των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Σε αυτζσ τισ διαδικαςίεσ μπορεί να ενςωματϊςει κανείσ ευφυείσ πράκτορεσ και ςυςτιματα διαχείριςθσ γνϊςθσ, που περιλαμβάνουν τεχνικζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και ανάλυςθσ κάκε είδουσ δεδομζνων
(κειμενικά, θχθτικά, οπτικά κ.λπ.), ϊςτε να βελτιωκεί ο χρονο-προγραμματιςμόσ τουσ. Αυτό το πεδίο πραγματεφεται
θ παροφςα εργαςία. Αρχικά εξετάηονται πρότυπα ευφυϊν πρακτόρων και διεργαςιϊν και εν ςυνεχεία ομαδοποιοφνται τα πρότυπα αυτά βάςει τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ. Ρροτείνεται ταξινόμθςθ των υπαρχουςϊν τεχνικϊν ςτισ ομάδεσ ταξινόμθςθσ. Ο ςυνολικόσ ςτόχοσ είναι να προτακοφν τεχνικζσ αποςαφινιςθσ των μεκόδων ευφυϊν πρακτόρων
και να ενοποιθκοφν όλεσ τισ τεχνικζσ κάτω από τον πρίςμα ενόσ διαλειτουργικοφ και προςπελάςιμου πλαιςίου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.057 (1.184) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ

Α.Ρ39 A. Doulamis, N. Matsatsinis, “Visual Understanding Industrial Workflows under Uncertainty
on Distributed Service oriented Architectures”, Future Generation Computer Systems Journal,
Elsevier, accepted
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα καινοτόμο ςφςτθμα όραςθσ που, ςε πραγματικό χρόνο (on-line),
ταξινομεί βιομθχανικζσ διαδικαςίεσ όπωσ αυτζσ καταγράφονται από πολλαπλζσ κάμερεσ. Θ αρχιτεκτονικι που παρουςιάηεται υλοποιείται μζςω μίασ υπθρεςιο-ςτρεφοφσ πλατφόρμασ (Service Oriented Architecture) ζτςι ϊςτε να
εγγυθκεί τθν ανάλυςθ ςε πραγματικό χρόνο των δεδομζνων, ακόμα και για υπολογιςτικά απαιτθτικοφσ αλγορίκμουσ
όπωσ είναι εκείνοι τθσ όραςθσ υπολογιςτϊν. Το προτεινόμενο ςφςτθμα αποτελείται από τρία επίπεδα, τα επίπεδα
ειςόδου, αξιολόγθςθσ και πρόβλεψθσ. Ωσ οριηόντια δράςθ ςε όλα τα ανωτζρω επίπεδα βρίςκεται ο ταξινομθτισ. Θ
κφρια καινοτομία του άρκρου ζγκειται ςτθν χριςθ τεχνικϊν όραςθσ υπολογιςτϊν ςτο επίπεδο τθσ πρόβλεψθσ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ενςωματϊνεται ζνασ παρακολουκθτισ (tracker) οπτικισ πλθροφορίασ ςτισ κάμερεσ για να καταγράφει ςτο οπτικό πεδίο τισ τροχιζσ βιομθχανικϊν εργαςιϊν που εκτελοφν οι εργάτεσ. Ο παρακολουκθτισ ζχει εμπλουτιςτεί με ειδικζσ τεχνικζσ επανεκκίνθςθσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ευρωςτία ςτο πολφπλοκο οπτικά βιομθχανικό περιβάλλον (οι κάμερεσ καταγράφουν ςπινκιρεσ, υπάρχει κίνθςθ ςτο φόντο λόγω τθσ μετακίνθςθσ αντικειμζνων, πχ. ρομπότ, υπάρχει μεγάλοσ κόρυβοσ ςτθν οπτικι καταγραφι λόγω των βιομθχανικϊν ςυνκθκϊν κ.λπ.). Στθν ςυνζχεια υλοποιοφνται τεχνικζσ ςυνταφτιςθσ καμπυλϊν πάνω ςτα δεδομζνα των τροχιϊν. Θ ςυνταφτιςθ λαμβάνει υπόψθ μεκόδουσ “μερικισ προσ πλιρθ” ανάλυςθσ ακριβϊσ επειδι κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ και τθσ οπτικισ καταγραφισ είναι διακζςιμο μόνο ζνα τμιμα τθσ ιδθ εκτελεςκείςασ τροχιάσ. Πλεσ οι πλθροφορίεσ καταγράφονται διαλειτουργικά. Τζλοσ, ο αξιολογθτισ αποτιμά τον τρόπο και τον χρόνο εκτζλεςθσ μίασ βιομθχανικισ διεργαςίασ γρθγορότερα από τον πραγματικό χρόνο για να βοθκιςει τον ταξινομθτι ςτον χρονο-προγραμματιςμό των δεδομζνων. Θ
εργαςία υλοποιείται ςτο πραγματικό περιβάλλον τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ ΝΛΣΣΑΝ ςτθν Βαρκελϊνθ.
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Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.229 (1.752) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ
που αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (ςφςτθμα όραςθσ με πολλαπλζσ κάμερεσ για
τθν ταξινόμθςθ και αξιολόγθςθ ςφνκετων βιομθχανικϊν διαδικαςιϊν)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

4.8.1 Κεφάλαια ςε Βιβλία
Δ.Κ1 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis, G. E. Konstantoulakis and G. I. Stassinopoulos, “Traffic
Characterization and Modelling of VBR Coded MPEG Sources,” IFIP on Performance Models and
Traffic Evaluation of ATM Networks, Vol. 3, pp. 62-81, 1997.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται, χαρακτθριςμόσ και μοντελοποίθςθ πθγϊν βίντεο κωδικοποιθμζνων
ςφμφωνα με το πρότυπο MPEG-1, μεταβλθτοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ (Variable Bit Rate, VBR). Ριο ςυγκεκριμζνα, παρουςιάηεται ανάλυςθ και χαρακτθριςμόσ για κάκε ζναν από τουσ τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ κωδικοποίθςθσ του
MPEG, δθλαδι των πλαιςίων Λ,  και Β. Θ ανάλυςθ εξετάηει τισ μεταβολζσ ςτο οπτικό περιεχόμενο των ακολουκιϊν.
Μελετάται επίςθσ και θ ςυμπεριφορά ενόσ ςυνκετικοφ ςιματοσ που προςεγγίηει τθν δραςτθριότθτα των βιντεο-πθγϊν. Στθν ςυνζχεια προτείνονται μοντζλα αυτο-παλινδρόμθςθσ (autoregressive models) υψθλισ τάξθσ για τθν
μοντελοποίθςθ των πλαιςίων Λ,  και Β.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (πλαίςιο χαρακτθριςμοφ και μοντελοποίθςθσ πθγϊν video (πρότυπο MPEG-1) μεταβλθτοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ με χριςθ μοντζλων αυτοπαλινδρόμθςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Δ.Κ2 K. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, “Traffic Analysis and Modeling of Real
World Video Encoders,” in Computational Intelligence and Applications, World Scientific and
Engineering Society Press, vol. 1, No. 1, p.p. 372-380, 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία, παρουςιάηεται ανάλυςθ τθσ μεταβολισ του οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν
βίντεο ςτακεροφ ρυκμοφ μετάδοςθσ, και ςυνεπϊσ μεταβλθτισ ποιότθτασ. Στθν παροφςα εργαςία, τα οπτικά χαρακτθριςτικά των πθγϊν MPEG μοντελοποιοφνται και προτείνονται δφο Μαρκοβιανζσ αλυςίδεσ για να μοντελοποιιςουν το παραγόμενο ςιμα. Θ πρϊτθ αλυςίδα αναπαριςτά τα οπτικά χαρακτθριςτικά των μεταδιδόμενων πακζτων,
ενϊ θ δεφτερθ τον αντίςτοιχο χρόνο. Τζλοσ, ζνα παρουςιάηεται υβριδικό μοντζλο που μοντελοποιεί που ςυνδυάηει
και τα δφο ανωτζρω ςυςτιματα.
ΕΛΔΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΒΛΒΛΛΟ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά πρωτόκολλα επικοινωνιϊν *Ε3+ (ςτατιςτικι επεξεργαςία και μοντελοποίθςθ ςιματοσ video
για κωδικοποιθτζσ ςτακεροφ ρυκμοφ μετάδοςθσ με χριςθ Μαρκοβιανϊν αλυςίδων).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Κ3 P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, N. Doulamis, A. Doulamis and J. Bakopoulos, “An Efficient
PC-Based Environment for the Improvement of Magnetic Cores Industrial Process,” Advances in
Manufacturing, Decision, Control and Information Technology, Spinger Verlag, pp. 385-396, (ISBN
1852331267) February 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία περιγράφεται ζνα υπολογιςτικό περιβάλλον για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ παραγωγισ μαγνθτικοφ υλικοφ. Το περιβάλλον είναι προγραμματίςιμο και ευζλικτο. Χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ πολφδιάςτατθσ επεξεργαςίασ ςιματοσ για τθν αποτελεςματικι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παραγωγισ.
ΕΛΔΟΣ

Συμμετοχι ςε ςυλλογικό τόμο

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων όραςθσ [EP4] με επεξεργαςία δεδομζνων από
πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ *ΕP5] (προτείνεται δομι νευρωνικοφ δικτφου για τθν πρόβλεψθ των απωλειϊν και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ μεταςχθματιςτϊν με χριςθ πολλαπλϊν χαρακτθριςτικϊν και
ομαδοποίθςισ τουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Κ4 I. Stephanakis, N. Doulamis, A. Doulamis, and S, Kollias, “Iterative Evaluation of
Regularization Parameters in Regularized Image Restoration with Wavelet Filter Banks,”
Computational Intelligence and Applications, World Scientific Press, ISBN: 960-852-05-X, pp. 348353, 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται μια πρωτότυπθ επαναλθπτικι μεκοδολογία για αποκατάςταςθ (restoration) εικόνων. Θ τεχνικι χρθςιμοποιεί πολυδιακριτικι ανάλυςθ (multirate analysis). Ριο ςυγκεκριμζνα, μια παράμετροσ αποκατάςταςθσ (restoration parameter) εκχωρείται για κάκε μπάντα ςτθν οποία αναλφεται θ εικόνα με
τθν εφαρμογι τθσ πολυδιακριτικισ ανάλυςθσ. Στατιςτικζσ τεχνικζσ όπωσ τθσ γενικευμζνθσ επαλικευςθσ (Generalized-Cross-Validation, GCV) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτίμθςθ των παραμζτρων αποκατάςταςθσ, ενϊ
ο τρζχων εκτιμθτισ τθσ αποκαταςτακείςασ εικόνασ εκτιμάται επαναλθπτικά.
ΕΛΔΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΒΛΒΛΛΟ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ (ανάπτυξθ τεχνικϊν για τθν αποκατάςταςθ ςφαλμάτων οπτικισ πλθροφορίασ που πραγματοποιείται με χριςθ φίλτρων κυματιδίων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-
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Δ.Κ5 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Video Object Segmentation Using the EM
Algorithm,” Advances in Intelligent Systems: Concepts, Tools and Applications, Kluwer Press, pp.
321-332, ISBN 0-7923-5966-6, November 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία περιγράφεται ζνα αυτόματο ςφςτθμα κατάτμθςθσ αντικειμζνων. Το προτεινόμενο
ςχιμα χρθςιμοποιεί μία επαναλθπτικι διαδικαςία μεγίςτθσ πικανοφάνειασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ τθσ εικόνασ που πρόκειται να κατατμθκεί κεωρείται ωσ μείξθ ςυναρτιςεων πυκνότθτασ πικανότθτασ των αντικειμζνων που απαρτίηουν τθν εικόνα. Δφο τεχνικζσ εξετάηονται. Θ πρϊτθ κεωρεί ότι οι εικονοψθφίδεσ
(pixels) τθσ εικόνασ και οι αντίςτοιχεσ κλάςεισ είναι ανεξάρτθτεσ. Θ δεφτερθ υποκζτει ότι τα τμιματα τθσ κατάτμθςθσ
μοντελοποιοφνται ςαν τυχαίο πεδίο Markov (Markov random field) που ακολουκεί τθν κατανομι Gibbs. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ πραγματοποιείται βελτίωςθ του αποτελζςματοσ τθσ κατάτμθςθσ αφοφ λαμβάνεται υπόψθ θ τοπικι
ςυςχζτιςθ τθσ πλθροφορίασ του χρϊματοσ. Ο EM αλγόρικμοσ εφαρμόηεται ςτθν ςυνζχεια για να εκτιμιςει τισ παραμζτρουσ του μοντζλου.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (τεχνικζσ για τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι εικόνων ςε ακολουκίεσ video που βαςίηονται ςτθν
κατάτμθςθ περιοχϊν εικόνων με βάςθ πικανοτικά μοντζλα για τθν εξαγωγι ανκρϊπων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Κ6 A. Doulamis, Y. Avrithis, N. Doulamis and S. Kollias, “A Genetic Algorithm for Efficient Video
Content Representation,” Computational Intelligence in Systems and Control Design and
Applications, pp. 151-162, ISBN 0-7923-5993-3, Kluwer Press, January 2000
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία, ζνασ γενετικόσ αλγόρικμοσ περιγράφεται για τθν εξαγωγι των χαρακτθριςτικϊν
πλαιςίων-κλειδιϊν από ακολουκίεσ βίντεο. Ο γενετικόσ αλγόρικμοσ εφαρμόηεται ςε πολυδιάςτατα δεδομζνα, όπωσ
είναι τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία οπτικϊν περιγραφζων περιεχομζνου. Τα τελευταία εξάγονται με υλοποίθςθ
τεχνικϊν όραςθσ υπολογιςτϊν. Ο γενετικόσ αλγόρικμοσ ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ ςυςχζτιςθσ. πάνω ςε όλουσ τουσ
δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ πλαιςίων, ζτςι ϊςτε τα περιςςότερο αςυςχζτιςτα πλαίςια να επιλζγονται ωσ πλαίςια
κλειδιά (key-frames). Κατά αυτόν τον τρόπο τα πλαίςια κλειδιά εξάγονται με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο και όχι
απλϊσ με τισ χρονικζσ κζςεισ. Αυτό θ τεχνικι ςτθν πραγματικότθτα υλοποιεί ζνα νζο είδοσ δειγματολθψίασ ςτο πεδίο
του περιεχομζνου.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ5

Ετεροαναφορϊν

-

Δ.Κ7 A. Doulamis, "Knowledge Extraction in Stereo Video Sequences Using Adaptive Neural
Networks," in Intelligent Multimedia Processing with Soft Computing,Yap-Peng Tan, Kim-Hui Yap,
and Lipo Wang (Eds.), pp. 235-252, ISBN 354023053X, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 2005.
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Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει νζεσ τεχνικζσ τριςδιάςτατθσ υπολογιςτικισ όραςθσ για τθν περιγραφι του οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Θ τεχνικι εφαρμόηει μεκόδουσ εξαγωγισ τθσ γνϊςθσ ςε 3D ακολουκίεσ
βίντεο. Θ περιγραφι του περιεχομζνου γίνεται με προςαρμοηόμενα νευρωνικά δίκτυα, που είναι ιςχυροί μθ γραμμικοί ταξινομθτζσ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και τθν κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (τεχνικζσ για τθν εξαγωγι ςθμαςιολογικισ γνϊςθσ ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ video μζςω προςαρμοηόμενων νευρωνικϊν δικτφων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Κεφάλαιο βιβλίου που βαςίηεται ςε προθγοφμενεσ εργαςίεσ (Δ.Ρ17, Α.Σ32)

Ετεροαναφορζσ

Δ.Κ8 E. Varvarigos, N. Doulamis, A. Doulamis and T. Varvarigou, “Timed/Advance Reservation
Schemes and Scheduling Algorithms for QoS Resource Management in Grids,” Engineering the
Grid, American Scientific Publishers, Edited by B. Di Martino, J. Dongarra, A. Hoisie, L. T. Yang, and
H. Zima, pp. 355-378, American Scientific Publishers, ISBN 1-58883-038-1, 2006.
Ρεριγραφι: Σε αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηονται αλγόρικμοι για τθν χρονικι δζςμευςθ πόρων ςε κατανεμθμζνα
διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα πλζγματοσ. Ραρουςιάηονται δφο μζκοδοι χρονικισ δζςμευςθσ των πόρων. Θ πρϊτθ
μζκοδοσ επικεντρϊνεται ςε αλγορίκμουσ χρονικισ και εκ των προτζρων δζςμευςθσ (Time/Advanced Reservation
TARR), ενϊ θ δεφτερθ ςε μεκόδουσ δζςμευςθσ υπό αβεβαιότθτα (reservation under uncertainty). Τζλοσ, δίνονται οι
δομζσ δεδομζνων (data structures) για τα προθγοφμενα πρωτόκολλα.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφοράπρωτόκολλα επικοινωνιϊν *Ε3+ (αλγόρικμοι προγραμματιςμοφ και “δίκαιθσ” χρονικισ δεςμευςθσ πόρων ςε κατανεμθμζνα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα πλζγματοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Κ9 A. Doulamis and G. Miaoulis, “Chapter 12: Searching Multimedia Databases Using TreeStructured Graphs,” Artificial Intelligence Techniques for Computer Graphics, Vol. 159, pp. 199214, Springer-Verlag, Berlin, ISBN 978-3-540-85127-1, 2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι υλοποιεί δενδρικοφσ γράφουσ που χρθςιμεφουν για τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ οπτικϊν περιγραφζων ςε ακολουκίεσ εικόνων. Αναλυτικά, αρχικά εξάγονται χαρακτθριςτικά από τα πλαίςια του βίντεο με τεχνικζσ ανάλυςθσ εικόνων. Εν ςυνεχεία, τα εξαγόμενα χαρακτθριςτικά οργανϊνονται ςε δενδρικι μορφι
γράφων που περιλαμβάνει α) τθν ομοιότθτά τουσ ςτον χϊρο των χαρακτθριςτικϊν και β) τθν χρονικι τουσ μεταβολι.
Με βάςθ τθν οργάνωςθ αυτι, υλοποιείται μθχανιςμόσ γριγορου εντοπιςμοφ χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων με βάςθ
τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου. Δθλαδι, ζνασ χριςτθσ μπορεί να εντοπίςει εικόνεσ ςτο βίντεο που είναι
κοντά ςτο οπτικό περιεχόμενο που αναηθτά. Αυτό επιτυγχάνεται επειδι ο υπολογιςτισ είναι ικανόσ να ερμθνεφςει
και να οργανϊςει ζτςι το οπτικό περιεχόμενο ϊςτε να είναι αντιλθπτό ανάλογα με τθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
[ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι παρόμοια με τθν Δ.Ρ37

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Κ10 N. Doulamis, J. Dragonas, A. Doulamis, G. Miaoulis, D. Plemenos, “Chapter 10: Machine
Learning And Pattern Analysis Methods For Profiling In A Declarative Collaborative Framework,”
Studies in Computational Intelligence, Volume 240/2009, 1860-949X (Print) 1860-9503 (Online)
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι υλοποιεί τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ και ανάλυςθσ προτφπων για εκτίμθςθ προφίλ
χρθςτϊν ςε δθλωμζνα ςυνεργατικά πλαίςια. Για τθν εκτίμθςθ χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ όραςθσ υπολογιςτϊν ςυνκετικϊν οπτικϊν ςκθνϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εργαςία επικεντρϊνεται ςε ςκθνζσ αρχιτεκτονικισ ςχεδίαςθσ. Οι τεχνικζσ διαχωρίηονται ςε ανεξάρτθτουσ χριςτεσ και ςε εξαρτϊμενουσ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ και ανάλυςθσ προτφπων για τθν
εκτίμθςθ και αυτόματθ ομαδοποίθςθ του προφίλ χρθςτϊν που αλλθλεπιδροφν ςυνεργατικά ςε
οπτικά περιβάλλοντα γραφικϊν εικονικισ πραγματικότθτασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Κ11 D. Kyriazis, A. Doulamis and T. Varvarigou, “Chapter XIII: A Neural Network Approach
Implemented Non-Linear Relevance Feedback to Improve the Performance of Medical Information
Systems,” Edited by Violaine Prince, Mathieu Roche, Information Retrieval in Biomedicine: Natural
Language Processing of Knowledge Integration, Publisher Medical Information Science Reference,
ISBN 978-1-60566-274-9, March 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι υλοποιεί τεχνικζσ υπολογιςτικισ όραςθσ ςε ιατρικά οπτικά δεδομζνα για τθν βελτίωςθ
τθσ ανάκτθςισ τουσ με βάςθ το περιεχόμενο. Τα οπτικά χαρακτθριςτικά περιγράφοφν περιοχζσ ενδιαφζροντοσ ςε
ιατρικά δεδομζνα, ενϊ θ ανάκτθςθ υλοποιείται με μθ γραμμικζσ τεχνικζσ ανατροφοδότθςθσ που προςαρμόηουν τισ
μετρικζσ αποςτάςεισ με βάςθ τα οπτικά χαρακτθριςτικά.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (τεχνικζσ οπτικισ περιγραφισ ιατρικϊν δεδομζνων με ανάδραςθ
ςχετικότθτασ και χριςθ δυναμικά προςαρμοηόμενων νευρωνικϊν δομϊν ςε διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ
ιατρικϊν εικόνων βάςει του περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ
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Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Κ12 J. Dragonas, A. Doulamis, G. Miaoulis, and D. Plemenos, “Ch. 4: Collaborative
Foreground/Background Object Isolation and Tracking,” Intelligent Computer Graphics 2010,
Studies in Computational Intelligence, Volume 321, pp. 67-84, 2010, Springer.
Ρεριγραφι: Σε αυτό το κεφάλαιο βιβλίου παρουςιάηεται ζνα ςυνεργατικό πλαίςιο για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και κατάτμθςθ αντικειμζνων του προςκθνίου από το φόντο ςε ακολουκίεσ εικόνων. Ο προτεινόμενοσ αλγόρικμοσ μπορεί να εκτελεςτεί με ικανοποιθτικά αποτελζςματα ακόμα και ςε ακολουκίεσ με δυναμικι μεταβολι του
φόντου. Σε περίπτωςθ που λάβουν χϊρα μεγάλεσ αλλαγζσ του προςκθνίου ι του φόντου, ανακτϊνται ι δθμιουργοφνται δυναμικά νζα μοντζλα ταξινομθτϊν για να ικανοποιιςουν τα τρζχοντα οπτικά χαρακτθριςτικά. Για αυτόν τον
λόγο, ενςωματϊνονται τεχνθτζσ δυναμικισ μάκθςθσ (on-line learning) με ςκοπό να προςαρμόςουν δυναμικά τθν απόδοςθ ενόσ ταξινομθτι ςτισ τρζχουςεσ οπτικζσ ςυνκικεσ. Θ αξιολόγθςθ των αντικειμζνων λαμβάνει υπόψθ τθσ και
χρονικά και χωρικά κριτιρια. Ειδικότερα, αν θ κίνθςθ αποκλίνει πολφ από τισ τρζχουςεσ μάςκεσ ενεργοποιοφνται νζα
μοντζλα επιλογισ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ (αλγόρικμοσ για τθν ανίχνευςθ
του προςκθνίου (foreground) με δυνατότθτεσ προςαρμογισ ςε δυναμικά περιβάλλοντα)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Δ.Σ136 όςον αφορά τουσ ταξινομθτζσ προςκθνίου/φόντου

Ετεροαναφορζσ

-

4.8.2 Διεθνή Συνζδρια
Δ.Σ1 A. Doulamis, N. Tsapatsoulis, N. Doulamis and S. Kollias, “Innovative Techniques for
Recognition of Faces Based on Multiresolution Analysis and Morphological Filtering,” Proc. of
International Workshop on Systems, Signal & Image Processing, pp. 155-159, Manchester UK,
November 1996.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηονται και ςυγκρίνονται δφο νζεσ πρωτότυπεσ τεχνικζσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ προςϊπων. Οι τεχνικζσ αυτζσ ςυνδυάηουν τον κλαςικό μεταςχθματιςμό Karhunen-Loeve (KL-transform) με
α) πολυ-διακριτικι ανάλυςθ (subband analysis) και β) μορφολογικά φίλτρα (morphological filters). Θ όλθ διαδικαςία
εφαρμόηεται ςτον πολυδιάςτατο χϊρο. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ θ αρχικι εικόνα προςϊπου διαχωρίηεται ςε ςυμπλθρωματικζσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων, ςε κάκε μία από τισ οποίεσ δθμιουργείται μια διαφορετικι βάςθ του
μεταςχθματιςμοφ KL. Επειδι θ βακυπερατι μπάντα περιζχει το ςθμαντικότερο ποςοςτό πλθροφορίασ, θ αρχικι
εκτίμθςθ του ςυνόλου των εικόνων που ομοιάηουν με τθν εικόνα ερϊτθςθσ πραγματοποιείται ςτθν μπάντα αυτι. Οι
υψθλότερεσ ηϊνεσ ςυχνότθτασ χρθςιμοποιοφνται για να βελτιϊςουν το αποτζλεςμα τθσ αρχικισ εκτίμθςθσ. Ραρόμοια αποςφνκεςθ πραγματοποιείται με τθν χριςθ μορφολογικϊν φίλτρων, μόνο που ςτθν περίπτωςθ αυτι ο διαχωριςμόσ είναι μθ γραμμικόσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ (εργαςία που παρουςιάηει και αξιολογεί δφο τεχνικζσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ προςϊπων ςε μετωπικζσ εικόνεσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-
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Δ.Σ2 N. Doulamis, Α. Tsiodras, A. Doulamis and S. Kollias, “Low Bit Rate Coding of Image
Sequences using Regions of Interest and Neural Networks,” Proc. of International Workshop on
Systems, Signal & Image Processing, pp. 561-565, Manchester UK, November 1996.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα νζο ςχιμα εντοπιςμοφ περιοχϊν ενδιαφζροντοσ ςε ακολουκίεσ
βίντεο. Οι περιοχζσ ενδιαφζροντοσ υπολογίηονται με χριςθ τεχνικϊν υπολογιςτικισ όραςθσ με βάςθ τα κινοφμενα
αντικείμενα μζςω ενόσ νευρωνικοφ δικτφου. Στθν ςυνζχεια οι περιοχζσ κίνθςθσ χαρακτθρίηονται ωσ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ και κωδικοποιοφνται με υψθλότερθ ποιότθτα ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. Τα πειραματικά αποτελζςματα αποδεικνφουν μία αφξθςθ του μζγιςτου ςθματοκορυβικοφ λόγου (PSNR) ςτον ίδιο ρυκμό κωδικοποίθςθσ
ςε ςχζςθ με τον κλαςςικι κωδικοποίθςθ του προτφπου MPEG.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ κωδικοποίθςθσ ακολουκιϊν video με εντοπιςμό κινοφμενων αντικειμζνων βάςει
των διανυςμάτων κίνθςθσ μζςω νευρωνικοφ δικτφου και κωδικοποίθςι τουσ με υψθλότερθ ποιότθτα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ3 N. Doulamis, N. Tsapatsoulis, A. Doulamis, Α. Tsiodras and S. Kollias, “Markovian Models for
Real-World MPEG -1 Encoders,” Proc. of 2nd Erlangen Symposium on Image Analysis and
Communications, Erlangen Germany, April 1997.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνονται μαρκοβιανά μοντζλα για τθν μοντελοποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ
μεταβολισ του περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο ςτακεροφ ρυκμοφ μετάδοςθσ (Constant Bit Rate, CBR), και ςυνεπϊσ μεταβαλλόμενθσ ποιότθτασ. Ρροτείνονται δφο διαφορετικά μαρκοβιανά μοντζλα. Το πρϊτο μοντελοποιεί τθν
μεταβολι του περιεχομζνου, ενϊ το δεφτερο τθν χρονικι κατανομι τουσ. Τζλοσ, ςυνδυαςμόσ των δφο αυτϊν μαρκοβιανϊν μοντζλων παρουςιάηεται ζτςι ϊςτε να προςεγγιςτεί καλφτερα θ κυκλοφοριακι ςυμπεριφορά τζτοιων κωδικοποιθτϊν. Θ όλθ ανάλυςθ πραγματοποιείται ςτον πολυδιάςτατο χϊρο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφοράπρωτόκολλα επικοινωνιϊν *Ε3+ (μαρκοβιανά μοντζλα για τθν μοντελοποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ πραγματικοφ κωδικοποιθτι MPEG-1 ςτακεροφ ρυκμοφ μετάδοςθσ, με διαφορζσ ςτο
μοντζλο ςε ςχζςθ με τθν Δ.Κ2).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ4 N. Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, “A Two Layer Neural Network Scheme for Improving
Classification of Aerial Images,” Proc. of International Workshop on Systems, Signal & Image
Processing, pp. 133-136, Poznan Poland, May 1997.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει ζνα προθγμζνο ςφςτθμα ανάλυςθσ εικόνων αεροφωτογραφιϊν. Θ ςχεδίαςθ του ςυςτιματοσ γίνεται ςε δφο επίπεδα με χριςθ ευφυϊν τεχνικϊν. Το πρϊτο επίπεδο αποτελείται από ζνα
κλαςικό νευρωνικό δίκτυο και πραγματοποιεί μία αρχικι ταξινόμθςθ. Το δεφτερο επίπεδο βελτιϊνει τθν τελικι ταξινόμθςθ βάςει τθσ εξόδου του πρϊτου επιπζδου και μίασ διαδικαςίασ μεγίςτθσ πικανοφάνειασ (maximum a
posteriori, MAP).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (αυτόματο ςφςτθμα κατθγοριοποίθςθσ αεροφωτογραφιϊν με δφο επίπεδα νευρωνικϊν δικτφων και και διαδικαςίασ μεγίςτθσ πικανοφάνειασ για τθν βελτίωςθ των αποτελεςμάτων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ5 A. Doulamis, Y. Avrithis, N. Doulamis and S. Kollias, “Indexing and Retrieval of the Most
Characteristics Scenes/Frames in Video-databases,” Proc. of the 1st Workshop on Image Analysis
for Multimedia Interactive Systems (WIAMIS), pp. 1054-110, Louvais-la-Νeuve Belgium, June 1997.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι προτείνεται ζνασ αλγόρικμοσ εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων από ακολουκίεσ
βίντεο. Θ ιδζα τθσ εργαςία αυτισ μπορεί να κεωρθκεί ωσ πρόδρομοσ ςε παγκόςμιο επίπεδο των ςυςτθμάτων περίλθψθσ βίντεο (video summarization) που χρθςιμοποιοφνται για τθν διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων πολυμζςων. Για
τθν εξαγωγι των πλαιςίων κλειδιϊν εφαρμόηονται τεχνικζσ επεξεργαςίασ πολυδιάςτατων δεδομζνων. Οι τεχνικζσ
ςτθρίηονται ςτθν μεταβολι τθσ διακφμανςθσ των περιγραφζων από πλαίςιο ςε πλαίςιο με βάςθ τθν αλλαγι του
περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδομοσ τθσ Δ.Ρ5

Ετεροαναφορϊν

1

Δ.Σ6 N. Doulamis, A. Doulamis, G. E. Konstantoulakis and G. I. Stassinopoulos, “Performance
Models for Multiplexed VBR MPEG Video Sources,” Proc. of the IEEE International Conference on
Communications (ICC), Vol. 2, pp. 856-861, Montreal Canada, 8-12 June 1997.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηονται ςτατιςτικζσ μζκοδοι και Μαρκοβιανά μοντζλα για τθν μοντελοποίθςθ του περιεχομζνου βίντεο πθγϊν μεταβλθτοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ (Variable Bit Rate, VBR). Σε αυτόν τον τρόπο
μετάδοςθσ, ο ρυκμόσ μεταβάλλεται ανάλογα με τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςκθνισ και το ςυχνοτικό περιεχόμενο τθσ
πλθροφορίασ, ζτςι ϊςτε θ ποιότθτα μετάδοςθσ κάκε πλαιςίου να διατθρείται ςτακερι. Στθν παροφςα εργαςία, οι
πθγζσ αποςυντίκενται ςτα τρία είδθ πλαιςίων (I, P και Β) και μελετϊνται τα ςτατιςτικά χαρακτθριςτικά κακϊσ και θ
επίδραςθ του οπτικοφ περιεχομζνου κάκε πθγισ ςτθν ςυμπεριφορά των μοντζλων. Συμπεραςματικά καταλιγει κανείσ ότι τα πλαίςια αυτά παρουςιάηουν διαφορετικά ςτατιςτικά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με το οπτικό τουσ περιεχόμενο, ζντονθ ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ που επθρεάηει ςε ςθμαντικό βακμό τισ πικανότθτεσ απωλειϊν και, τζλοσ, εμφανίηουν μεγάλθ εξάρτθςθ (long-range dependence) ςτθν ςυνάρτθςθ αυτοςυςχζτιςισ τουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ του περιεχομζνου πθγϊν video μεταβλθτοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ με
χριςθ ςτατιςτικϊν μεκόδων και Μαρκοβιανϊν μοντζλων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ πρϊιμθ ανακοίνωςθ ςτοιχείων τθσ Δ.Ρ7

Ετεροαναφορζσ

7
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Δ.Σ7 A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “Retrainable Neural Networks for Image Analysis
and Classification,” Proc. of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC),
Vol. 4, pp.3558-3563, Orlando Florida USA, 12-15 October 1997.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για εργαςία που αςχολείται με τθν ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ αντικειμζνων βίντεο. Ο
ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ γίνεται ζτςι ϊςτε να είναι προςαρμοςτικόσ ςτισ εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ του
χριςτθ. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςε ζναν μθχανιςμό εξαγωγισ πλθροφορίασ από το τρζχον περιβάλλον λειτουργίασ με
χριςθ μίασ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ μεγίςτθσ πικανοφάνειασ (maximum a posteriori). Θ διαδικαςία αυτι χρθςιμοποιείται για τον ςχθματιςμό ενόσ ςυνόλου μάκθςθσ που περιγράφει τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ και επανεκπαιδεφει το νευρωνικό δίκτυο ςχθματίηοντασ αυτόματα ζνα νζο ςφνολο μάκθςθσ. Θ επανεκπαίδευςθ πραγματοποιείται με κλαςικό
αλγόρικμο εκπαίδευςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ μεγίςτθσ πικανοφάνειασ για τθν ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ ακολουκιϊν βίντεο με τεχνικζσ προςαρμοςτικϊν νευρωνικϊν δικτφων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ6

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ8 S. Kollias, N. Doulamis and A. Doulamis, “Improving the Performance of MPEG Compatible
Encoders using On Line Retrainable Neural Networks,” Proc. of IEEE International Conference on
Image Processing (ICIP), Vol. 3, pp. 424-427, Santa Barbara California USA, 26-29 October 1997.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι βαςίηεται ςτθν αυτόματθ εξαγωγι ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων ςε ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ με κατά τμιματα ομοιόμορφο φόντο. Δεν επιβάλλεται κανζνασ άλλοσ περιοριςμόσ ωσ προσ το μζγεκοσ,
τθν κζςθ, το χρϊμα ι το ςχιμα των αντικειμζνων των εικόνων. Ο εντοπιςμόσ των περιοχϊν γίνεται με χριςθ προςαρμοςτικϊν νευρωνικϊν δικτφων. Στθν ςυνζχεια πλθροφορία αυτι χρθςιμοποιείται για τθν βελτίωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ βίντεο ακολουκιϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (αλγόρικμοσ κωδικοποίθςθσ video με δυναμικά επανεκπαιδευόμενα νευρωνικά δίκτυα και
αυτόματθ εξαγωγι ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων για ζμφαςθ ςε περιοχζσ υψθλοφ ενδιαφζροντοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, θ οποία εξελίχκθκε ςτθν Δ.Ρ4

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ9 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “On Line Adaptation of Neural Network
Classifiers to Non-Stationary Image and Video Inputs,” Proc. of 14th European Meeting on
Cybernetics and Systems Research, Vol. 2, pp. 616-621, Vienna Austria, April 1998.
Ρεριγραφι: Ρροτείνονται προθγμζνεσ τεχνικζσ ανάλυςθσ και κατανόθςθσ ακολουκιϊν βίντεο με τθν ειςαγωγι μθχανιςμϊν που προςεγγίηουν τθν ανκρϊπινθ μνιμθ, όπου οι πλθροφορίεσ αποκθκεφονται και ςτθν ςυνζχεια ανακτϊνται ανάλογα με τθν διζγερςθ (εξωτερικά ερεκίςματα) που λαμβάνουμε. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο προτεινόμενο ςχιμα,
ειςάγεται ζνα ςφςτθμα μνιμθσ και περιλαμβάνει ζνα ςφνολο από δίκτυα, κακ' ζνα από τα οποία είναι κατάλλθλο για
ζνα περιβάλλον εργαςίασ. Σε κάκε αλλαγι περιβάλλοντοσ, το ςφςτθμα αναηθτά από τθν μνιμθ του ζνα διαφορετικό
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δίκτυο ικανό να προςεγγίςει όςο το δυνατόν καλφτερα τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθμιουργείται ζνα νζο νευρωνικό δίκτυο βάςει των δεδομζνων του τρζχοντοσ περιβάλλοντοσ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα εφαρμόηεται ςτθν υπολογιςτικι όραςθ βίντεο-πθγϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ για on-line προςαρμογι τθσ απόκριςθσ ταξινομθτϊν νευρωνικϊν δικτφων ωσ προσ
τα χαρακτθριςτικά ειςερχόμενων δεδομζνων video με επιλογι αντιπροςωπευτικϊν δεδομζνων και
του καταλλθλότερου ταξινομθτι από τθν μνιμθ του ςυςτιματοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ςχετικι με τθν Δ.Ρ2 με διαφορζσ ςτθν υλοποίθςθ και τα αποτελζςματα του
αλγορίκμου

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ10 N. A. Tsapatsoulis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Face Extraction from
Non-Uniform Background and Recognition in Compressed Domain,” Proc. of IEEE International
Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Vol. 5, pp. 2701-2704, Seattle WA
USA, 12-15 May 1998.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία προτείνεται ζνα νζο ςφςτθμα αναγνϊριςθσ ανκρϊπινων προςϊπων. Ειδικότερα,
το ςφςτθμα ανιχνεφει αυτόματα και διαχωρίηει το ανκρϊπινο πρόςωπο από οποιοδιποτε φόντο, ζςτω και ανομοιόμορφο, ςυνδυάηοντασ τον μθχανιςμό επανεκπαίδευςθσ με τθν τεχνικι κατανομι μεγζκουσ (size distribution) με
χριςθ μορφολογικϊν φίλτρων. Εφαρμόηονται τεχνικζσ επεξεργαςίασ ςε πολυδιάςτατα δεδομζνα. Επιπλζον, θ όλθ
διαδικαςία τθσ αναγνϊριςθσ πραγματοποιείται κατευκείαν ςτο ςυμπιεςμζνο πεδίο. Συνεπϊσ αποφεφγεται θ αποςυμπίεςθ των εικόνων, γεγονόσ που προκαλεί μεγάλθ μείωςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ αλλά και των απαιτιςεων
χϊρου αποκικευςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ αναγνϊριςθσ προςϊπων βάςει χαρακτθριςτικϊν από τον ςυμπιεςμζνο χϊρο video με χριςθ επανεκπαιδευόμενου νευρωνικοφ δίκτυου και μορφολογικϊν τελεςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

8

Δ.Σ11 Y. S. Avrithis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Efficient Content
Representation in MPEG Video Databases,” Proc. of IEEE International Workshop on Content based
Access Interactive Video Libraries in Conjunction with the IEEE Computer Vision and Pattern
Recognition Conference (CVPR), pp. 91-95, Santa Barbara CA USA, June 1998.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για εργαςία που παρουςιάηει ζνα πρωτοποριακό ςφςτθμα υπολογιςτικισ μοντελοποίθςθσ οπτικισ πλθροφορίασ ακολουκιϊν βίντεο. Θ νζα αναπαράςταςθ του περιεχομζνου των δεδομζνων γίνεται με τθν εξαγωγι κατάλλθλων περιγραφζων. Στθν ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ για τθν αποτελεςματικι οπτικι μοντελοποίθςθ. Θ εργαςία αυτι υλοποιεί μία απλι τεχνικι που είναι αποτελεςματικι και ςτθρίηεται
ςτθν χρονικι μεταβολι των περιγραφζων τθσ εικόνασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ11

Ετεροαναφορζσ

10

Δ.Σ12 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Prediction of Cell Losses for VBR MPEG
Encoders,” Proc. of International Network Conference (INC), pp. 234-239, Plymouth UK, July 1998.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται ζνα αναλυτικό μοντζλο για τθν κυκλοφοριακι μοντελοποίθςθ πολυμεςικϊν πθγϊν που ςτθρίηεται ςε ςτατιςτικά, πικανοτικά μοντζλα Μαρκοβιανϊν Αλυςίδων. Τα μοντζλα περιγράφουν με αναλυτικό τρόπο τθν αςυμπτωτικι ςυμπεριφορά τθσ μεταβολισ του περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά πρωτόκολλα επικοινωνιϊν *Ε3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Δ.Ρ1

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ13 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Adaptive Learning Algorithms for Semantic
Object Extraction,” Proc. of EURASIP European Signal Processing Conference (EUSIPCO), pp. 12971300, Rhodos Greece, September 1998.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ςφςτθμα ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ με χριςθ νευρωνικϊν δικτφων.
Οι τεχνικζσ εντοπίηουν ςθμαςιολογικά αντικείμενα με ανάλυςθ οπτικισ πλθροφορίασ. Το ςφςτθμα που παρουςιάηεται είναι θμιαυτόματο με τθν ζννοια ότι ςε κάκε αλλαγι ςκθνισ ο χριςθσ αλλθλεπιδρά με τθν διεπαφι επιλζγοντασ
ζνα ςφνολο από αντικείμενα ενδιαφζροντοσ. Στθν ςυνζχεια το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεφεται για να διεξάγει τθν
ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ. Το ςχιμα αυτό κα βελτιωκεί από επόμενα άρκρα με χριςθ πικανοτικϊν μοντζλων ζτςι
ϊςτε να γίνει ζνα αυτόματο ςφςτθμα ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ ςε ακολουκίεσ εικόνων με ςφςτθμα νευρωνικϊν δικτφων που επιλζγονται και εκπαιδεφονται βάςει επιλογϊν αντικειμζνων ενδιαφζροντοσ από τον χριςτθ ςε κάκε
αλλαγι ςκθνισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ2 με διαφορζσ ςτον αλγόρικμο επιλογισ και τθν εφαρμογι

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ14 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and A. N. Delopoulos, “Optimal Subband Analysis Filters
Compensating for Quantization and Additive Noise,” Proc. of EURASIP European Signal Processing
Conference (EUSIPCO), pp.1877-1880, Rhodos Greece, September 1998.
Ρεριγραφι : Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ του φίλτρου ανάλυςθσ (analysis filter)
όταν το φίλτρο ςφνκεςθσ είναι γνωςτό (synthesis filter) ζτςι ϊςτε ο κόρυβοσ κβαντιςμοφ να ελαχιςτοποιείται ςε ςυςτιματα πολυδιακριτικισ ανάλυςθσ. Τα βζλτιςτα φίλτρα παρζχονται από τθν λφςθ μιασ εξίςωςθσ μορφισ Ricatti.
Ρειραματικά αποτελζςματα παρουςιάηονται για να δείξουν τθν καλι απόδοςθ του προτεινόμενου αλγορίκμου ςε
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ςχζςθ με τον κλαςικό ςχεδιαςμό όπου τα φίλτρα ςφνκεςθσ και αποςφνκεςθσ είναι αντίςτροφα. Θ εργαςία αυτι παρζχει μεκόδουσ εξάλειψθσ κορφβου κατά τθν διάρκεια τθσ μετάδοςθσ πλθροφορίασ ςυμπιεςμζνθσ με βάςθ τθν πολυδιακριτικι ανάλυςθ. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ πολυδιακριτικι ανάλυςθ εφαρμόςτθκε ςτο πρότυπο JPEG 2000.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
Θ εργαςία αυτι ζγινε δεκτι μετά από κρίςθ πλιρουσ κειμζνου όπωσ φαίνεται από τον ιςτότοπο του
ςυνεδρίου http://www.eusipco2010.org

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+ (μεκοδοσ για τον ςχεδιαςμό του φίλτρου ανάλυςθσ ϊςτε για δεδομζνα φίλτρα ςφνκεςθσ να μειϊνεται
ο κόρυβοσ διαβάκμιςθσ ςε ςυςτιματα πολυδιακριτικισ ανάλυςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ15 Y. S. Avrithis, A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, “An Adaptive Approach to
Video Indexing and Retrieval Using Fuzzy Classification,” Proc. of International Workshop on Very
Low Bitrate Video Coding (VLBV), pp. 69-72,Urbana IL USA, Octοber 1998.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει μία από τισ πρϊτεσ μεκόδουσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ για εφαρμογζσ
πολυμεςικϊν δεδομζνων. Θ μζκοδοσ είναι πολφ απλι και ςτθρίηεται ςτθν χριςθ τθσ βεβαρθμζνθσ Ευκλείδειασ απόςταςθσ. Κατά αυτόν τον τρόπο χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ για υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ
του οπτικοφ περιεχομζνου με βάςθ τισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Επομζνωσ παρζχεται εξατομικευμζνθ
ανάλυςθ/κατανόθςθ του περιεχομζνου με βάςθ τθν τρζχουςα υποκειμενικι αντίλθψθ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (τεχνικι ανάδραςθσ ςυνάφειασ *relevance feedback]
για ανάκτθςθ εικονιςτικϊν δεδομζνων με προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του χριςτθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ16 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, “A Neural Network Based Scheme for
Unsupervised Video Object Segmentation” Proc. of IEEE International Conference on Image
Processing (ICIP), Vol. 2, pp. 632-636, Chicago IL USA, 4-7 October 1998.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία υλοποιοφνται τεχνικζσ υπολογιςτικισ όραςθσ με χριςθ χαρακτθριςτικϊν που υπολογίηονται κατευκείαν από το ςυμπιεςμζνο πεδίο. Με βάςθ τα χρωματικά αυτά χαρακτθριςτικά μοντελοποιείται
το οπτικό περιεχόμενο με χριςθ νευρωνικοφ υπολογιςμοφ. Το ςφνολο εκπαίδευςθσ του δικτφου επιλζγεται μζςω
Μαρκοβιανϊν πικανοτικϊν διαδικαςιϊν τυχαίου πεδίου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ςχιμα προςαρμοηόμενου νευρωνικοφ δικτφου για κατάτμθςθ
ανκρϊπων ςε video που περιλαμβάνει μθχανιςμό επιλογισ αντιπροςωπευτικϊν δεδομζνων για
επανεκπαίδευςθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, με ομοιότθτεσ με τθν Δ.Σ60
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Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ17 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. Avrithis and S. D. Kollias, “Video Content Representation
using Optimal Extraction of Frames and Scenes,” Proc of IEEE International Conference on Image
Processing (ICIP), Vol. 1, pp. 875-879, Chicago IL USA, 4-7 October 1998.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αποτελεί μία από τισ πρϊτεσ ςε παγκόςμια επίπεδο εργαςίεσ ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ τθσ
περίλθψθσ ακολουκιϊν εικόνων για τθν καλφτερθ υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Στθν
πραγματικότθτα αποδεικνφεται ότι το οπτικό περιεχόμενο μίασ ακολουκίασ εικόνων μπορεί με μεγάλθ ακρίβεια να
προςεγγιςκεί με λίγα χαρακτθριςτικά πλαίςια ι χαρακτθριςτικζσ ςκθνζσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοι ςφνοψθσ ακολουκιϊν βίντεο με χριςθ διανυςμάτων χαρακτθριςτικϊν βάςει κατάτμθςθσ χρϊματοσ και κίνθςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

27

Δ.Σ18 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, K. Ntalianis and S. D. Kollias, "Intelligent Techniques for
Image Sequence Analysis: Towards Semantic Video Object Segmentation," Proc. οf the 2nd
Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Systems (WIAMIS), pp. 21-24, Berlin
Germany, May 1999.
Ρεριγραφι: Στο παρόν άρκρο παρουςιάηεται ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ αντικειμζνων
βίντεο με χριςθ μεκόδων υπολογιςτικισ όραςθσ. Υλοποιείται ζνα νευρωνικό δίκτυο, τα βάρθ του οποίου δεικνφουν
πωσ περιοχζσ διαφορετικϊν ιδιοτιτων πρζπει να ενωκοφν μεταξφ τουσ για να εξαχκοφν τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα. Επειδι όμωσ διαφορετικά αντικείμενα ι διαφορετικζσ εφαρμογζσ απαιτοφν διαφορετικοφσ κανόνεσ ςυνζνωςθσ,
τα βάρθ του δικτφου δεν μποροφν να κεωρθκοφν ςτακερά. Για αυτόν ακριβϊσ τον λόγο, προτείνεται ζνασ
μθχανιςμόσ προςαρμογισ για να εκτιμιςει όςο τον δυνατόν καλφτερα τα απαιτοφμενα βάρθ. Εδϊ εξετάηεται θ περίπτωςθ τόςο τθσ αυτόματθσ όςο και τθσ θμιαυτόματθσ κατάτμθςθσ με ενιαίο τρόπο που οδθγεί ςε ζνα ολοκλθρωμζνο
πλαίςιο ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ. Θ όλθ ανάλυςθ και θ ςθμαςιολογικι επεξεργαςία πραγματοποιείται ςτο πολφδιάςτατο επίπεδο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μεκοδολογία ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ αντικειμζνων ςε ακολουκίεσ video μζςω νευρωνικοφ δικτφου με δυναμικοφσ αλγορίκμουσ προςαρμογισ βαρϊν για τθν ςυγχϊνευςθ περιοχϊν διαφορετικϊν ιδιοτιτων ςε αντικείμενα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ19 P. Georgilakis, N. Hatziargyriou, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, "A Neural Network
Framework for Predicting Transformer Core Losses," Proc. of IEEE 21st International Conference on
Power Industry Computer Applications (PICA), pp. 301-308, San Francisco, USA 16-21 May 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα νευρωνικό δίκτυο για τθν πρόβλεψθ των απωλειϊν ςιδιρου
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μονοφαςικϊν μεταςχθματιςμϊν. Αρχικά περιγράφεται θ θλεκτρομαγνθτικι κεωρία που περιγράφει τουσ ιδανικοφσ
μονοφαςικοφσ μεταςχθματιςτζσ. Στθν ςυνζχεια, αναπτφςςονται τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να υπολογιςτοφν και,
τζλοσ, περιγράφεται θ δομι του νευρωνικοφ μοντζλου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία μονοδιάςτατων ςθμάτων (ιχου, φωνισ κ.λπ.) και επεξεργαςία δεδομζνων
από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ *EP5].

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ14

Ετεροαναφορζσ

7

Δ.Σ20 A. D. Doulamis, Y. S. Avrithis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Interactive Content-Based
Retrieval in Video Databases Using Fuzzy Classification and Relevance Feedback," Proc. of IEEE
International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS), Vol. 2, pp. 954-958,
Florence, Italy, 7-11 June 1999.
Ρεριγραφι: Συηθτοφνται δφο διαφορετικζσ περιπτϊςεισ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ: α) θ απλι ανάδραςθ ςχετικότθτασ
και β) θ πολλαπλι ανάδραςθ ςχετικότθτασ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, μία μόνο προςαρμογι των βαρϊν κεωρείται αρκετι, ενϊ ςτθν δεφτερθ αναπτφςςεται μία αναδρομικι υλοποίθςθ τθσ προςαρμογισ των βαρϊν. Ο αλγόρικμοσ χρθςιμοποιεί τθν Ευκλείδεια απόςταςθ ωσ μζτρο ομοιότθτασ. Θ ανάδραςθ ςχετικότθτασ είναι μία τεχνικι εξατομικευμζνθσ υπολογιςτικισ μοντελοποίθςθσ και ανάλυςθσ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ςτισ εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ
των χρθςτϊν. Το ςφςτθμα λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με αλλθλοδραςτικά περιβάλλοντα που διαχειρίηονται τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ςφςτθμα ανάκτθςθσ εικόνων με βάςθ το περιεχόμενο και ανάδραςθσ με τον χριςτθ με
αναδρομικι υλοποίθςθ βαρϊν ςτο μζτρο ομοιότθτασ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τθν Δ.Σ15

Ετεροαναφορζσ

14

Δ.Σ21 P. Delias, K. S. Ntalianis, A. Doulamis and N. Matsatsinis, “Automating Marketing Campaign
Management Through an Agent-based Workflow Management System,” in Proceedings of the
13th WSEAS International Conference on Computers, Rhodes, Greece, p.p. 37-45, July 2009.
Ρεριγραφι: Οι διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ αποτελοφν ςθμαντικι διαδικαςία για τθ βιομθχανία τθσ διαφιμιςθσ και
υποςτθρίηουν τθν επικοινωνία των προϊόντων προσ το ευρφ κοινό. Ραρά το γεγονόσ ότι οι διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ
μπορεί να διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ τουσ, τα κφρια βιματα που ακολουκοφνται ζχουν κακοριςτεί από ειδικοφσ.
Με αυτό τον τρόπο ζχει δθμιουργθκεί μια τυπικι αναπαράςταςθ τθσ ροισ βθμάτων που πρζπει να ακολουκοφνται.
Σε αυτι τθν εργαςία υποςτθρίηεται ότι χρθςιμοποιϊντασ κανείσ μια γλϊςςα κακοριςμοφ διαδικαςιϊν για να περιγράψει τισ διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ, μπορεί να υποςτθρίξει τθ διαχείριςθ πολλϊν ταυτόχρονων διαφθμιςτικϊν εκςτρατειϊν μζςω αυτοματιςμοφ. Ρροτείνεται μια αρχιτεκτονικι πολλαπλϊν πρακτόρων, θ οποία πλαιςιϊνει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ροισ διαδικαςιϊν, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί εκτεταμζνθ ολοκλιρωςθ ετερογενϊν πόρων. Αυτοί οι
πόροι μποροφν να αναφζρονται ςε ανκρϊπουσ, εργαλεία λογιςμικοφ, μθχανζσ ι πλεονεκτιματα των οργανιςμϊν
που διαφθμίηονται. Ο ςυνδυαςμόσ των πόρων βαςίηεται ςε πράκτορεσ-μεςίτεσ και ςε αλγορίκμουσ δρομολόγθςθσ.
Ρροτείνεται μια πρότυπθ αρχιτεκτονικι, θ οποία επεκτείνει τθν πλατφόρμα WADE, ενϊ επίςθσ παρουςιάηονται όλεσ
οι κρίςιμεσ λειτουργίεσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ

Δ.Σ22 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Relevance Feedback for Content-Based
Retrieval in Video Databases: A Neural Network Approach," Proc. of IEEE International Conference
on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Vol. 3, pp. 1745-1748, Paphos, Cyprus, 5-8 September
1999.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει μία νζα προςζγγιςθ ενόσ αλγορίκμου ανάδραςθσ ςχετικότθτασ με χριςθ
μίασ νευρωνικισ δομισ. Σε αντίκεςθ με τισ κλαςικζσ τεχνικζσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ, θ ςθμαντικότθτα ενόσ χαρακτθριςτικοφ ςτο τελικό μζτρο ομοιότθτα υπολογίηεται μθ γραμμικά με χριςθ νευρωνικοφ δικτφου. Θ ανάδραςθ ςχετικότθτασ είναι μία τεχνικι εξατομικευμζνθσ υπολογιςτικισ μοντελοποίθςθσ και ανάλυςθσ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ
ςτισ εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ρρόδρομοσ ανακοίνωςθ τθσ Δ.Σ44

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ23 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Object Based Coding of Video Sequences
at Low Bit Rates Using Adaptively Trained Neural Networks," Proc. of IEEE International Conference
on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Vol. 2, pp. 969-972, Paphos, Cyprus, 5-8 September
1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα νζο ςχιμα εντοπιςμοφ ομιλθτϊν ςε ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ. Το ςχιμα ςτθρίηεται ςτθν εφρεςθ του προςκθνίου με χριςθ πικανοτικϊν κατανομϊν χρϊματοσ που μοντελοποιεί τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπινου προςϊπου. Τα χρωματικά χαρακτθριςτικά εξάγονται κατευκείαν από το
ςυμπιεςμζνο πεδίο του MPEG.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι πρόδρομοσ ανακοίνωςθ τθσ Δ.Ρ12

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ24 N. Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, "Efficient Content-based Retrieval of Humans from
Video Databases," IEEE Workshop on Recognition, Analysis and Tracking of Faces and Gestures in
Real Time Systems, in conjunction with IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV),
pp. 89-95, Corfou, Greece, 26-27 Sept. 1999.
Ρεριγραφι: Θ αναηιτθςθ ανκρϊπων είναι πολφ ςθμαντικι γιατί αποτελεί ζνα κφριο ςυςτατικό για πολλζσ εφαρμογζσ ςυςτθμάτων. Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται μία μζκοδοσ αναηιτθςθσ και οργάνωςθσ τζτοιου είδουσ
πλθροφοριϊν. Το ςφςτθμα ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ του ανκρϊπινου προςϊπου και ςϊματοσ και ςτθν ςυνζχεια
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ςτθν μοντελοποίθςι του με χριςθ δομϊν γράφων. Οι δομζσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εφρεςθ ςχετικϊν ςε
ςχζςθ με μία πλθροφορία που τίκεται ωσ ερϊτθςθ μζςω ενόσ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ ανάκτθςθσ ανκρϊπων από μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων με χριςθ πικανοτικοφ μοντζλου εξαγωγισ αντικειμζνων και αναπαράςταςθ οπτικοφ περιεχομζνου ςε πυραμιδικι δομι γράφων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

6

Δ.Σ25 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. Kollias, "Modeling and Adaptive Prediction of VBR
MPEG Video Sources," Proc. of IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing
(MMSP), pp. 27-32, Copenhagen Denmark, 13-15 September 1999
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα υβριδικό πικανοτικό μοντζλο για τθν υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ του περιεχομζνου πθγϊν βίντεο MPEG-1 μεταβλθτοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ. Το προτεινόμενο ςχιμα ςτθρίηεται ςτθν
χριςθ ενόσ Μαρκοβιανοφ μοντζλου για τθν εκτίμθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των πθγϊν και ςε μοντζλα αυτοπαλινδρόμθςθσ με ςυςχετιηόμενεσ ειςόδουσ που χρθςιμοποιοφνται για να προςεγγίςουν το κυκλοφοριακό ρυκμό των
πλαιςίων I, P και B ςε κάκε κατάςταςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μεκοδολογία για τθν προςζγγιςθ τθσ κυκλοφοριακισ ςυμπεριφοράσ πθγϊν MPEG-1 αλλά, ςε
ςχζςθ με τθν Δ.Π12, και για τθν πρόβλεψθ των ρυκμϊν δραςτθριότθτασ των πθγϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

12

Δ.Σ26 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "A Pyramidal Graph Representation for
Efficient Image Content Description," Proc. of IEEE International Workshop on Multimedia Signal
Processing (MMSP), pp. 109-114, Copenhagen Denmark, 13-15 September 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηονται μζκοδοι ιεραρχικισ οργάνωςθσ οπτικοφ περιεχομζνου. Ο
ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ γίνεται ςε διαφορετικά επίπεδα ςθμαςιολογικισ ακρίβειασ ανάλογα με τισ εκάςτοτε
πλθροφοριακζσ ανάγκεσ του χριςτθ, όπωσ το χρϊμα, θ κίνθςθ, το βάκοσ και θ ςθμαςιολογία. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται
ςτθν περιγραφι των χωροχρονικϊν ςχζςεων των αντικειμζνων βάςει δομϊν γράφων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Δ.Σ31

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ27 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. S. Avrithis, K. S. Ntalianis and S. D. Kollias, "An Optimal
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Framework for Summarization of Stereoscopic Video Sequences," in Proc of International
Workshop on Synthetic Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging (IWSNHC3DI), pp.
58-61, Santorini, Greece, September 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται μζκοδοι υπολογιςτικισ ανάλυςθσ/όραςθσ οπτικοφ περιεχομζνου
που εκμεταλλεφονται, εκτόσ από τισ χρωματικζσ ιδιότθτεσ, και τθν πλθροφορία του βάκουσ. H πλθροφορία του βάκουσ περιγράφει τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα (δθλαδι τισ οπτικζσ οντότθτεσ που αντιλαμβάνεται ο άνκρωποσ) με
μεγαλφτερθ ακρίβεια. Οι τεχνικζσ εφαρμόηονται ςτθν περίλθψθ ςτερεοςκοπικϊν βίντεο ακολουκιϊν με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία/κατανόθςθ περιεχομζνου [YO2], με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδολογία ανάλυςθσ οπτικοφ περιεχομζνου βάςει και πλθροφορίασ του βάκουσ για ςφνοψθ ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ8

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ28 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. Avrithis and S. Kollias, "A Stochastic Framework for
Optimal Key Frame Extraction from MPEG Video Databases," Proc. of IEEE International Workshop
on Multimedia Signal Processing (MMSP), pp. 141-146, Copenhagen Denmark, 13-15 September
1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνονται ςτοχαςτικζσ/πικανοτικζσ μζκοδοι υπολογιςτικισ όραςθσ για τθν βζλτιςτθ επιλογι χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων από μία ακολουκία εικόνων. Οι αλγόρικμοι προςπακοφν να ελαχιςτοποιιςουν τον βακμό μθ ςυςχζτιςθσ του διανφςματοσ χαρακτθριςτικϊν των πλαιςίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα περιςςότερο αςυςχζτιςτα πλαίςια εξάγονται ωσ χαρακτθριςτικά.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ5

Ετεροαναφορζσ

5

Δ.Σ29 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Statistical Multiplexing and Quality of
Service Control of VBR MPEG Video Sources," Proc. of IEEE International Conference on Image
Processing (ICIP), Vol. 1, pp. 271-275, Kobe Japan, October 1999.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηουμε τα πλεονεκτιματα τθσ ςτατιςτικισ “πολυπλεξίασ” πλθροφοριϊν
βίντεο που μεταφζρονται από πθγζσ κωδικοποιθμζνεσ με βάςθ το πρότυπο MPEG-1. Αναλφεται θ επίδραςθ ςυγχρονιςμζνων και μθ πθγϊν ςτθν μεταβολι τθσ οπτικισ πλθροφορίασ και ςτθν κυκλοφοριακι ςυμπεριφορά των πακζτων
εν αντικζςει με τισ προθγοφμενεσ εργαςίεσ, όπου εξετάςτθκαν πθγζσ ςε τυχαίεσ χρονικζσ αφίξεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα,
μελετάται το φαινόμενο που ονομάςτθκε περιοδικότθτα των πθγϊν του καταχωρθτι (source periodicity effect) ςτθν
“πολυπλεξία”.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι πρόδρομοσ ανακοίνωςθ τθσ Δ.Ρ7

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ30 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis, I. Stefanakis and S. Kollias, "Object Oriented Video Coding
Using Adaptive Wavelet Packet Decomposition," Workshop on Very Low Bit Rate Video Coding
(VLBV), pp. 137-140, Kyoto Japan, October 1999.
Ρεριγραφι : Σε αυτιν τθν εργαςία αναπτφςςεται μζκοδοσ για τθν εκτίμθςθ ανκρϊπινου ςϊματοσ ςε ακολουκίεσ
τθλεδιάςκεψθσ. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςε πικανοτικά ςτατιςτικά μοντζλα πολυδιάςτατων κατανομϊν και Μαρκοβιανϊν τυχαίων πεδίων. Στθν ςυνζχεια θ προτεινόμενθ μζκοδοσ υπολογιςτικισ όραςθσ ςυνδυάηεται με πολυδιακριτικι
ανάλυςθ για τθν βελτίωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ ακολουκιϊν βίντεο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (ςυνδυαςμόσ τεχνικϊν εντοπιςμοφ ανκρϊπινου ςϊματοσ ςε ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ με
τθν πολυδακριτικι ανάλυςθ τθσ Δ.58 βάςει των ςθμαντικϊν αντικειμζνων video για τθν βελτίωςθ
τθσ κωδικοποίθςθσ των ακολουκιϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ31 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Representation of Image Content Using
Tree-Structured Graphs," Workshop on Very Low Bit Rate Video Coding (VLBV), Kyoto Japan, pp.
55-58, October 1999.
Ρεριγραφι : Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται προθγμζνεσ τεχνικζσ υπολογιςτικισ όραςθσ για τθν μοντελοποίθςθ
τθσ οπτικισ πλθροφορίασ με χριςθ δενδρικϊν δομϊν γράφων. Οι δενδρικζσ δομζσ δθμιουργοφν ζνα περιβάλλον που
επιτρζπει τθν περιγραφι πολφπλοκου οπτικοφ περιεχομζνου που υπάρχει ςτα δεδομζνα των ακολουκιϊν βίντεο. Θ
πλθροφορία του χρϊματοσ, κίνθςθσ και βάκουσ αξιοποιοφνται με κατάλλθλο τρόπο. Μια τζτοια αποτελεςματικι
περιγραφι του περιεχομζνου αυξάνει τθν αποτελεςματικότθτα ςτθν οργάνωςθ, ανάκτθςθ, αναηιτθςθ και διαχείριςθ
τθσ οπτικισ πλθροφορίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ (μζκοδοι για τθν ιεραρχικι
αναπαράταςθ οπτικοφ περιεχομζνου μζςω γράφων εικόνασ και αντικειμζνων ςε διαφορετικά επίπεδα ςθμαςιολογικισ ακρίβειασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ32 I. Stephanakis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, "Adaptive Wavelet-Packet
Decomposition for Rate Control of Object Oriented Coding of Video Sequences," Proc. of IEEE
International Conference on Image Processing (ICIP), Vol. 2, pp. 298-302, Kobe Japan, October
1999.
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Ρεριγραφι: Θ δόμθςθ του περιεχομζνου για ςθμαςιολογικι περιγραφι γίνεται με χριςθ προςαρμοςτικισ πολυδιακριτικισ ανάλυςθσ (Wavelet Packet Transform). Από τα εξαγόμενα αντικείμενα οριςμζνα κεωροφνται υψθλοφ
ενδιαφζροντοσ και αντιμετωπίηονται με τρόπο ϊςτε θ παραμόρφωςι τουσ να μθν ξεπερνά ζνα προκακοριςμζνο
κατϊφλι. Τα υπόλοιπα αντικείμενα διαχειρίηονται με βάςθ το υπόλοιπο τθσ πλθροφορίασ που απομζνει ζτςι ϊςτε ο
ςυνολικόσ ρυκμόσ μετάδοςθσ να παραμζνει ςτακερόσ. Για κάκε ςκθνι επιλζγεται το καταλλθλότερο δζντρο του
μεταςχθματιςμοφ (Wavelet Packet Transform). Θ τεχνικι ςυγκρίνεται με τθν Δ.Ρ15 και δίνει πολφ καλφτερα αποτελζςματα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μεκοδολογία με χριςθ προςαρμοςτικισ πολυδιακριτικισ ανάλυςθσ για κωδικοποίθςθ και
ςυμπίεςθ ακολουκιϊν video ϊςτε τα ςθμαντικά ςθμαςιολογικά αντικείμενα να μεταδίδονται με ελεγχόμενεσ παραμορφϊςεισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ33 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "A Neural Network Approach to Interactive
Content-based Retrieval of Video Databases," Proc. of IEEE International Conference on Image
Processing (ICIP), Vol. 2, pp. 116-120, Kobe Japan, October 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται αλλθλοδραςτικό ςφςτθμα ανάκτθςθσ εικόνων με βάςθ το περιεχόμενο ςτο οποίο εμπλζκεται θ δομι ενόσ νευρωνικοφ δικτφου. Το νευρωνικό δίκτυο εκτιμά τθν ςθμαντικότθτα τθσ
βαρφτθτασ των οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν ςτο μζτρο ομοιότθτασ των εικόνων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μία
εξατομικευμζνθ υπολογιςτικι όραςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (χαρακτθριςμόσ - ανάκτθςθ video βάςει περιεχομζνου με εξαγωγι αντιπροςωπευτικϊν πλαιςίων και χριςθ νευρωνικοφ δικτφου προςαρμοηόμενου βάςει των επιλογϊν του χριςτθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Δ.Σ44 όςον αφορά τθν εφαρμογι ςε εικόνεσ διαφορετικοφ
περιεχομζνου

Ετεροαναφορζσ

8

Δ.Σ34 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis, K. S. Ntalianis and S. D. Kollias, "Unsupervised Semantic
Object Segmentation of Stereoscopic Video Sequences," IEEE International Conference on
Information, Intelligence & Systems, pp. 527-533, Washington DC, USA, 31 October-3 November
1999.
Ρεριγραφι: Ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να προτείνει ζναν αυτόματο αλγόρικμο εξαγωγισ αντικειμζνων
που βρίςκονται ςτο ίδιο βάκοσ. Θ μζκοδοσ εκμεταλλεφεται τθν πλθροφορία του βάκουσ που προκφπτει με τεχνικζσ
ομόλογων ςθμείων με τθν πλθροφορία του χρϊματοσ προκειμζνου να εξαχκοφν με ακρίβεια τα περιγράμματα των
αντικειμζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθσ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με
τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ9 (και Δ.Ρ8)

Ετεροαναφορζσ

7

Δ.Σ35 I. Stephanakis, A. Doulamis, N. Doulamis and N. Tsapatsoulis, "A Multiresolution Model of
Iterative Regularized Image Restoration", IEEE International Conference on Information,
Intelligence & Systems, pp. 512-518, Washington DC, USA, 31 October-3 November 1999.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με ανάπτυξθ τεχνικϊν αποκατάςταςθσ ςφαλμάτων οπτικισ πλθροφορίασ. Θ
αποκατάςταςθ γίνεται με χριςθ φίλτρων wavelets. Κάκε κανάλι wavelet αντιςτοιχεί ςε μία παράμετρο αποκατάςταςθσ. Το προτεινόμενο μοντζλο εκτιμά τισ παραμζτρουσ αποκατάςταςθσ επαναλθπτικά κεωρϊντασ ότι θ παραμόρφωςθ μπορεί να ςυμβεί από ζνα τζλειο φίλτρο αποκατάςταςθσ. Με τθν υπόκεςθ ότι θ παραμόρφωςθ και θ
λείανςθ (smoothing) μποροφν να πραγματοποιθκοφν από ζνα φίλτρο wavelet, το πρόβλθμα τθσ αποκατάςταςθσ
μπορεί να διαχωριςτεί ςε ανεξάρτθτα προβλιματα για κάκε κανάλι. Το ςφςτθμα λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με αλλθλοδραςτικά περιβάλλοντα που διαχειρίηονται τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι μικρι παραλλαγι τθσ Δ.K2

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ36 N. Doulamis, A. Doulamis, K. Ntalianis and S. Kollias, "Neural Networks Retraining in Image
Analysis Problems," IASTED Neural Networks, pp. 93-99, Pittsburgh USA, May 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται τεχνικζσ προςαρμοςτικϊν νευρωνικϊν δικτφων για τθν υπολογιςτικι
ανάλυςθ οπτικοφ περιεχομζνου. Θ προςαρμογι των βαρϊν πραγματοποιείται με μεκοδολογίεσ μθχανικισ μάκθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Δ.Ρ6

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ37 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Progressive Content-Based Retrieval Using
Tree-Structure Graphs," IEEE 10th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON), Vol 2,
pp. 550-553, Limassol Cyprus, May 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία δίνεται ζνα ςφςτθμα ιεραρχικισ απεικόνιςθσ του περιεχομζνου οπτικισ πλθροφορίασ ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ περιεχομζνου (content-scale). Το περιεχόμενο αποςυντίκενται ςε διαφορετικά
επίπεδα αναπαράςταςθσ, κακζνα από τα οποία περιγράφεται με διαφορετικό βακμό λεπτομζρειασ. Το χαμθλότερο
επίπεδο αναφζρεται ςτισ χρωματικζσ περιοχζσ κατάτμθςθσ. Αντίκετα, το υψθλότερο επίπεδο αναφζρεται ςτα ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά. Θ αναπαράςταςθ αυτι ςε πολλαπλζσ κλίμακεσ περιεχομζνου βελτιϊνει αιςκθτά τθν
οργάνωςθ και αναηιτθςθ πολυμεςικισ πλθροφορίασ ςε δίκτυα.
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ /ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (ιεραρχικι
αναπαράςταςθ για αναηιτθςθ εικόνων βάςει οπτικοφ περιεχομζνου με αποςφνκεςι του ςε διαφορετικά επίπεδα περιγραφισ (κατάτμθςθ χρϊματοσ, βάκουσ και ςθμαςιολογικι) και λεπτομζρειασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ38 G. Akrivas, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Scene Detection Methods for
MPEG – Encoded Video Signals," IEEE 10th Mediterranean Electrotechnical Conference
(MELECON), Vol. 2, pp. 677-680, Limassol Cyprus, May 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία αξιολογείται θ απόδοςθ τριϊν αλγορίκμων για τθν ανίχνευςθ ςκθνϊν που είναι
χριςιμοι για τθν υπολογιςτικι όραςθ οπτικοφ περιεχομζνου. Για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων ζχει χρθςιμοποιθκεί μία μεγάλθ βάςθ δεδομζνων αποτελοφμενθ από πραγματικζσ ακολουκίεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αξιολογοφνται τρεισ γνωςτοί αλγόρικμοι ανίχνευςθσ
αυτόνομων ςκθνϊν ςε ακολουκίεσ βίντεο απευκείασ ςτο ςυμπιεςμζνο πεδίο).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

3

Δ.Σ39 K S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "An Active Contour-Based
Video Object Segmentation Scheme for Stereoscopic Video Sequences," IEEE 10th Mediterranean
Electrotechnical Conference (MELECON), pp. Vo.l. 2, 554-557, Limassol Cyprus, May 2000.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία προτείνεται ζνα προθγμζνο ςφςτθμα ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ αντικειμζνων.
Ριο ςυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιοφνται ενεργά περιγράμματα (active contours) για τθν ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ
ςτερεοςκοπικϊν δεδομζνων. Θ μζκοδοόσ εκμεταλλεφεται τθν πλθροφορία του βάκουσ μζςω μιασ αρχικισ εκτίμθςθσ
τθσ κζςθσ των αντικειμζνων. Στθν ςυνζχεια, το αρχικϊσ εκτιμοφμενο περίγραμμα τροποποιείται με τθν χριςθ ενεργϊν περιγραμμάτων που ζλκονται από τισ ακμζσ του αντικειμζνου. Αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ςυςτιματοσ πραγματοποιείται με τθν χριςθ ενόσ τροποποιθμζνου χάρτθ ακμϊν, ςτον οποίο εξαλείφονται ακμζσ που δεν παρουςιάηουν
μεγάλθ πικανότθτα να ανικουν ςτον περίγραμμα του αντικειμζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+
(μεκοδολογία που χρθςιμοποιεί τεχνικζσ ενεργϊν περιγραμμάτων για εντοπιςμό ςθμαςιολογικϊν
περιοχϊν ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ video με εκμετάλλευςθ του βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

7

104

Δ.Σ40 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Traffic Prediction and Network Resources
Estimation of VBR MPEG-2 Sources Using Adaptively Trained Neural Networks," IEEE 10th
Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON), Vol. 2 pp. 717-720, Limassol Cyprus, May
2000.
Ρεριγραφι: Χρθςιμοποιείται μια προςαρμοςτικι δομι νευρωνικοφ δικτφουγια τθν πρόβλεψθ των κυκλοφοριακϊν
ρυκμϊν ςε ακολουκίεσ βίντεο. Το ςχιμα βαςίηεται ςε ζναν αποτελεςματικό αλγόρικμο αναδρομικισ εκτίμθςθσ των
παραμζτρων ενόσ μθ γραμμικοφ μοντζλου αυτοπαλινδρόμθςθσ (Recursive non linear autoregressive model). Σφγκριςθ με άλλα γραμμικά ι μθ γραμμικά μοντζλα αποδεικνφει τθν αποτελεςματικότθτα του προτεινόμενου ςχιματοσ
ωσ καλισ πρόβλεψθσ του ρυκμοφ μετάδοςθσ των πθγϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ15

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ41 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Efficient Video Summarization Based οn a
Fuzzy Video Content Representation," IEEE International Symposium on Circuits & Systems (ISCAS),
Vol. 4, pp. 301-304, Geneva Switzerland, 28-31 May 2000.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία προτείνονται αντικειμενικά κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθ μοντζλων υπολογιςτικισ
περιγραφισ οπτικοφ περιεχομζνου. Βάςει των κριτθρίων αυτϊν μπορεί α) να αξιολογθκεί θ απόδοςθ τζτοιων ςυςτθμάτων και β) να επιλεγοφν οι παράμετροι εκείνεσ που βελτιϊνουν τθν απόδοςι του και γ) να διαμορφωκεί κατάλλθλα το περιβάλλον λειτουργίασ του. Στθν παροφςα εργαςία, οι εξαγόμενοι περιγραφείσ αςαφοποιοφνται για να αυξθκεί θ απόδοςθ τθσ περιγραφισ. Ο τφποσ και θ μορφι των ςυναρτιςεων ςυμμετοχισ (membership functions) κακϊσ και ο αρικμόσ των διαμερίςεων επιλζγονται κατάλλθλα με βάςθ αντικειμενικά κριτιρια αξιολόγθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
Θ εργαςία αυτι ζγινε δεκτι μετά από κρίςθ πλιρουσ κειμζνου όπωσ φαίνεται από τον ιςτότοπο του
ςυνεδρίου www.iscas2010.org και τθν πολιτικι τθσ ΛΕΕΕ.

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αναπαράςταςθ οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν video με δθμιουργία αςαφοφσ ιςτογράμματοσ εξαγόμενων χαρακτθριςτικϊν και επιλογισ αντιπροςωπευτικϊν πλαιςίων με κριτιρια ςυςχζτιςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ10

Ετεροαναφορζσ

10

Δ.Σ42 A. D. Doulamis, N. Doulamis, G. Akrivas and S. Kollias, "Non-Sequential Video Content
Representation Using Temporal Variation of Feature Vectors," IEEE International Conference on
Consumer Electronics (ICCE), pp. 348-349, Los Angeles USA, 13-15 June 2000.
Ρεριγραφι: Θ ανάλυςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ γίνεται μζςω ενόσ ευρεςτικοφ, γριγορου αλλά και αποτελεςματικοφ αλγορίκμου. Ο αλγόρικμοσ ςτθρίηεται ςτθν εφρεςθ χαρακτθριςτικϊν ςθμείων πάνω ςτθν τροχιά του διανφςματοσ των περιγραφζων που αναπαριςτοφν το περιεχόμενο τθσ μεταδιδόμενθσ πλθροφορίασ. Εν αντικζςει με τισ
προθγοφμενεσ τεχνικζσ, θ μζκοδοσ είναι πολφ γριγορθ και αποτελεςματικι παρόλο που δεν ελαχιςτοποιεί κάποιο

105

κριτιριο (είναι ευρεςτικι).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΕΡΕΚΤΑΜΕΝΘΣ ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Δ.Ρ11

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ43 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Recursive Non Linear Models for Οn Line
Traffic Prediction of VBR MPEG Coded Video Sources," IEEE International Joint Conference on
Neural Networks, (IJCNN), Vol. 6, pp. 114-119, Come Italy, 24-27 July 2000.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει μθ γραμμικά μοντζλα που ςτθρίηονται ςε δομζσ νευρωνικϊν δικτφων για
τθν κυκλοφοριακι πρόβλεψθ των ρυκμϊν ακολουκιϊν βίντεο. Επιλζγονται χρονικά κακυςτερθμζνα νευρωνικά
δίκτυα που προςεγγίηουν καλφτερα τα κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (παρουςίαςθ αναδρομικοφ μοντζλου μθ γραμμικισ αυτοπαλινδρόμθςθσ για τθν πρόβλεψθ
του ρυκμοφ κυκλοφορίασ ακολουκιϊν video).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ ανακοίνωςθ τθσ Δ.Ρ15

Ετεροαναφορζσ

8

Δ.Σ44 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Non-Linear Relevance Feedback:
Improving the Performance of Content-Based Retrieval Systems," IEEE International Conference on
Multimedia & Expo (ICME), Vol. 1, pp. 331-334, New York USA, 30 July- 2 August 2000.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται ςχιμα μθ γραμμικισ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν χριςθ ενόσ νευρωνικοφ δικτφου εμπρόςκιασ ανατροφοδότθςθσ για τθν μοντελοποίθςθ του μζτρου ομοιότθτασ που χρθςιμοποιείται
ςτθν ταφτιςθ εικόνων. Το νευρωνικό δίκτυο εκτιμά με μθ γραμμικό τον βακμό ταφτιςθσ δφο εικόνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μθχανιςμόσ μθ γραμμικισ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ για βελτίωςθ ςυςτθματων ανάκτθςθσ βάςει περιεχομζνου με χριςθ νευρωνικοφ δικτφου για υλοποίθςθ τθσ
ανάδραςθσ βάςει των αξιολογιςεων του χριςτθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, με διαφορζσ ςτον αλγόρικμο ωσ προσ τθν Δ.Ρ21

Ετεροαναφορζσ

13

Δ.Σ45 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "A Feature Point Based
Scheme for Unsupervised Video Object Segmentation in Stereoscopic Video Sequences," IEEE
International Conference on Multimedia & Expo (ICME), Vol. 3, pp. 1543-1546, New York USA, 30
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July- 2 August 2000.
Ρεριγραφι: Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ πεπεραςμζνων ςθμείων που επιλζγονται πάνω ςτο περίγραμμα
των αντικειμζνων όπωσ αυτό προκφπτει από τθν πλθροφορία του βάκουσ. Στθν ςυνζχεια, κάκε ςθμείο μετακινείται
πάνω ςε ζνα γεωμετρικό τόπο μζχρι ότου ςθμειωκεί απότομθ χρωματικι αλλαγι. Ο αλγόρικμοσ λαμβάνει υπόψθ
και το τελικό ςχιμα του περιγράμματοσ του αντικειμζνου. Ο αλγόρικμοσ αυτόσ είναι πιο γριγοροσ από τον αλγόρικμο που ςτθρίηεται ςτα ενεργά περιγράμματα (active contours), δίνοντασ παρόμοια αποτελζςματα ωσ προσ τθν κατάτμθςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (κατάμθςθ αντικειμζνων ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ μζςω ςθμείων του περιγράμματοσ που προκφπτει από τθν πλθροφορία του βάκουσ, τα οποία
δεςμεφονται επί γεωμετρικοφ τόπου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

5

Δ.Σ46 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Non Linear Traffic Modeling of VBR MPEG-2 Video
Sources," IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME), Vol. 3, pp. 1318-1321, New York
USA, 30 July- 2 August 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται μία μθ γραμμικι μοντελοποίθςθ πθγϊν βίντεο κωδικοποιθμζνων
κατά MPEG-2 μεταβλθτοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ. Θ μοντελοποίθςθ πραγματοποιείται με εξζταςθ των ςτατιςτικϊν
χαρακτθριςτικϊν των πλαιςίων Λ,  και Β των πθγϊν. Εν αντικζςει με τθν πραγματικι πρόβλεψθ των κυκλοφοριακϊν
ρυκμϊν, ςε αυτιν τθν εργαςία θ μοντελοποίθςθ ςτθρίηεται ςτθν παραγωγι ενόσ ςιματοσ που ικανοποιεί μεν όλα τα
ςτατιςτικά χαρακτθριςτικά των πθγϊν και ταυτόχρονα προςεγγίηει με μεγάλθ ακρίβεια τισ πικανότθτεσ απωλειϊν.
Ρειραματικά αποτελζςματα δείχνουν ότι θ μθ γραμμικι μοντελοποίθςθ εκτιμά καλφτερα τισ απϊλειεσ των πλαιςίων
από ότι θ γραμμικι κυρίωσ ςε ακολουκίεσ όπου ςυμβαίνουν απότομεσ μεταβολζσ ςτον ρυκμό μετάδοςθσ, όπωσ οι
πθγζσ MPEG-2.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ρρόδρομοσ ανακοίνωςθ τθσ Δ.Ρ15

Ετεροαναφορζσ

5

Δ.Σ47 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Adaptive Trained Neural Networks for
Traffic Prediction of VBR MPEG-2 Video Sources," (EURASIP) European Conference on Signal
Processing, (EUSIPCO), Vol. 3, pp. 1501-1503, Tampere Finland, September 2000.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία προτείνεται ζνα προςαρμοηόμενο νευρωνικό δίκτυο ικανό να προβλζπει με μεγάλθ ακρίβεια τουσ κυκλοφοριακοφσ ρυκμοφσ πθγϊν MPEG. Το ςφςτθμα ςτθν πραγματικότθτα υλοποιεί ζνα αναδρομικό μθ γραμμικό μοντζλο αυτοπαλινδρόμθςθσ. Θ ικανότθτα του ςυςτιματοσ αξιολογείται ςε πραγματικζσ πολυμεςικζσ πθγζσ μεγάλθσ διάρκειασ, όπου υφίςτανται ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτο περιεχόμενο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ρρόδρομοσ ανακοίνωςθ τθσ Δ.Ρ15

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ48 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Content-based Image Retrieval Using
Fuzzy Visual Representation," (EURASIP) European Conference on Signal Processing, (EUSIPCO),
Vol. 3, pp. 1385-1387, Tampere Finland, September 2000.
Ρεριγραφι: Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςε ζναν αςαφι τρόπο οργάνωςθσ των εξαγόμενων περιγραφζων. Κάκε εξαγόμενοσ περιγραφζασαντί να ταξινομθκεί ςε μία κλάςθ μπορεί να ανικει ςε περιςςότερεσ ι ακόμα και όλεσ τισ κλάςεισ
αλλά με διαφορετικό βακμό ςυμμετοχισ. Ρειραματικά αποτελζςματα δείχνουν ότι ο αςαφισ τρόποσ αναπαράςταςθσ βελτιϊνει τθν απόκριςθ ενόσ ςυςτιματοσ αναηιτθςθσ ςε ςχζςθ με τθν κλαςικι δυαδικι λογικι.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ10

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ49 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis, I. Stephanakis and S. Kollias, "Selection of Optimal Wavelet
Packet Transforms for Object-based Coding," (EURASIP) European Conference on Signal
Processing, (EUSIPCO), Vol. 3, pp. 1149-1151, Tampere Finland, September 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται μζκοδοσ για τθν βζλτιςτθ επιλογι ςυντελεςτϊν πολυδιακριτικισ
ανάλυςθσ για ςθμαςιολογικι κωδικοποίθςθ εικόνων. Αντικείμενα με διαφορετικό βακμό υφισ διακζτουν διαφορετικι βάςθ για τον βζλτιςτο μεταςχθματιςμό. Επομζνωσ επιλζγοντασ για διαφορετικά αντικείμενα διαφορετικι βάςθ
μπορεί κανείσ να επιτφχει καλφτερθ οπτικι αναπαράςταςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι μικρι παραλλαγι τθσ Δ.Σ32

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ50 N. D. Doulamis, K. S. Ntalianis, A. D. Doulamis, S. D. Kollias and I. Z. Koukoutsidis, "A Fuzzy
Multiple Feature Vector Formulation Scheme Towards Optimal Key Frame Extraction of
Stereoscopic Video Sequences," Congress on Artificial Intelligence, pp. 313-321, Barcelona Spain,
October 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ςφςτθμα αποτελεςματικισ αναπαράςταςθσ ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου οπτικισ πλθροφορίασ. Εφαρμόηεται ο αςαφισ τρόποσ οργάνωςθσ των οπτικϊν περιγραφζων. Ο αςαφισ
τρόποσ οργάνωςθσ δίνει καλφτερα αποτελζςματα όςον αφορά τθν υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ του οπτικοφ περιε-
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χομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ22

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ51 Α. D. Doulamis, K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, Κ. Karpouzis and S. D. Kollias, "Unsupervised
Tracking of Stereoscopic Video Objects Employing Neural Networks Retraining," Congress on
Artificial Intelligence, pp. 322-330, Barcelona Spain, October 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ (tracking) αντικειμζνων ςε ςτερεοςκοπικά πολυμεςικά δεδομζνα με χριςθ νευρωνικϊν δικτφων. Εξάγονται διάφορα χαρακτθριςτικά από τισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ και δθμιουργείται ζνα ςφνολο εκμάκθςθσ που χρθςιμοποιείται για τθν εκπαίδευςθ ενόσ νευρωνικοφ δικτφου. Το πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι ότι μπορεί να παρακολουκεί με μεγάλθ ακρίβεια οποιεςδιποτε
αλλαγζσ ςτο ςχιμα των αντικειμζνων, όπωσ ςυμβαίνει για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ ενόσ ανκρϊπου που ανοίγει
τα χζρια του.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (εξαγωγι αντικειμζνων του προςκθνίου ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ video και αυτόματθ παρακολοφκθςθ κινιςεων με χριςθ επανεκπαιδευόμενων νευρωνικϊν
δικτφων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ52 A. D. Doulamis and N. D. Doulamis, "Semantic Object Extraction in Stereo Video
Sequences," IASTED, Signal and Image Processing, Las Vegas USA, pp. 398-403, USA, November
2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα ςχιμα αυτόματθσ κατάτμθςθσ ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων
ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα ςυνδυάηει αποτελεςματικά τα χρωματικά χαρακτθριςτικά
με τα χαρακτθριςτικά βάκουσ που υπολογίηονται αξιόπιςτα ςε τριςδιάςτατεσ ακολουκίεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθσ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με
τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με μζροσ τθσ Δ.Ρ9

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ53 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, G. Patikis and S. D. Kollias, "An Efficient
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Scheme for Automatic VOP-Based Organization of Stereo-Captured Video Sequences," Proc. of 3rd
Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Systems (WIAMIS), pp. 119-124, Tampere
Finland, May 2001.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει μεκόδουσ ανάλυςθσ οπτικοφ περιεχομζνου ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν. Ο ςχεδιαςμόσ ςτθρίηεται ςε ςυςχετιςμζνουσ ςυνδζςμουσ ανάμεςα ςτα ςθμαςιολογικά αντικείμενα, ϊςτε να μοντελοποιθκεί
το οπτικό περιεχόμενο. Οι ςυςχετιςμζνοι ςφνδεςμοι δθμιουργοφν μια δενδρικι μορφι γράφων ζτςι ϊςτε θ οργάνωςθ των πολυμζςων να πραγματοποιείται με αποτελεςματικό τρόπο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Δ.Σ58

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ54 N. Doulamis, A. Doulamis, K. Ntalianis, “Optimal Interactive Content-Based Image
Retrieval,” in Proceedings of the International Conference on Augmented, Virtual Environments
and Three-Dimensional Imaging (ICAV3D’01), Myconos, Greece, 30 May-1 June 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται τεχνικι βζλτιςτθσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ (relevance feedback) με
ελαχιςτοποίθςθ ενόσ κριτθρίου ςυςχζτιςθσ. Το κριτιριο αυτό μεγιςτοποιεί τθν απόκριςθ του ςυςτιματοσ ςτισ επιλεγμζνεσ εικόνεσ και τθν ελαχιςτοποιεί ςτισ αςυςχζτιςτεσ. Θ ανάδραςθ ςχετικότθτασ επιτυγχάνει εξατομικευμζνθ υπολογιςτικι ανάλυςθ και μοντελοποίθςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Θ βζλτιςτθ ανάδραςθ βοθκά εξαιρετικά τθν απόκριςθ ςυςτθμάτων αναηιτθςθσ με βάςθ το περιεχόμενο αφοφ ο χριςτθσ ςυμμετζχει ςτθν διαδικαςία και επιλζγει
τα δεδομζνα που είναι εγγφτερα ςτισ πλθροφοριακζσ του ανάγκεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3].

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι μζροσ τθσ εργαςίασ Δ.Σ65 (και πρόδορμοσ τθσ Δ.Ρ18)

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ55 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Unsupervised VOP
Segmentation of Stereo-Captured Video Sequences,” in Proceedings of the International
Conference on Augmented, Virtual Environments and Three-Dimensional Imaging (ICAV3D’01),
Myconos, Greece, 30 May-1 June 2001.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται ςφςτθμα κατάτμθςθσ ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων για ςτεροςκοπικά δεδομζνα. Ο ςχεδιαςμόσ εκμεταλλεφεται το βάκοσ των εικόνων που είναι άμεςα διακζςιμο ςτισ ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ και χρθςιμοποιεί μία τεχνικι απότομθσ κακόδου για τον τελικό χαρακτθριςμό των αντικειμζνων. Κατά αυτόν τον τρόπο θ απόκριςθ του περιβάλλοντοσ πραγματοποιείται με γρθγορότερο τρόπο ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ τεχνικζσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
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*ΟΥ3+ (μεκοδολογία κατάτμθςθσ αντικειμζνων ςε ςτεροςκοπικζσ λιψεισ με χριςθ μοντζλου ενεργϊν περιγραμμάτων και απλοποιθμζνου χάρτθ ακμϊν).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ56 A. Doulamis and N. Doulamis, "Fuzzy Histograms for Efficient Visual Content
Representation: Application to Content-Based Image Retrieval," Proc. of IEEE International
Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 893-896, Tokyo Japan, 22-25 August 2001
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα αςαφζσ πλαίςιο για αποτελεςματικι αναπαράςταςθ του περιεχομζνου των εικόνων. Θ προτεινόμενθ αςαφισ οργάνωςθ εφαρμόηεται ςε ςυςτιματα ανάκτθςθσ και αναηιτθςθσ με
βάςθ το περιεχόμενο για να βελτιϊςει τθν απόδοςι τουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ10

Ετεροαναφορζσ

3

Δ.Σ57 N. Doulamis and A. Doulamis, "Efficient Video Transmission over Internet based on a
Hierarchical Video Summarization," Proc. of IEEE International Conference on Multimedia and Expo
(ICME), pp. 765-768, Tokyo Japan, 22-25 August 2001
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μία αποτελεςματικι τεχνικι αποςφνκεςθ ακολουκιϊν βίντεο για εφκολθ διαχείριςθ και
οργάνωςθ ςε ετερογενείσ πλατφόρμεσ. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν περιγραφι μιασ ακολουκίασ βίντεο ςε πολλαπλζσ
κλίμακεσ με βάςθ τθν πλθροφορία του περιεχομζνου (multiscale content analysis). Επομζνωσ πραγματοποιείται μία
μθ γραμμικι (μθ ακολουκιακι) αναπαράςταςθ του βίντεο (non-sequential video content representation). Μια τζτοια
αναπαράςταςθ είναι χριςιμθ για τθν αποτελεςματικι μετάδοςθ του βίντεο πάνω από δίκτυα χαμθλοφ εφρουσ ηϊνθσ, όπωσ είναι το Διαδίκτυο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ22

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ58 K. S. Ntalianis, A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Automatic Content-based
Organization of Video Sequences for Multimedia Applications," Proc. of IEEE International
Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 717-720, Tokyo Japan, 22-25 August 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται μία αυτόματθ οργάνωςθ ακολουκιϊν βίντεο με βάςθ τα ςθμαςιολογικά τουσ χαρακτθριςτικά. Ριο ςυγκεκριμζνα, για κάκε ακολουκία εξάγονται ςθμαςιολογικά αντικείμενα και εν
ςυνεχεία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ελαχιςτοποίθςθ ενόσ βζλτιςτου κριτθρίου ομοιότθτασ. Θ ςυςχζτιςθ υλοποιείται
με βάςθ τα ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά. Θ οργάνωςθ επιτρζπει τθν αποτελεςματικι επιλογι χαρακτθριςτικϊν
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πλαιςίων ι περιοχϊν ενδιαφζροντοσ ςε ακολουκίεσ βίντεο ανάλογα με τισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ
του χριςτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ ( αυτόματθ οργάνωςθ ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν με
εξαγωγι αντικειμζνων του προςκθνίου βάςει βάκουσ, ςφνδεςι τουσ βάςει ελάχιςτθσ ςυςχζτιςθσ και
ςυνδυαςμό τουσ ςε δομι δενδρικοφ τφπου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ59 K. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, "Multiresolution Gradient Vector Flow
Field: A Fast Implementation Towards Video Object Plane Segmentation," Proc. of IEEE
International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 1-4, Tokyo Japan, 22-25 August
2001.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται πολφ-κλιμακοφμενο πεδίο μεγίςτθσ κλίςεωσ για γριγορθ κατάτμθςθ ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ των διανυςμάτων ροισ μεγίςτθσ κλίςθσ (Gradient Vector Flow). Με
τθν προτεινόμενθ τεχνικι τόςο θ ταχφτθτα όςο και θ ακρίβεια τθσ κατάτμθςθσ παραμζνουν πολφ ικανοποιθτικζσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδοσ κατάτμθςθσ αντικειμζνων από ςτερεοςκοπικά video με χριςθ πεδίου ροισ διανφςματοσ κλίςθσ ςε πολλαπλζσ αναλφςεισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

7

Δ.Σ60 A. Doulamis, K. Ntalianis, N. Doulamis and S. Kollias, "Adaptable Neural Networks for
Unsupervised Content-based Video Object Segmentation," in Proceeding of the International
Conference on Artificial Neural Networks (ICANN'01), Vienna, Austria, 21-25 August, 2001.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία προτείνονται ευφυείσ τεχνικζσ για ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ αντικειμζνων ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ. Θ εργαςία περιλαμβάνει αυτόματθ περιγραφι τθσ τρζχουςασ ςυνκικθσ και μεταβολι τθσ κατάςταςθσ του δικτφου ςτα νζα δεδομζνα. Αυτόματθ ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ βοθκά τθν περιγραφι του περιεχομζνου και ςυνεπϊσ ςτισ νζεσ αλλθλοδραςτικζσ υπθρεςίεσ πολυμζςων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

-
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Δ.Σ61 G. Votsis, N. Doulamis, A. Doulamis, N. Tsapatsoulis and S. Kollias, "A Neural-Networkbased Approach to Adaptive Human Computer Interaction," n Proceeding of the International
Conference on Artificial Neural Networks (ICANN'01), Vienna, Austria, 21-25 August, 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία εφαρμόηεται προςαρμοηόμενθ δομι ενόσ νευρωνικοφ δικτφου για να αυξθκεί θ επικοινωνία του ανκρϊπου με τθ μθχανι. Το ςφςτθμα περιλαμβάνει αυτόματθ προςαρμογι τθσ κατάςταςθσ του δικτφου ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ. Εφαρμογι ςε πραγματικά προβλιματα αναγνϊριςθσ ςυναιςκθμάτων του ανκρϊπου
και βζλτιςτθσ μθ γραμμικισ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ αποδεικνφουν τθν μεγάλθ αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου.
Και οι δφο εφαρμογζσ είναι ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι τθσ επεξεργαςίασ ςιματοσ και αναγνϊριςθσ
προτφπων. Για τθν αναγνϊριςθ των ςυναιςκθμάτων, χρθςιμοποιοφνται πολυδιάςτατα οπτικά δεδομζνα με βάςθ τθν
κίνθςθ περιοχϊν του ανκρϊπινου προςϊπου που ςυςχετίηονται με τα ςυναιςκιματα και τισ εκφράςεισ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ βάςει επανεκπαιδευόμενου νευρωνικοφ δικτφου για
τθν προςαρμογι ςυςτθμάτων πολυμζςων ςτον χριςτθ μζςω τθσ αναγνϊριςθσ ςτοιχειδϊν ςυναιςκθμάτων του από εκφράςεισ του προςϊπου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ62 A. Doulamis, N. Doulamis and P. Maragos, "Generalized Multiscale Connected Operators
with Applications to Granulometric Image Analysis," Proc. of IEEE International Conference on
Image Processing (ICIP), Vol. 3, pp. 684-687, Thessaloniki Greece, 7-10 October 2001.
Ρεριγραφι: Γενικευμζνοι τελεςτζσ πολλαπλισ κλίμακασ (generalized multiscale connected operators) παρουςιάηονται με εφαρμογι ςτον εντοπιςμό των ςτατιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν εικόνων εδαφοτομϊν. Θ εξζταςθ και θ μελζτθ
των εικόνων αυτϊν παρουςιάηουν μεγάλο βιολογικό και οικολογικό ενδιαφζρον. Στθν παροφςα εργαςία, παρουςιάηονται οι γενικευμζνεσ κατανομζσ μεγζκουσ (size distribution) που απορρζουν από τουσ κλαςικοφσ τελεςτζσ ανοίγματοσ και κλειςίματοσ (opening/closing) κακϊσ και οι κατανομζσ που προκφπτουν από τθν χριςθ άλλων μορφολογικϊν
τελεςτϊν, όπωσ είναι οι opening/closing by reconstruction και οι area opening/closing. Στθν τελευταία περίπτωςθ
μάλιςτα, παρουςιάηεται μια ειδικι δομι του ιςτογράμματοσ μεγζκουσ που εξθγείται κεωρθτικά.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ (γενικευμζνοι μορφολογικοί τελεςτζσ με εφαρμογι ςτον εντοπιςμό των ςτατιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν εικόνων εδαφοτομϊν
για αξιολόγθςθ βιολογικισ ποιότθτασ εδαφϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

4

Δ.Σ63. K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, I. Z. Koukoutsidis and S. D. Kollias, “A
Multiscale Tree-Structure for Fast Browsing and Effective Transmission of Video Files,” in
Proceedings of the IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP’01),
Cannes, France, October 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ δενδρικόσ τρόποσ οργάνωςθσ του περιεχομζνου ακολουκιϊν
βίντεο. Το δζνδρο αποτελείται από πζντε διαφορετικά επίπεδα λεπτομζρειασ περιεχομζνου. Κάκε κόμβοσ του
δζνδρου περιζχει ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο απεικόνιςθσ το οποίο ςυνδζεται με τα υπόλοιπα ςτοιχεία απεικόνιςθσ ςφμ-
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φωνα με ζνα κριτιριο ςυςχζτιςθσ. Θ τελικι δομι είναι κατάλλθλθ για γριγορθ πλοιγθςθ και αποτελεςματικι άλλθλοδραςτικι μετάδοςθ του περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο, μζςω μθ γραμμικισ παράλλθλθσ πρόςβαςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μζκοδοσ πολυεπίπεδθσ οργάνωςθσ ακολουκιϊν video
για γριγορθ πλοιγθςθ και αποτελεςματικι μετάδοςθ βάςει δενδρικισ οργάνωςθσ του περιεχομζνου με κόμβουσ που ςυνδζονται με κριτιρια ςυςχζτιςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡH

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ64 K. S. Ntalianis, A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Non-Sequential Video Structuring
based on Video Object Linking: An Efficient Tool for Video Browsing and Indexing," Proc. of IEEE
International Conference on Image Processing (ICIP), Vol. 3, pp. 410-413, Thessaloniki Greece, 7-10 October
2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα αποτελεςματικό ςχιμα για αυτόματθ δόμθςθ (structuring)
ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν. Θ τεχνικι ςτθρίηεται ςτθν ανάπτυξθ κατάλλθλων ςυνδζςμων ανάμεςα ςε παρόμοια
αντικείμενα βίντεο. Ριο ςυγκεκριμζνα, για κάκε αντικείμενο βίντεο εξάγονται κατάλλθλοι περιγραφείσ για να αποδόςουν το περιεχόμενό του. Στθν ςυνζχεια χρθςιμοποιείται ζνα βζλτιςτο κριτιριο προκειμζνου να ςυςχετίςει τα
αντικείμενα βίντεο μεταξφ τουσ. Τζλοσ, προτείνεται μια παράλλθλθ επαναλθπτικι μεκοδολογία, θ οποία ςυνδζει
μεταξφ τουσ τα αντικείμενα βίντεο. Θ τελικι δομι είναι ιδανικι για αλλθλοδραςτικι προςπζλαςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ αυτόματθσ διαςφνδεςθσ πλαιςίων ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ, ο οποίοσ δθμιουργεί ςυνδζςεισ μεταξφ αντικειμζνων video ίδιου περιεχομενου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τθν Δ.Σ58 κακϊσ χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ ενεργϊν περιγραμμάτων βάςει τθσ Δ.Σ54

Ετεροαναφορζσ

5

Δ.Σ65 N. Doulamis and A. Doulamis, "A Recursive Optimal Relevance Feedback Scheme for
Content Based Image Retrieval," Proc. of IEEE International Conference on Image Processing (ICIP),
Vol. 2, pp. 741-744, Thessaloniki Greece, 7-10 October 2001.
Ρεριγραφι: Επζκταςθ του αλγορίκμου που παρουςιάςτθκε ςτθν Δ. Σ.62 με χριςθ ενόσ επαναλθπτικοφ αλγορίκμου
για τον προςδιοριςμό των βαρϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανάδραςθ ςχετικότθτασ (relevance feedback). Κατά
αυτόν τον τρόπο καταλιγει κανείσ ςε ζνα προςαρμοςτικό ςφςτθμα υπολογιςτικισ όραςθσ. Συηθτοφνται επίςθσ
κζματα που ςυςχετίηονται με τθν ςφγκλιςθ του αλγορίκμου προςαρμογισ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ανάκλθςθ εικόνων με αναδρομικι υλοποίθςθ μεκόδων πολλαπλισ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ που λαμβάνουν υπόψθ τρζχουςεσ και προθγοφμενεσ επιλογζσ του
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χριςτθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ18

Ετεροαναφορζσ

10

Δ.Σ66 K. S. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis and S. D. Kollias, "Tube-Embodied Gradient Vector
Flow Fields for Unsupervised Video Object Plane (VOP) Segmentation," Proc. of IEEE International
Conference on Image Processing (ICIP), Vol. 2, pp. 637-640, Thessaloniki Greece, 7-10 October
2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται μία μζκοδοσ ςθμαςιολογικισ περιγραφισ του περιεχομζνου βάςει
ενόσ «περιοριςμζνου» πεδίου διανφςματοσ μζγιςτθσ κλίςθσ. Το πεδίο διανφςματοσ κλίςθσ ζλκεται από τον χάρτθ
των ακμϊν, ενϊ μετά τθν παραγωγι του περιορίηεται ςτο εξωτερικό περίγραμμα μία “ςαμπρζλασ” που αρχικοποιείται αυτόματα βάςει τθσ κατάτμθςθσ βάκουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ (ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ
ςτερεοςκοπικϊν ηευγϊν βάςει πεδίου ροισ διανφςματοσ κλίςθσ χωρικά δεςμευμζνου από τθν κατάτμθςθ βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ67 K. Ntalianis, A. Doulamis and N. Doulamis, “Unsupervised Stereoscopic Video Object
Segmentation based on Active Contours and Retrainable Neural Networks,” International
Conference on Very Low Bit Rate Video Coding (VLBV’01), pp. 109-112, Athens Greece, October
2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα ςφςτθμα εξαγωγισ αντικειμζνων βίντεο το οποίο βαςίηεται ςε νευρωνικά δίκτυα και λειτουργεί χωρίσ επίβλεψθ. Το ςφςτθμα αποτελείται από μια μονάδα επανεκπαίδευςθσ του νευρωνικοφ δικτφου (προςαρμογισ των βαρϊν του) ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ κατάτμθςθσ και μια μονάδα εξαγωγισ του
ςυνόλου επανεκπαίδευςθσ. Θ μονάδα αυτι επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ, ενϊ τα αποτελζςματα που
επιτυγχάνονται παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και τθν κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Σ72

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ68 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis, G. Moschovitis and S. Kollias, “Unsupervised Video
Object Segmentation of Stereoscopic Video Sequences Using Depth Information and
Multiresolution Gradient Vector Flow Fields,” IEEE Multimedia Technology and Applications
(MTAC), November 2001, California USA, November 2001.
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Ρεριγραφι: Θ εργαςία αφορά τεχνικζσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ και ανάλυςθσ ςτερεοςκοπικοφ βίντεο με χριςθ
μεκόδων υπολογιςτικισ όραςθσ. H κατάτμθςθ πραγματοποιείται με χριςθ διανυςμάτων ροισ μεγίςτθσ κλίςθσ
(gradient vector flow fields) που εκμεταλλεφονται τθν πλθροφορία του βάκουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Δ.Σ59

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ69 N. Doulamis, K. Ntalianis and A. Doulamis “Hierarchical Content Organization of Video Files
for Interactive Video Transmission and Navigation over Internet,” IEEE Multimedia Technology and
Applications (MTAC), California USA, November 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ιεραρχικι δόμθςθ για αποτελεςματικι αναπαράςταςθ του οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Ο χριςτθσ επεμβαίνει ςτθν διαδικαςία επιλζγοντασ περιοχζσ περιεχομζνου
που ικανοποιοφν τισ πλθροφοριακζσ του ανάγκεσ και απαιτιςεισ. Επιπλζον, το ςφςτθμα μεταδίδει μόνο εκείνεσ τισ
περιοχζσ των οποίων το περιεχόμενο είναι πλθςιζςτερα ςτα ενδιαφζροντα του χριςτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν /ερμθνείασ
του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μεκοδολογία αναπαράςταςθσ οπτικοφ περιεχομζνου ςε διαδραςτικό πλαίςιο για πλοιγθςθ ακολουκιϊν video με ιεραρχικι περιγραφι τθσ πλθροφορίασ ςε διαφορετικά επίπεδα ανάλυςθσ και δενδρικι δομι).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ70 K. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis, and S. Kollias, “Automatic Stereoscopic Video Objectbased Watermarking Using Qualified Significant Wavelet Trees,” IEEE Inter. Conf. on Consumer
Electronics, pp. 188-189, Los Angeles USA, 18-20 June 2002
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται αλγόρικμοσ υδατογράφθςθσ ςτερεοςκοπικϊν δεδομζνων. Θ μεκοδολογία χρθςιμοποιεί τον μεταςχθματιςμό πολυδιακριτικισ ανάλυςθσ (wavelet trees). Εν αντικζςει με τισ γνωςτζσ
τεχνικζσ υδατογράφθςθσ, θ προτεινόμενθ εργαςία εκμεταλλεφεται τισ ιδζεσ των ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων και
υπολογιςτικισ όραςθσ, όπωσ αυτζσ προτείνονται από το MPEG-7 πρότυπο. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται και
καλφτερα αποτελζςματα υδατογράφθςθσ αλλά και υδατογράφθςθ ςτο πεδίο των αντικειμζνων. Επομζνωσ, μπορεί
να επιτευχκεί διαφορετικι υδατογράφθςθ για κάκε αντικείμενο ξεχωριςτά. Το προτεινόμενο ςχιμα εφαρμόηεται για
τθν αςφαλι μετάδοςθσ ςτερεοςκοπικισ πλθροφορίασ ςε ςυςτιματα διαχείριςθσ γνϊςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΕΡΕΚΤΑΜΖΝΘΣ ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Δ.Σ84

Ετεροαναφορζσ

5
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Δ.Σ71 N. Doulamis, A. Doulamis and K. Ntalianis, “Adaptive Classification-based Articulation and Tracking of
Video Objects Employing Neural Network Retraining,” IEEE International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Vol 2, pp. 575-578, Santorini Greece, 1-3 July 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ πρωτότυποσ αλγόρικμοσ προςαρμοςτικισ ταξινόμθςθσ και
παρακολοφκθςθσ ανκρϊπων ςε ακολουκίεσ βίντεο. Ο αλγόρικμοσ είναι ικανόσ να εντοπίηει τα αντικείμενα με βάςθ
τα οπτικά χαρακτθριςτικά, ακόμα και αν ςυμβοφν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο φόντο
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και τθν κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ72 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “Unsupervised Stereoscopic Video
Object Segmentation Based on Active Contours and Retrainable Neural Networks,” 2nd WSEAS Int.
Conf. on Signal Processing, Computational Geometry and Vision, Rethymno, Crete Island, Greece,
July 7-14, 2002 (http://www.wseas.us/e-library/conferences/crete2002/papers.htm).
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται τεχνικζσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ και παρακολοφκθςθσ
(tracking) ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ με χριςθ υπολογιςτικισ όραςθσ μζςω ενεργϊν περιγραμμάτων (active contours). Τα ενεργά διαγράμματα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ τθσ αρχικισ κατάςταςθσ τθσ παρακολοφκθςθσ.
Επειδι όμωσ θ τεχνικι αυτι είναι υπολογιςτικά χρονοβόρα, ςυνδυάηεται με νευρωνικι δομι που πραγματοποιείι
τθν κατάτμθςθ ςτα επόμενα πλαίςια με βάςθ τθν πλθροφορία των ενεργϊν περιγραμμάτων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και τθν κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (τεχνικι ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ και παρακολοφκθςθσ
αντικειμζνων βάςει ενεργϊν περιγραμμάτων και πλθροφορίασ βάκουσ με χριςθ επανεκπαιδευόμενων νευρωνικϊν δικτφων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ όςον αφορά τεχνικζσ ανάλυςθσ εικόνων με χριςθ ενεργϊν περιγραμμάτων
(Δ.Σ51, Δ.Σ60)

Ετεροαναφορζσ

3

Δ.Σ73 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “Unsupervised Segmentation of
Stereoscopic Video Objects: Investigation of two Depth-based Approaches,” IEEE Inter. Conf. on
Digital Signal Processing (DSP), Vol 2, pp. 693-696, Santorini Greece, 1-3 July 2002.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία ςυγκρίνει δφο διαφορετικοφσ αλγορίκμουσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ εικόνων με εκμετάλλευςθ του χαρακτθριςτικοφ του βάκουσ. Θ πρϊτθ μζκοδοσ που ονομάηεται CFCS (Constrained fusion of color segments) πραγματοποιεί ςυνζνωςθ χρωματικϊν περιοχϊν που χαρακτθρίηονται από το ίδιο βάκοσ ζτςι ϊςτε να εντοπίςει τα όρια ενόσ ςθμαςιολογικοφ αντικειμζνου. Θ δεφτερθ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν εφαρμογι αλγορίκμων ενεργϊν
περιγραμμάτων (active contours). Τα ενεργά περιγράμματα ξεκινοφν από τα όρια των περιοχϊν ομοιόμορφου βάκουσ και εκμεταλλεφονται τισ ακμζσ τισ εικόνασ προςπακϊντασ να εκτιμιςουν τα όρια του ςθμαςιολογικοφ αντικειμζνου. Ραρουςιάηονται ςυγκρίςεισ μεταξφ των δφο υπό εξζταςθ αλγορίκμων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ (ςυγκριτικι αξιολόγθςθ δφο αλγορίκμων ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ ςτερεοςκοπικϊν εικόνων βάςει ςυνζνωςθσ χρωματικϊν περιοχϊν και εφαρμογισ αλγορίκμων ενεργϊν περιγραμμάτων).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ74 A. Doulamis and N. Doulamis, “Stochastic Search Algorithms for Optimal Content-based
Sampling of Video Sequences,” IEEE International Conference on Digital Signal Processing (DSP),
Vol. 2, pp. 551-554, Santorini Greece, 1-3 July 2002.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία προτείνεται θ μελζτθ ςε κζματα ςφγκλιςθσ του ςτοχαςτικοφ λογαρικμικοφ αλγορίκμου
δειγματολθψίασ με βάςθ το περιεχόμενο που παρουςιάςτθκε ςτθν Δ.Σ62. Θ ςφγκλιςθ παρουςιάηεται με αναλυτικό
τρόπο και αποδεικνφεται ότι ο ςτοχαςτικόσ λογαρικμικόσ πάντοτε ςυγκλίνει ςτθν βζλτιςτθ λφςθ. Θ απόδειξθ πραγματοποιείται με χριςθ Μαρκοβιανϊν αλυςίδων
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Δ.Ρ5

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ75 N. Doulamis, A. Doulamis and T. Varvarigou, “Adaptable Neural Networks for Modeling
Recursive Non-linear Systems,” IEEE Inter. Conf. on Digital Signal Processing (DSP), Vol 2, pp. 11911194, Santorini Greece, 1-3 July 2002.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει μθ γραμμικά νευρωνικά δίκτυα ικανά να μοντελοποιιςουν τισ μεταβολζσ του περιεχομζνου των χαρακτθριςτικϊν ςε πραγματικζσ ακολουκίεσ βίντεο μεγάλθσ διάρκειασ. Το μοντζλο χρθςιμοποιεί μεκόδουσ μεταβολισ των οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν όπωσ αυτά ζχουν εξαχκεί με βάςθ μεκόδουσ υπολογιςτικισ όραςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ15

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ76 Α. Doulamis and N. Doulamis, “A Neural Network-Genetic Algorithm Scheme for Optimal
Grouping of Individual Cores in Three-phase Distributed Transformers,” IEEE Inter. Conf. on Digital
Signal Processing (DSP), Vol 2, pp. 1061-1064, Santorini Greece, 1-3 July 2002.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αφορά τθν ανάπτυξθ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςε βιομθχανικό περιβάλλον καταςκευισ μεταςχθματιςτϊν. Το προτεινόμενο ςφςτθμα περιλαμβάνει μεκόδουσ πρόβλεψθσ των απωλειϊν ςιδιρου
τριφαςικϊν μεταςχθματιςτϊν και βζλτιςτθσ ομαδοποίθςθσ των πυρινων. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςε μία ςυνδυαςμζνθ
τεχνικι νευρωνικϊν δικτφων και γενετικϊν αλγορίκμων.
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία μονοδιάςτατων ςθμάτων (ιχου, φωνισ κ.λπ.) και επεξεργαςία δεδομζνων
από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ *EP5].

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ13

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ77 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “A Robust Steganographic WaveletBased System for Resistant Message Hiding Under Error Prone Networks,” IEEE International Conf.
on Multimedia and Expo (ICME), Vol. 2, pp. 561-564, Lausanne Switzerland, 26-29 August 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται μια ςτεγανογραφικι μζκοδοσ για εφρωςτθ απόκρυψθ μθνυμάτων.
Τα μθνφματα ειςάγονται ςτουσ πιο ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ wavelet τθσ εικόνασ κάλυψθσ, θ οποία μπορεί να επιλεγεί αλλθλοδραςτικά. Θ κρυφι πλθροφορία δεν γίνεται αντιλθπτι ςτο τελικό ςτεγανογραφθμζνο αρχείο. Επίςθσ
γίνεται αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ κάτω από διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ςφάλματοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ςτεγανογραφία *ΟΥ5+ (αλγόρικμοσ για τθν
απόκρυψθ μθνυμάτων με ειςαγωγι τουσ ςτουσ πιο ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ κυματιδίων τθσ εικόνασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Δ.Σ78 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “Neural Networks Retraining for
Unsupervised Video Object Segmentation of Videoconference Sequences,” in Proceedings of the
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN’02), Madrid, Spain, August 2002.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται επανεκπαίδευςθ νευρωνικϊν δικτφων για αυτόματθ ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ του αντικειμζνου του προςκθνίου από οποιοδιποτε φόντο ςε ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ. Σε τζτοιεσ ακολουκίεσ το πιο ςυνθκιςμζνο αντικείμενο του προςκθνίου είναι ο άνκρωποσ. Ρροτείνονται πικανοτικά μοντζλα για τθν περιγραφι του
ανκρϊπου. Τα μοντζλα δίνουν μόνο μια προςεγγιςτικι περιγραφι του ανκρϊπου ενϊ τθν τελικι κατάτμθςθ τθν
πραγματοποιεί το νευρωνικό δίκτυο. Λόγω του αλγορίκμου επανεκπαίδευςθσ ο υπολογιςτικόσ φόρτοσ είναι μικρόσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΟΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ κατανόθςθσ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με μθχανικι μάκθςθ *ΟΥ3+
(πικανοτικόσ αλγόρικμοσ για τθν διάκριςθ ανκρϊπων από το φόντο ςε ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ
και τελικι κατάτμθςθ μζςω επανεκπαιδευόμενου νευρωνικοφ δικτφου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ πρόδρομοσ τθσ εργαςίασ Δ.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ79 N. Doulamis, A. Doulamis and K. Ntalianis, “An Optimal Interpolation-based Scheme for
Video Summarization,” Proc. of the IEEE Inter. Conf. on Multimedia and Expo (ICME), Vol.1, pp.
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297-300, Lausanne Switzerland, 26-29 August 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται βελτιςτοποιθμζνοσ παράλλθλοσ αλγόρικμοσ περίλθψθσ ακολουκιϊν
βίντεο, ο οποίοσ βαςίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ των χρονικϊν μεταβολϊν του περιεχομζνου του βίντεο. Ριο ςυγκεκριμζνα, για κάκε ςκθνι εξάγονται χαρακτθριςτικά καρζ με υπολογιςμί κατάλλθλων ςθμείων ςτθν τροχιά απεικόνιςθσ των διανυςμάτων του κάκε καρζ τθσ ςκθνισ. Αυτά τα κατάλλθλα ςθμεία εντοπίηονται με ελαχιςτοποίθςθ του
ςφάλματοσ προςζγγιςθσ μεταξφ τθσ καμπφλθσ προςζγγιςθσ και τθσ γνιςιασ καμπφλθσ με μζκοδο παρεμβολισ. Τα αποτελζςματα και οι προτεινόμενεσ ζννοιεσ είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ ςτο πλαίςιο εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν καρζ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (ςφνοψθ ακολουκιϊν video με εξαγωγι αντιπροςωπευτικϊν πλαιςίων μζςω παρεμβολισ κατάλλθλων ςθμείων ςτθν καμπφλθ χρονικισ μεταβολισ των διανυςμάτων των χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

5

Δ.Σ80 K. Ntalianis, Ν. Doulamis, Α. Doulamis and S. Kollias, “An Automatic Video-Object Based
Steganographic System for Multi-use Message Hiding Using Wavelet Transform,” IEEE
International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), Vol. 3, pp. 365-370, Tunisia, 6-9
October 2002.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται ςφςτθμα ςτεγανογράφθςθσ πλθροφορίασ με δυνατότθτα πολλαπλϊν επιπζδων πρόςβαςθσ
(αποςτεγανογράφθςθσ) για περιβάλλοντα αλλθλεπίδραςθσ χρθςτϊν με διαφορετικά δικαιϊματα (privileges). Αρχικά
υπολογίηεται θ απαιτοφμενθ χωρθτικότθτα για τθ ςτεγανογράφθςθ τθσ πλθροφορίασ και ςτθ ςυνζχεια επιλζγονται
κατάλλθλα αντικείμενα βίντεο που κα ςτεγανογραφθκοφν. Ειςαγωγι τθσ πλθροφορίασ γίνεται ςτθν περιοχι του Διακριτοφ Μεταςχθματιςμοφ Wavelet (DWT), ζτςι ϊςτε να παρζχεται ευρωςτία ςε κόρυβο/ςφάλματα μετάδοςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ςτεγανογραφία *ΟΥ5+ (επζκταςθ τθσ εργαςίασ Δ.77, με ςτεγανογράφθςθ που εδϊ επικεντρϊνεται ςε αντικείμενα video εξαγόμενα βάςει
και του βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Δ.Σ77

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ81 N. Doulamis and A. Doulamis, “Optimal Distribution Transformers Assembly Using an
Adaptable Neural Network-Generic Algorithm Scheme,” IEEE Inter. Conference on Systems, Man
and Cybernetics (SMC), Vol. 5, pp. 151-156, Tunisia, 6-9 October 2002.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία υλοποιεί πολλαπλά διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα για τθν πρόβλεψθ διαφορετικϊν τφπων
βιομθχανικϊν ςθμάτων, ςε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ εργαςίεσ ςε αυτό το πεδίο. Θ πρόβλεψθ ςυνδυάηεται με
γενετικοφσ αλγορίκμουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία μονοδιάςτατων ςθμάτων (ιχου, φωνισ, κλπ) και επεξεργαςία δεδομζνων
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από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ *EP5].

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ13

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ82 K. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, “Video Object Articulation Using
Depth-based Content Segmentation Approaches,” IEEE International Conference οn Image
Processing (ICIP), Vol. 2, pp. 417-420, NY USA, 22-25 September 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία ςυγκρίνονται δυο τεχνικζσ κατάτμθςθσ (χωρίσ επίβλεψθ) αντικειμζνων βίντεο. Θ
πρϊτθ βαςίηεται ςτθ ςφντθξθ χρωματικϊν περιοχϊν με περιοριςμοφσ βάκουσ. Θ δεφτερθ τεχνικι βαςίηεται ςε παράλλθλθ κίνθςθ αρχικϊν ςθμείων πάνω ςε εξομαλυςμζνουσ Γεωμετρικοφσ Χϊρουσ Κίνθςθσ και ςε μια βεβαρθμζνθ
ςυνάρτθςθ τερματιςμοφ μετακίνθςθσ. Τα τελικά αποτελζςματα φιλτράρονται και ςυγκρίνονται με μάςκεσ αναφοράσ
για τον ζλεγχο ποιότθτασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ (μζκοδοσ κατάτμθςθσ ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ με ειςαγωγι γεωμετρικισ μεκόδου για
τθν εκτίμθςθ των περιγραμμάτων, θ οποία βελτιϊνει τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ Δ.Π9).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ83 N. Doulamis and A. Doulamis, “Optimal Recursive Similarity Measure Estimation for
Interactive Content-Based Image Retrieval,” IEEE International Conference οn Image Processing,
(ICIP), Vol. 1, pp. 972-975, NY USA, 22-25 September 2002.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αφορά τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν που προςαρμόηουν τθν αναηιτθςθ οπτικοφ περιεχομζνου ςτισ
εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ του χριςτθ. Θ ςχεδίαςθ ςτθρίηεται ςε προςαρμοςτικό μθ γραμμικό μζτρο ομοιότθτασ με χριςθ προχωρθμζνων τεχνικϊν ςυναρτθςιακισ ανάλυςθσ. Θ μζκοδοσ αντί για τον υπολογιςμό τθσ βαρφτθτασ των χαρακτθριςτικϊν ςτθν ανάκτθςθ εκτιμά βζλτιςτα τθν ίδια τθν ςυνάρτθςθ ομοιότθτασ. Το μζτρο ομοιότθτασ
προςαρμόηεται αυτόματα με βάςθ τα υπολογιςτικά χαρακτθριςτικά που περιγράφουν το περιεχόμενο και τισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ για τθν αναηιτθςθ οπτικοφ περιεχομζνου βάςει μοντζλου μθχανικισ μάκθςθσ που αναδρομικά προςαρμόηει μζτρα ομοιότθτασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ21

Ετεροαναφορζσ

4

Δ.Σ84 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “An Automatic Scheme for
Stereoscopic Video Object-based Watermarking Using Qualified Significant Wavelet Trees,” IEEE
International Conference οn Image Processing (ICIP), Vol. 3, pp. 501-504, NY USA, 22-25
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September 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα που ειςάγει δυαδικά και
αςπρόμαυρα αναγνωρίςιμα ςχιματα ςε αντικείμενα βίντεο. Ειςαγωγι τθσ πλθροφορίασ υδατογράφθςθσ γίνεται
ςτθν περιοχι του Διακριτοφ Μεταςχθματιςμοφ Wavelet με χριςθ εννοιϊν από τον αλγόρικμο Embedded Zerotree
Wavelet (EZW). Τζλοσ, το ςφςτθμα δοκιμάηεται για διαφορετικοφσ τφπουσ παραμόρφωςθσ ςιματοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (αυτόματθ μζκοδοσ
υδατογράφθςθσ με χριςθ του μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων που εγγράφει οπτικά αναγνωρίςιμουσ
ςχθματιςμοφσ ςε ςθμαςιολογικά οπτικά αντικείμενα που εξάγονται με κατάτμθςθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

6

Δ.Σ85 A. Doulamis and N. Doulamis, “Optimal Multi-Content Video Decomposition for Efficient
Video Transmission over Low-Bandwidth Networks,” IEEE International Conference οn Image
Processing (ICIP), Vol. 2, pp. 201-204, NY USA, 22-25 September 2002.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται θ δομι ενόσ ιεραρχικοφ ςχιματοσ αποςφνκεςθσ οπτικισ πλθροφορίασ με μθ γραμμικό τρόπο. Θ δομι του ιεραρχικοφ ςχιματοσ επιτρζπει ορκότερθ και πλθρζςτερθ κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου. Θ
μζκοδοσ ςτθρίηεται ςε δενδρικι μορφι αποςφνκεςθσ που απεικονίηει το περιεχόμενο τθσ πλθροφορίασ από το ανϊτερο επίπεδο ςθμαςιολογικισ περιγραφισ ωσ προσ το κατϊτερο επίπεδο λεπτομζρειασ. Στθν εργαςία παρουςιάηονται μζκοδοι εκτίμθςθσ των χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων ςε μία ςκθνι και των χαρακτθριςτικϊν ςκθνϊν ςε μία ακολουκία εικόνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ /ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ22

Ετεροαναφορζσ

3

Δ.Σ86 N. Doulamis, A. Doulamis and K. Ntalianis, “Recursive Non-Linear Autoregressive Models
(RNAR): Application to Traffic Prediction of MPEG Video Sources,” EURASIP: European Signal
Processing Conference (EUSIPCO), Toulouse France, September 2002.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται κεωρθτικι εξιγθςθ των μοντζλων (RNAR). Το ςφςτθμα εφαρμόηεται για τθν πρόβλεψθ των ρυκμϊν πλθροφορίασ βίντεο που είναι κωδικοποιθμζνθ κατά το πρότυπο MPEG-2.
Εξετάηονται τρόποι ικανοποίθςθσ τθσ ηθτοφμενθσ ποιότθτασ υπθρεςίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+ (αναδρομικό μοντζλο ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ, που επεκτείνει τα γραμμικά μοντζλα αυτοπαλινδρόμθςθσ με μθ γραμμικό τρόπο, με εφαρμογι ςτθν κυκλοφοριακι πρόβλεψθ των ρυκμϊν μετάδοςθσ πθγϊν video).
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ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ87 N. Doulamis, A. Doulamis, Athanasios Panagakis, Konstantinos Dolkas, Τ. Varvarigou and
Emmanuel Varvarigos, “Workload Prediction of Rendering Algorithms in GRID Computing,” Proc.
of 7th European Multigrid Conference (EMG), Germany, October 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα νευρωνικό δίκτυο για τθν πρόβλεψθ του υπολογιςτικοφ φόρτου
διεργαςιϊν τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ ςυνκετικισ εικόνασ. Το δίκτυο λαμβάνει ωσ είςοδο οπτικά χαρακτθριςτικά
ανάλυςθσ τριςδιάςτατων ςυνκετικϊν εικόνων εφαρμόηοντασ τεχνικζσ όραςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΕΡΕΚΤΑΜΕΝΘΣ ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ με εφαρμογζσ ςτθν απόδοςι των
εικόνων *ΟΥ4+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ρρόδρομοσ ανακοίνωςθ τθσ Δ.Ρ23

Ετεροαναφορζσ

4

Δ.Σ88 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and Τ. Varvarigou, “Adaptive Similarity Measure Estimation
for Interactive Multimedia Content Retrieval,” 4th European Workshop of Image Analysis for
Interactive Multimedia Services (WIAMIS), London, May 2003.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται προςαρμοςτικι μζκοδοσ εκτίμθςθσ του μζτρου ομοιότθτασ που χρθςιμοποιείται για τθν υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ οπτικισ πλθροφορίασ. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ δίνει ζμφαςθ
ςτθν δυναμικι προςαρμογι των εξατομικευμζνων μεκόδων μοντελοποίθςθσ με αναδρομικό τρόπο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ21

Ετεροαναφορζσ

Δ.Σ89 D. Kosmopoulos, A. Doulamis, N. Doulamis and Τ. Varvarigou, “Reliable Networks of
Omega–Interconnected Identical Processing Elements,” International Conference on Parallel and
Distributed Techniques and Applications (PDPTA), Las Vegas USA, July 2003.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτιν προτείνεται ζνα ςχιμα αρχιτεκτονικισ OMEGA που είναι μία υλοποίθςθ υλικοφ για
αξιόπιςτεσ καταςκευζσ. Θ αρχιτεκτονικι OMEGA επεκτείνεται ειςάγοντασ διάφορα επίπεδα αξιοπιςτίασ. Θ τεχνικι
περιλαμβάνει τεχνικζσ ανάλυςθσ ςιματοσ ϊςτε να προκφψουν αξιόπιςτεσ διαςυνδζςεισ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου επειδι παρουςιάηει αρχιτεκτονικζσ υλικοφ.
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Δ.Σ90 Α. Doulamis and N. Doulamis, “Performance Evaluation of Euclidean/Correlation-Based
Relevance Feedback Algorithms in Content-Based Image Retrieval Systems,” Proc. of the IEEE
International Conference on Image Processing (ICIP), Vol. 1, pp 737-740, Barcelona, 14-17
September 2003.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία αξιολογοφνται πολλζσ μζκοδοι ανάδραςθσ ςχετικότθτασ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ να προςαρμόηουν τθν οργάνωςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ςτισ εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ
του χριςτθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται με βάςθ τισ οπτικζσ μεταβολζσ του περιεχομζνου που υπολογίηονται με χριςθ
τεχνικϊν όραςθσ υπολογιςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (παρουςιάηονται και αξιολογοφνται μζκοδοι ανάδραςθσ ςχετικότθτασ ωσ προσ τθν προςαρμογι τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ςτθν αναηιτθςθ του χριςτθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, θ εργαςία κατόπιν επεκτάκθκε ςτθν Δ.Ρ25

Ετεροαναφορζσ

6

Δ.Σ91 N. Doulamis, A. Doulamis, “Non-Linear 3D Rendering Workload Prediction based on a
Combined Fuzzy-Neural Network Architecture for Grid Computing Applications,” Proc. of the IEEE
International Conference on Image Processing (ICIP), Vol.3, pp. 1069-1072, Barcelona, 14-17
September 2003.
Ρεριγραφι: Ρρόκειται για εργαςία που παρουςιάηει τεχνικζσ όραςθσ για τριςδιάςτατεσ ςυνκετικζσ εικόνεσ με χριςθ
αςαφοφσ λογικισ και νευρωνικϊν δικτφων, ςε αντίκεςθ με τθν Δ.Σ21. Στθ εργαςία γίνεται ςφγκριςθ των δφο μεκόδων. Δεν παρουςιάηονται τεχνικζσ δίκαιθσ δρομολόγθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ με εφαρμογζσ ςτθν απόδοςι των εικόνων *ΟΥ4+ (μεκοδολογία για τθν πρόβλεψθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ τθσ 3D απεικόνιςθσ δεδομζνων με τεχνικζσ αςαφοφσ λογικισ και νευρωνικϊν δικτφων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, με ομοιότθτεσ με τθν Δ.Ρ20

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ92 N. Doulamis and A. Doulamis, “Video Object Segmentation and Tracking in Stereo
Sequences using Adaptable Neural Networks,” Proc. of the IEEE International Conference on Image
Processing (ICIP), Vol 1, pp. 149-152, Barcelona, 14-17 September 2003.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι οι ςυγγραφείσ εκμεταλλεφονται τθν πλθροφορία του βάκουσ για τθν ςθμαςιολογικι
κατάτμθςθ (semantic segmentation) εικόνων. Το βάκοσ υπολογίηεται από ζνα ηεφγοσ εικόνων με τεχνολογίεσ εκτίμθςθσ των ομολόγων ςθμείων. Το χαρακτθριςτικό του βάκουσ παρζχει μία περιςςότερο ςθμαςιολογικι αναπαράςταςθ από ό,τι το χαρακτθριςτικό του χρϊματοσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί αντικείμενα βρίςκονται ςυνικωσ ςτο ίδιο
βάκοσ αλλά αποτελοφνται από περιοχζσ διαφορετικοφ χρϊματοσ. Αυτόσ όμωσ ο αλγόρικμοσ είναι κατάλλθλοσ για
τθν κατάτμθςθ και όχι παρακολοφκθςθ. Αυτό γιατί απαιτείται μεγάλοσ υπολογιςτικόσ φόρτοσ για τθν κατάτμθςθ βάκουσ, τθν χρωματικι κατάτμθςθ, τθν εκτίμθςθ του βάκουσ και ςτθν ςυνζχεια τθν προβολι. Θ εργαςία αυτι αντιμετωπίηει το πρόβλθμα αυτό προτείνοντασ αποτελεςματικι μζκοδο παρακολοφκθςθσ για ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ.
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Ριο ςυγκεκριμζνα, γίνεται μθ γραμμικι κατθγοριοποίθςθ των χρωματικϊν περιοχϊν που απαρτίηουν το υπό παρακολοφκθςθ ςθμαςιολογικό αντικείμενο. Για τθν μθ γραμμικι αντιςτοίχιςθ χρθςιμοποιείται ζνα νευρωνικό δίκτυο.
Επειδι όμωσ ςε διαφορετικζσ ςκθνζσ υπάρχουν διαφορετικά αντικείμενα με διαφορετικζσ χρωματικζσ περιοχζσ, απαιτείται δυναμικι προςαρμογι των βαρϊν του δικτφου οςάκισ οι καταςτάςεισ του περιβάλλοντοσ αλλάηουν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και τθν κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με
χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3] (τεχνικζσ περιγραφισ και παρακολοφκθςθσ ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων αντικειμζνων με αξιοποίθςθ τθσ κατάτμθςθσ βάκουσ ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ με χριςθ επανεκπαιδευόμενου νευρωνικοφ δικτφου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, με ομοιότθτεσ με τθν Δ.Ρ17

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ93 A. Litke, A. Panagakis, N. Doulamis, A. Doulamis, T. Varvarigou and E. Varvarigos, “An
advanced architecture for a commercial grid infrastructure,” Second European AcrossGrids
Conference, AxGrids 2004, Nicosia, Cyprus, Vol. 3165, pp. 32-41, 2004, January 28-30, 2004,
Ρεριγραφι: Αυτι θ εργαςία παρουςιάηει τεχνολογίεσ που είναι ςε κζςθ να εγγυθκοφν ποιότθτα υπθρεςίασ ςε υπολογιςτικά διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα πλζγματοσ. Οι τεχνολογίεσ εξετάηουν πρότυπα που είναι κρυμμζνα ςτισ υπολογιςτικζσ διεργαςίεσ. Χωρίσ τζτοιου είδουσ τεχνολογίεσ δεν είναι δυνατόν να γίνει εμπορικι εκμετάλλευςθ μίασ
υπολογιςτικισ διαςυνδεδεμζνθσ κατανεμθμζνθσ πλατφόρμασ. Οι αλγόρικμοι που παρουςιάηονται επιτρζπουν τθν
όςο τον δυνατό καλφτερθ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των χρθςτϊν. Οι τεχνικζσ υλοποιοφνται ςτθν επιτάγχυνςθ
αλγορίκμων απόδοςθσ εικόνων
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ αρχιτεκτονικισ ςυςτιματοσ όραςθσ *Ε4+ (τεχνικζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων
από πολλζσ πθγζσ για τθν βελτίωςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ ςε διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα πλζγματοσ με εφαρμογι ςε ςυςτιματα απόδοςθσ εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

15

Δ.Σ94 A. Doulamis “Fair QoS Resource Management and Non-Linear Prediction Of 3D Rendering
Applications,” IEEE International Symposium on Circuits & Systems (ISCAS), Vol 3, pp.889-892
Vancouver, Canada, 23-26 May 2004.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει πρωτότυπεσ τεχνικζσ όραςθσ υπολογιςτϊν ςε τριςδιάςτατεσ ςυνκετικζσ
εικόνεσ. Με αυτόν τον τρόπο εξάγονται χαρακτθριςτικά που περιγράφουν τθν πολυπλοκότθτα των οπτικϊν ςκθνϊν.
Τα χαρακτθριςτικά εν ςυνεχεία χρθςμιποιοφνται για τθν πρόβλεψθ του υπολογιςτικοφ φόρτου τζτοιων διεργαςιϊν.
Θ πρόβλεψθ γίνεται με χριςθ μθ γραμμικϊν μοντζλων με δίκαιο τρόπο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ ςυνκετικϊν εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ (ςυνδυαςμόσ νευρωνικϊν δικτφων και αςαφοφσ λογικισ) *ΟΥ3+ και εφαρμογι ςτθν απόδοςθ
εικόνων *ΟΥ4+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ20
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Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ95 A. D. Doulamis and N. D. Doulamis, “Multiscale Non-Linear Video Content Decomposition:
Analysis and Evaluation,” Proc. of European Signal Processing Conference, (EUSIPCO), ViennaAustria, Sept. 2004.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι κεμελιϊνεται κεωρθτικά ο βακμόσ απόδοςθσ ενόσ ςυςτιματοσ δεντρικισ οργάνωςθσ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Για τον κεωρθτικό υπολογιςμό χρθςιμοποιείται θ ποςότθτα τθσ εντροπίασ που ορίηεται ωσ ο βακμόσ δυςκολίασ εφρεςθσ ενόσ πλαιςίου ςτθν ακολουκία. Με βάςθ τον κεωρθτικό αυτό οριςμό αποδεικνφεται ότι μία δεντρικι δομι 4 επιπζδων είναι 16 φορζσ καλφτερθ από τθν κλαςικι ακολουκιακι μορφι.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν /ερμθνείασ
του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (κεμελίωςθ και αξιολόγθςθ μεκόδου μθ γραμμικισ αποςφνδεςθσ
ακολουκιϊν video με ιεραρχικι προςζγγιςθ δενδρικισ δομισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τθν Δ.Σ85

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ96 Α. Doulamis, D. Kosmopoulos, C. Christogiannis, and T. Varvarigou, “POLYMNIA: Personalized
Leisure and Entertainment over Cross Media Intelligent Platforms,” European Workshop on the Integration
of Knowledge, Semantics and Digital Media Technology, London, UK, 25-26 November 2004
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτιν παρουςιάηεται θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ POLYMNIA. O ςτόχοσ του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι να εντοπίςει και να παρακολουκιςει ανκρϊπουσ από κάμερεσ που επιςκζπτονται χϊρουσ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Στθν ςυνζχεια παράγεται ζνα αυτοματοποιθμζνο βίντεο που διαμορφϊνεται με βάςθ τουσ
παραπάνω μθχανιςμοφσ υπολογιςτικισ όραςθσ και παραδίδεται ςτον επιςκζπτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ με εφαρμογζσ για υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ραρουςίαςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ, που αναπτφςςεται αναλυτικότερα ςτθν Δ.Σ105

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ97 N. Doulamis, P. Karagiannis, K. Paparrizos, A. Sifaleras, and A. Doulamis, “A Reconfigurable
Mobile Agent Architecture Enhanced with Relevance Feedback Mechanism for Interactive
Multimedia Retrieval,” 7th DELOS Thematic Workshop on Audio-visual content and Information
Visualization in Digital Libraries (AVIVDILID), Cortona, Italy,4-6 May 2005
Ρεριγραφι: H εργαςία προτείνει μεκοδολογίεσ κινθτϊν πρακτόρων που είναι ικανοί να εντοπίςουν οπτικό περιεχόμενο ςτο Διαδίκτυο, να εφαρμόηουν ςε αυτό τεχνικζσ υπολογιςτικισ όραςθσ και να εξαγάγουν ςθμαςιολογικι οπτικι πλθροφορία. Οι πράκτορεσ ζχουν επίςθσ τθν ικανότθτα να προςαρμόηουν τθν ανάλυςθ ςτισ εκάςτοτε πλθροφοριακζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν, επιτυγχάνοντασ εξατομικευμζνθ υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ του περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδολογία κινθτϊν πρακτόρων για εντοπιςμό οπτικοφ περιεχομζνου ςε ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ με προςαρμογι βάςει μθχανιςμοφ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ και
επιλογι των ςθμαντικότερων οπτικϊν περιγραφζων).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ αρχικι διατφπωςθ τθσ προςζγγιςθσ τθσ Δ.Σ109

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ98 A. Doulamis and N. Doulamis, “Optimal Object-based Scalability for Video Content
Adaptation according to a Usage Environment,” IEEE Workshop on Signal Processing Systems,
Design and Implementation, Athens, pp. 646-651 Greece, 2-4 November 2005
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει ζνα μοντζλο προςαρμογισ του οπτικοφ περιεχομζνου βίντεο ςτισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν. Θ μζκοδοσ υιοκετεί μία τεχνικι οπτικισ προςαρμογισ που είναι κλιμακωτι και μειϊνει τον
μεςο ρυκμό των δεδομζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ προςαρμογισ τθσ ποιότθτασ μεταδιδόμενων εικόνων video ςτα χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν
και των τερματικϊν ςυςκευϊν με προςαρμοςτικι μετάδοςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ανάλογα με
τισ απαιτιςεισ των πόρων του ςυςτιματοσ και τον βακμό ςθμαντικότθτασ των αντικειμζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ99 N. Doulamis, A. Doulamis and D. Kosmopoulos, “Content-based Decomposition of Gesture
Videos,” IEEE Workshop on Signal Processing Systems, Design and Implementation, pp.319-324,
Athens, Greece, 2-4 November 2005
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μια νζα μζκοδοσ για αποςφνκεςθ (decomposition) ψθφιακοφ βίντεο που απεικονίηει
κινιςεισ ςχετικζσ με νοθματικι γλϊςςα με ςτόχο τθν μετάδοςθ δυναμικά εξαγόμενων περιλιψεων του περιεχομζνου μζςα από δίκτυα μικροφ εφρουσ ηϊνθσ. Από το αρχικό περιεχόμενο εξάγονται κάποια πλαίςια-κλειδιά (keyframes) και τα γειτονικά πλαίςια ανατίκενται ςτα πλαίςια-κλειδιά με παρόμοιο περιεχόμενο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ (μεκοδολογία ανάλογθ με τθσ
Δ.101, όπου ςτόχοσ είναι θ αποςφνκεςθ ακολουκιϊν video νοθματικισ γλϊςςασ ςε ςθμαςιολογικζσ
οντότθτεσ βάςει ιεραρχικισ αναπαράςταςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Δ.Σ100 Ν. Papadakis, A. Doulamis, D. Skoutas, A. Litke, N. Doulamis and T. Varvarigou,
“Retrieving, Adapting and Delivering Multimedia Content Using a Mobile Agent Architecture,” In
Proc. of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 458-461,
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Amsterdam, The Netherlands, July 2005
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει ζναν ευφυι αλγόρικμο όραςθσ που επιςκζπτεται δυναμικά ιςτοςελίδεσ ςτο Διαδίκτυο που ζχουν πολυμεςικό περιεχόμενο, πχ. βιβλία, και προςπακεί με αυτόματο τρόπο να εξαγάγει τθν οπτικι
πλθροφορία των μεταδεδομζνων. Στθν ςυνζχεια το οπτικό περιεχόμενο χρθςιμοποιείται για τθν ανάκτθςθ με βάςθ
τθν ςθμαςιολογικι πλθροφορία παρόμοιων δεδομζνων. Το οπτικό περιεχόμενο περιγράφεται με υλοποίθςθ τεχνικϊν όραςθσ οι οποίεσ εφαρμόηονται δυναμικά μζςω ευφυϊν πρακτόρων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με εφαρμογι ςτα πολυμεςικά ςυςτιματα *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ρρόδρομοσ ανακοίνωςθ τθσ Δ.Ρ28

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ101 D. I. Kosmopoulos, A. Doulamis, N. Doulamis, “Gesture-based Video Summarization,” in
Proc. of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Vol. 3, pp 1220-1223, Genoa,
Italy, 11-14 Sept. 2005.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μια νζα μζκοδοσ για τθ δθμιουργία περιλιψεων για αρχεία βίντεο που απεικονίηουν κινιςεισ για νοθματικι γλϊςςα. Οι κινιςεισ που εκτελοφνται με το κεφάλι και τα δφο χζρια εξάγονται μετά από κατάτμθςθ με βάςθ το χρϊμα και αναπαριςτϊνται μζςω των ροπϊν κατά Zernike. Θ ενζργεια τθσ χειρονομίασ υπολογίηεται
από το μζτρο των ροπϊν και παρακολουκείται ςτο χρόνο για εντοπιςμό τοπικϊν ελαχίςτων και μεγίςτων, που ςθματοδοτοφν οπτικά γεγονότα και επομζνωσ πλαίςια-κλειδιά (key-frames) που περιγράφουν επαρκϊσ το περιεχόμενο. Θ
προτεινόμενθ μζκοδοσ δεν βαςίηεται ςε κάποια τιμι κατωφλίου όπωσ οι τρζχουςεσ μζκοδοι και επομζνωσ ο αρικμόσ
των πλαιςίων-κλειδιϊν μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τθν πολυπλοκότθτα τθσ κίνθςθσ. Θ εφαρμοςιμότθτα τθσ μεκόδου αποδεικνφεται πειραματικά με χριςθ τθσ ςε βίντεο νοθματικισ γλϊςςασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ για τθν ςφνοψθ ακολουκιϊν από εικόνεσ χειρονομιϊν με εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν βάςει των ροπϊν Zernike).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ102 A. Doulamis and N. Doulamis, “Adaptation of Video Content using Object Scalability,”
Proc. of the VLVB 2005 Workshop, Carliari, Sardenia, Italy, Sept. 2005.
Ρεριγραφι: H εργαςία αυτι παρουςιάηει μια καινοτόμο τεχνικι προςαρμογισ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ακολουκιϊν βίντεο ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν και των υπολογιςτικϊν ςυςκευϊν. Θ προςαρμογι μετατρζπει τθν πλθροφορία
του περιεχομζνου ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ των τελικϊν χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Δ.Σ98

Ετεροαναφορζσ

-
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Δ.Σ103 V. Anagnostopoulos, S.Chatzis, C. Lalos, A. Doulamis, D. Kosmopoulos, T. Varvarigou., H.
Neuschmied, G. Thallinger, S. Middleton, M. Addis, E. Bustos, F. Giorgini “A Cross Media Platform
for Personalized Leisure & Entertainment: The POLYMNIA Approach”, 2nd Int. Conference on
Automated Production of Cross-media content for Multi-Channel Distribution, pp.283-290, Leeds
UK, 2006.
Ρεριγραφι: Γίνεται παρουςίαςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ
προγράμματοσ POLYMNIA, το οποίο αναπτφςςει μια ευφυι πλατφόρμα που κα ςυνδυάηει πολλά μζςα για τθν παροχι ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςε κεματικά πάρκα και μουςεία. Οι επιςκζπτεσ αναγνωρίηονται από το πρόςωπο και καταγράφονται από κάμερεσ. Το οπτικό περιεχόμενο από τθν επίςκεψι τουσ μοντάρεται αυτόματα με βάςθ το ςθμαςιολογικό τθσ περιεχόμενο και παρζχεται ςτθν ζξοδο ςε ψθφιακι μορφι ι μεταδίδεται μζςω Διαδικτφου ςε υπολογιςτζσ ι φορθτζσ ςυςκευζσ, ϊςτε να μπορεί να μοιραςτεί κάποιοσ τθν εμπειρία τθσ επίςκεψθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ ςε βιομθχανικζσ εφαρμογζσ *ΟΥ5+
(ανάπτυξθ ςυςτιματοσ για τον εντοπιςμό και παρακολοφκθςθ ανκρϊπων ςε κεματικά πάρκα και
τθν δθμιουργία εξατομικευμζνου video, πρόδρομοσ τθσ Δ.Π32).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ32

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ104 A. Doulamis and G. Tziritas, “Content-based Low Adaptation in Low/Variable Bandwidth
Communication Networks Using Adaptable Neural Networks Structures,” IEEE International Joint
Conference on Neural Networks, pp. 4037-4040, Vancouver, Canada, 16-21 June 2006
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει καινοτόμο αλγόρικμο εντοπιςμοφ πλαιςίων-κλειδιϊν ςε ακολουκίεσ βίντεο με
βάςθ τισ οπτικζσ μεταβολζσ του περιεχομζνου. Θ μζκοδοσ εν αντικζςει με τισ προθγοφμενεσ τεχνικζσ προβλζπει ποια
κα είναι θ μεταβολι ςτο περιεχόμενο με βάςθ τα υπάρχοντα χαρακτθριςτικά του βίντεο. Αυτό γίνεται με χριςθ μθ
γραμμικϊν “προβλεπτϊν” μζςω υλοποίθςθσ νευρωνικϊν δικτφων. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςυςχετίηονται τα οπτικά χαρακτθριςτικά που ζχουν ιδθ εξαχκεί για να χαρακτθρίςουν το περιεχόμενο μιασ ακολουκίασ και εκτιμϊνται τα νζα
χαρακτθριςτικά με βάςθ τα τρζχοντα. Ζτςι μπορεί να υπολογιςτεί το εφροσ ηϊνθσ που απαιτείται για τθν μετάδοςθ
τθσ πλθροφορίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (υλοποίθςθ νευρωνικοφ δικτφου για πρόβλεψθ αρικμοφ αντιπροςωπευτικϊν πλαιςίων ακολουκίασ video με βάςθ προθγοφμενεσ οπτικζσ μεταβολζσ περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

4

Δ.Σ105 V. Anagnostopoulos, D. Kosmopoulos, A. Doulamis, A. Makris, C. Lalos and T. Varvarigou,
“Automated Production of Personalized Video Content for Visitors of Thematic Parks,” IET 2nd
International Conference on Intelligent Environments, Vol. 1, pp. 173-181,Athens, Greece, July
2006
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει αλγορίκμουσ εξαγωγισ του προςκθνίου από το φόντο ςε ακολουκίεσ βίντεο εξωτε-
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ρικϊν χϊρων. Ρροτείνονται επίςθσ μζκοδοι παρακολοφκθςθσ ανκρϊπων ςε τζτοιου είδουσ περιβάλλοντα ςτα οποία
ο φωτιςμόσ και θ μεταβολι του παίηουν ςθμαντικό ρόλο. Θ παρακολοφκθςθ των ατόμων πραγματοποιείται ςε κεματικό πάρκο. Με βάςθ τθν ανάλυςθ αυτι τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ςυντίκεται ζνα βίντεο που αυτόματα αποκόπτει
ςκθνζσ και ςυνκζτει τθν εξατομικευμζνθ κίνθςθ ενόσ επιςκζπτθ ςτο κεματικό πάρκο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοι εξαγωγισ
του προςκθνίου και παρακολοφκθςθσ ανκρϊπων ςε κεματικά πάρκα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ , ωσ προσ τθν Δ.Σ103, πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ32

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ106 A. Doulamis, D. Kosmopoulos, N. Doulamis, “Content-Based Time Sampling for Efficient
Video Delivery over Networks of Low and Variable Bandwidth,” IEEE International Conference on
Digital Telecommunications, Cote D’ Azure, France August 2006
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει εναλλακτικι αναπαράςταςθ περιεχομζνου βίντεο με ιεραρχικι δομι. Το πλεονζκτθμα είναι πωσ ςε περιπτϊςεισ χαμθλισ δυνατότθτασ μετάδοςθσ κα μπορεί να αποςτζλλονται μόνο εκείνα τα πλαίςια που είναι πιο ςθμαντικά για τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου από τον χριςτθ επιτυγχάνοντασ τθν ελάχιςτθ
απϊλεια πλθροφορίασ
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3] (τεχνικι προςαρμοςτικισ δειγματολθψίασ ςε ακολουκίεσ εικόνων με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ107 A. Doulamis and N. Papadakis, “Reconfigurable Mobile Agents for Interactive Multimedia Retrieval
in Distributed Digital Libraries,” IST mobile Summit, Myconos Island, Greece, June 2006
Ρεριγραφι: H εργαςία προτείνει επαναδιαμορφοφμενουσ κινθτοφσ πράκτορεσ για τθν αποτελεςματικι ανάκτθςθ
οπτικισ πλθροφορίασ ςτο Διαδίκτυο με βάςθ το περιεχόμενο. Το ςφςτθμα υπολογίηει δυναμικά τθν ανάλυςθ και τθν
διανομι του οπτικοφ περιεχομζνου με βάςθ τα χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν και τισ εκάςτοτε ιδιότθτεσ των πόρων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Δ.Σ109

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ108 S. Chatzis, A. Doulamis, D. Kosmopoulos, Τ. Varvarigou, “Video Representation and
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Retrieval Using Spatio-Temporal Descriptors and Region Relations,” Ιnt Conf on Artificial Neural
Networks – ICANN 06, 94-103, Athens 2006.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται καινοτόμοσ τεχνικι χωροχρονικισ περιγραφισ οπτικοφ περιεχομζνου ςε ακολουκίεσ βίντεο.
Θ τεχνικι εφαρμόηει τεχνικζσ υπολογιςτικισ όραςθσ του κατατζμνουν τα πλαίςια όχι μόνο ςτον χϊρο αλλά και ςτο
χρόνο. Με αυτό τον τρόπο θ κατάτμθςθ γίνεται με κεϊρθςθ του βίντεο ωσ 3D ςιματοσ ςτο οποίο θ τρίτθ διάςταςθ
είναι ο χρόνοσ. Θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιεί για τθν αναπαράςταςθ του βίντεο τθν πλθροφορία του περιεχομζνου
και τθν ανκρϊπινθ κατανόθςθ αυτοφ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ αναπαράςταςθσ και ανάκτθςθσ video με τεχνικι χωροχρονικισ κατάτμθςθσ βάςει
χρϊματοσ και κίνθςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Δ.Σ109 A. Doulamis and N. Doulamis, “User-centric Evolution of Multimedia Content Description,”
EURASIP: European Signal Processing Conference (EUSIPCO), Florence, Italy, September 2006.
Ρεριγραφι : Θ εργαςία αυτι προτείνει μία χρθςτο-κεντρικι μεκοδολογία ανάλυςθσ οπτικοφ περιεχομζνου. Οι μζχρι
τϊρα προςεγγίςεισ υποκζτουν ότι για ζνα οπτικό περιεχόμενο εξάγεται ζνασ ςυγκεκριμζνοσ τφποσ χαρακτθριςτικϊν.
Το βζλτιςτο όμωσ χαρακτθριςτικό που περιγράφει αποδοτικότερα μία εικόνα δεν είναι εφκολο να εκτιμθκεί. Αυτό
ςυμβαίνει γιατί διαφορετικοί χριςτεσ αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο το ίδιο περιεχόμενο και επομζνωσ άλλοι περιγραφείσ είναι κατάλλθλοι για κάκε χριςτθ. Τθν καινοτόμο αυτι ιδζα παρουςιάηει θ εργαςία αυτι, όπου θ
περιγραφι του περιεχομζνου τροποποιείται κάκε φορά με βάςθ τισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν. Αυτι θ εργαςία, διαχωρίηει τα χαρακτθριςτικά ςε ομάδεσ. Στθν ςυνζχεια υπολογίηεται θ ενζργεια κάκε ομάδασ ωσ προσ τισ προτιμιςεισ
των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (προςζγγιςθ εξατομικευμζνθσ ανάλυςθσ οπτικοφ περιεχομζνου
με χριςθ διαφορετικϊν οπτικϊν περιγραφζων και αυτόματθ προςαρμογι τουσ ςτο προφίλ των χρθςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ110 K. Athanasakos, A. Doulamis, and N. Karanikolas, “A Signature Tree Content-based
Retrieval Image Retrieval System,” International Conference on Computer Graphics and Artificial
Intelligence (3ia), Athens, Greece, May 2007
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει μια πρωτότυπθ περιγραφι του οπτικοφ περιεχομζνου μζςω δζνδρων υπογραφϊν
(signature trees). Τα δζνδρα υπογραφϊν ςυνιςτοφν μια αποτελεςματικότερθ ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ οπτικισ
πλθροφορίασ ςε ςχζςθ με άλλεσ τεχνικζσ. Θ καινοτόμοσ αυτι υπολογιςτικι ανάλυςθ εφαρμόηεται ςε ςυςτιματα
ανάκτθςθσ οπτικϊν δεδομζνων με βάςθ το περιεχόμενο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (αναηιτθςθ εικόνων βάςει περιεχομζνου με εξαγωγι περιγραφζων και χριςθ δζνδρων υπογραφισ με αξιοποίθςθ ςυνοχισ χρϊματοσ).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ111 N. D. Doulamis, Pantelis N. Karamolegkos, A. D. Doulamis, E. N. Protonotarios, “Semantic
Decomposition of Unstructured P2P Networks for Efficient Content Search”, International
Conference on Visual Information Engineering, London, UK, 2007
Ρεριγραφι: Ρεριγράφεται ζνα ςχιμα βζλτιςτθσ ομαδοποίθςθσ ομότιμων κόμβων. Θ ομαδοποίθςθ γίνεται με βάςθ
τα χαρακτθριςτικά ανταλλαγισ δεδομζνων ανάμεςα ςτουσ κόμβουσ βάςει οπτικϊν δεδομζνων. Θ ομαδοποίθςθ αυτι
ζχει ωσ ςτόχο τθν γριγορθ αναηιτθςθ δεδομζνων ςε ομότιμα δίκτυα που κατζχουν παρόμοιο περιεχόμενο. Για τθν
ομαδοποίθςθ χρθςιμοποιοφνται φαςματικζσ μζκοδοι που ςτθρίηονται ςτθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ γενικευμζνων ιδιοτιμϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι παρεμφερισ με τθν Δ.Ρ30

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ112 C. Panagiotakis, A. Doulamis, G. Tziritas, “Equivalent Key Frame Selection based on Iso
Content Distance and Iso Distortion Principles,” IEEE 8th Workshop on Image Analysis for
Interactive Multimedia Services, pp. 29-32, Santorini, Greece, June 2007
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει μία πρωτότυπθ τεχνικι περιγραφισ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ με βάςθ τθν
τεχνικι του ίςου οπτικοφ περιεχομζνου. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν χριςθ ςχιματοσ ανάλυςθσ/όραςθσ ϊςτε να
εντοπιςτοφν πλαίςια ςτισ ακολουκίεσ με παρόμοια οπτικά χαρακτθριςτικά. Θ τεχνικι εφαρμόηεται ςε ςφνοψθ ακολουκιϊν με βάςθ τθν οπτικι πλθροφορία.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθσ / ερμθνείασ οπτικοφ
περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ ωσ πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ31

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ113 S. Chatzis, A. Doulamis, and T. Varvarigou, “A Content-based Image Retrieval Scheme
allowing for Robust Automatic Personalization,” ACM International Conference on Image and
Video Retrieval, pp. 1-6, July 2007
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει νζεσ καινοτόμεσ τεχνικζσ όραςθσ υπολογιςτϊν για τθν περιγραφι του οπτικοφ
περιεχομζνου. Οι τεχνικζσ εφαρμόηονται ςτθν ςυνζχεια για τθν ανάκτθςθ δεδομζνων με βάςθ το περιεχόμενο. Θ
τεχνικισ ςτθρίηεται ςε κρυμμζνα Μαρκοβιανά μοντζλα και εκμεταλλεφεται τθν κατανομι student_t.
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (πικανοτικό πλαίςιο για ανάκτθςθ εικόνων βάςει περιεχομζνου με μοντελοποίθςθ ςθμαςιολογικϊν τάξεων εικόνων και μθχανιςμό ανάδραςθσ ςχετικότθτασ για προςαρμογι ςτθν προςωπικι
αντίλθψθ των χρθςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ114 N. D. Doulamis, P. N. Karamolegkos, A. D. Doulamis, I. G. Nikolakopoulos, “Optimal
Decomposition of P2P Networks based on File Exchange Patterns for Multimedia Content Search &
Replication,” ACM Workshop on Multimedia Information Retrieval, Conjunction with ACM
Multimedia, pp. 125-134, Augsburgm, Germany, Sept. 2007.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία παρουςιάηει τεχνικζσ ομαδοποίθςθσ κόμβων με βάςθ τθν οπτικι πλθροφορία. Θ ομαδοποίθςθ πραγματοποιείται με τθν τεχνικι τθσ φαςματικισ ομαδοποίθςθσ. Θ ομαδοποίθςθ λαμβάνει υπόψθ τθσ οπτικά
χαρακτθριςτικά των δεδομζνων ζτςι ϊςτε κόμβοι που κατζχουν οπτικά δεδομζνα να κατθγοριοποιοφνται ςτισ ίδιεσ
κλάςεισ, ενϊ θ ομοιότθτα τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ανάμεςα ςτουσ κόμβουσ ελαχιςτοποιείται. Αυτό επιτυγχάνεται
με τθν εξαγωγι οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε κάκε κόμβο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι ςφνκεςθ των Δ.Σ115 και Δ. Σ111

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ115 N. D. Doulamis, P. N. Karamolegkos, A. Doulamis, E. N. Protonotarios “Cluster-Based
Proactive Replication of Multimedia Files in Peer-to-Peer Networks,” IEEE Conference on Digital
Information Management, Vol. 1, pp. 368-375, Lyon, France, Oct. 2007.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μία μζκοδοσ αντιγραφισ οπτικϊν δεδομζνων ςε ςυςτιματα ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί ο
χρόνοσ για το κατζβαςμα (download) τθσ οπτικισ πλθροφοριϊν. Θ εργαςία χρθςιμοποιεί ιδζεσ ελαχιςτοποίθςθσ απόςταςθσ ςε διςδιάςτατο πλζγμα κόμβων, όπωσ προτείνεται ςε τεχνικζσ αναγνϊριςθσ προτφπων ςε γράφουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (προςζγγιςθ για αντιγραφι πολυμεςικϊν δεδομζνων ςε ομότιμα δίκτυα με ςθμαςιολογικι οργάνωςθ του δικτφου ςε ςυςτάδεσ κοινϊν ενδιαφερόντων περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ116 P. Delias, A. Doulamis and N. Matsatsinis, “Simulating Agents as Balanced Scorecarded
Objectives,” IEEE International Conference of Distributed Human-Machine Systems, March 2008,
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Athens, Greece.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι περιγράφει ευφυείσ πράκτορεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ιςορροπθμζνθ επιλογι
ςκορ ςε πολφπλοκα ςυςτιματα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ.

Δ.Σ117 P. Delias, A. Doulamis and N. Matsatsinis, “A Joint Optimization Algorithm For Dispatching
Tasks In Agent-Based Workflow Management Systems,” International Conference on Enterprise
Information Systems (ICEIS), Barcelona, Spain, June 2008.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι περιγράφει αλγεβρικζσ τεχνικζσ φαςματικισ ομαδοποίθςθσ διεργαςιϊν γεγονότων. Θ
τεχνικι μοντελοποιεί τισ διεργαςίεσ ωσ πίνακεσ και επιλφει το πρόβλθμα μζςω γενικευμζνων ιδιοτιμϊν. Εφαρμόηεται
επίςθσ διακριτοποίθςθ για να μοντελοποιιςει μθ διακοπτόμενεσ διεργαςίεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ ευρφτεροιυ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο
ςκζλοσ που αφορά επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ
*Ε5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ34

Ετεροαναφορζσ

Δ.Σ118 S. Tsafarakis, A. Doulamis, and N. Matsatsinis, “An Integrated Market Simulation Model for
the Design of New Products,” IEEE International Conference on Engineering Management, pp. 1-5,
Lisbon, Portugal, 28-30 June 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα καινοτόμο μοντζλο προςομοίωςθσ τθσ κατανομισ νζων προϊόντων ςτθν αγορά. Θ ανάλυςθ βελτιϊνει υπάρχουςεσ τεχνικζσ με τθν ειςαγωγι νζων παραμζτρων που κακορίηουν
τθν ςυμπεριφορά των προϊόντων ςτθν αγορά
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ και αςχολείται με
κζματα πικανοτικισ μοντελοποίθςθσ ςτον ςχεδιαςμό προϊόντων.

Δ.Σ119 C. Lalos, A. Doulamis, K. Konstanteli, P. Delias and T. Varvarigou, “An Innovative Contentbased Indexing Technique with Linear Response Suitable for Pervasive Environments,” IEEE
International Workshop on Content-based Multimedia Indexing, pp. 462-469, London, UK, 18-20
June 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται καινοτόμοσ τεχνικι υπολογιςτικισ όραςθσ που οργανϊνει τουσ εξαγόμενουσ οπτικοφσ περιγραφείσ με τρόπο που να επιτρζπεται θ ςυνεχισ ανανζωςθ του οπτικοφ υλικοφ. Οι προθγοφμενεσ τεχνικζσ όραςθσ είναι ςτατικζσ και ςυνεπϊσ απαιτοφν μεγάλο κόςτοσ για τον επανυπολογιςμό όταν ανανεωκεί
το περιεχόμενο. Αντίκετα, θ προτεινόμενθ τεχνικι εφαρμόηει νζεσ μεκόδουσ όραςθσ που επιτρζπουν τθν ςυνεχι
ανανζωςθ του οπτικοφ υλικοφ με μικρό κόςτοσ εξαγωγισ και οργάνωςθσ των περιγραφζων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (δεικτοδότθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου, βαςιηόμενθ
ςε τοπολογικι προςζγγιςθ με δθμιουργία ςυςτάδων εικόνων κοινοφ περιεχομζνου και χριςθ των
εγγφτερων ςε κάκε αναηιτθςθ εικόνασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ120 S. Tsafarakis, K. Lakiotaki, A. Doulamis, and N. Matsatsinis, “A Probabilistic Choice Model
for the Product Line Design Problem,” IEEE International Conference on Systems, Man, &
Cybernetics, pp. 1361-1366, Singapore, 12-15 October 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηουμε πικανοτικά μοντζλα για τθ ςχεδίαςθ προϊόντων. Τα μοντζλα περιλαμβάνουν πολυκριτιρια ανάλυςθ, ςτοχαςτικζσ τεχνικζσ επιλογισ των παραμζτρων και γενετικοφσ αλγορίκμουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ και αςχολείται με
κζματα πικανοτικισ μοντελοποίθςθσ ςτθν ςχεδίαςθ προϊόντων.

Δ.Σ121 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Tsapatsoulis and N. Doulamis “Human Action Analysis,
Annotation and Modeling in Video Streams Based on Implicit User Interaction,” ACM Workshop on
Analysis and Retrieval of Events, Actions, Workflows in Video Streams in Conjunction with ACM
Multimedia, pp. 65-72, Vancouver, Canada, October 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται καινοτόμοσ ιδζα για τον αυτόματο ςχολιαςμό οπτικοφ περιεχομζνου. Θ
ιδζα ςτθρίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ πλθροφορίασ του πθγάηει από τον χριςτθ κακϊσ ο τελευταίοσ “παίηει” με το
περιεχόμενο. Οι περιςςότερεσ εικόνεσ ςτο Διαδίκτυο δεν ζχουν ςχολιαςμό. Αυτόματοσ ςχολιαςμόσ δεν είναι δυνατόν
να γίνει επειδι είναι αρκετά δφςκολο να μοντελοποιθκεί θ οπτικοακουςτικι πλθροφορία. Για αυτό τον λόγο ςτθν
εργαςία αυτι γίνεται εκμετάλλευςθ τθσ πλθροφορίασ του μζςου χριςτθ για τον αυτόματο ςχολιαςμό εικόνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αυτόματοσυ ςχολιαςμόσ οπτικοφ περιεχομζνου με εκμετάλλευςθ των μθ άμεςα δθλοφμενων επιλογϊν των χρθςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ πρόδρομοσ τθσ Δ.Ρ36 που είναι δθμοςιευμζνθ ςε περιοδικό

Ετεροαναφορζσ

1

Δ.Σ122 A. Doulamis, D. Kosmopoulos, M. Sardis, T. Varvarigou, “An Architecture for Self
Configurable Video Supervsion,” ACM Workshop on Analysis and Retrieval of Events, Actions,
Workflows in Video Streams in Conjunction with ACM Multimedia, pp. 97-104, Vancouver, Canada,
October 2008.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μια καινοτόμοσ αρχιτεκτονικι οπτικισ επίβλεψθσ βιομθχανικϊν διεργαςιϊν ςε ζνα περιβάλλον. Θ αρχιτεκτονικι περιλαμβάνει τεχνικζσ α) παρακολοφκθςθσ αντικειμζνων (human tracking), β) επζκταςθ τθσ
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παρακολοφκθςθσ ςε ςυςτιματα πολλαπλϊν καμερϊν, επικαλυπτομζνων είτε όχι, γ) αναγνϊριςθσ ςυμπεριφοράσ και
δ)προςαρμογισ των αποτελεςμάτων ςτισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ2+ με εφαρμογζσ ςτθν βιομθχανία *ΟΥ5+ (αρχιτεκτονικι ενόσ
εν μζρει αυτόεκπαιδευόμενου ςυςτιματοσ για τθν επίβλεψθ διαδικαςιϊν ςε ςφνκετα βιομθχανικά
περιβάλλοντα μζςω δικτφου καμερϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ123 A. Doulamis and K. Ntalianis, “PIDALION: A Reconfigurable Agent-based Multimedia Search
Engine Platform,” 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods,
Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS), Corfu, Greece, 26-28 October
2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει τθν πολυμεςικι πλατφόρμα αναηιτθςθσ με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο,
ΡΘΔΑΛΛΟΝ. Θ πλατφόρμα ςτθρίηεται ςε τεχνολογίεσ υπολογιςτικισ ανάλυςθσ εικόνων και βίντεο, τεχνικζσ ταφτιςθσ
με βάςθ το περιεχόμενο, και τεχνικζσ εξατομικευμζνθσ ανάλυςθσ με βάςθ τισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τισ αρχιτεκτονικζσ όραςθσ υπολογιςτϊν *Ε3+ (υλοποίθςθ προςωποποιθμζνθσ διαδικτυακισ
μθχανισ για αναηιτθςθ πολυμζςων με ςυγχϊνευςθ κειμενικϊν, ςθμαςιολογικϊν και οπτικϊν περιγραφζων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ124 K. S. Ntalianis, N. Tsapatsoulis, A. Doulamis and N. Doulamis, “Automatic Annotation of
Multimedia Content by User Clickthroughs: Enhancing the Performance of Multimedia Search
Engines,” in Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods,
Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS '08), Corfu, Greece, October 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ανάλυςθσ και αυτόματου χαρακτθριςμοφ
εικόνων. Σε αντίκεςθ με τισ περιςςότερεσ ςφγχρονεσ μεκόδουσ οι οποίεσ απλϊσ βαςίηονται ςε αυτόματθ χωρικι
ανάλυςθ εικόνων, θ προτεινόμενθ μζκοδοσ ειςάγει τθν ζννοια του user-in-the-loop για δυναμικι εξαγωγι τθσ ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ και τεκμθρίωςθσ των εικόνων. Θ εργαςία κζτει ζναν νζο και φιλόδοξο ςτόχο: τθν αναγνϊριςθ, μοντελοποίθςθ και χριςθ τθσ αντίλθψθσ του μζςου χριςτθ, μζςα από παράλλθλεσ πολλαπλζσ επιλογζσ και
προτιμιςεισ κατά τθν αλλθλεπίδραςι του, με ςκοπό τθν δυναμικι εξαγωγι τθσ ςθμαςιολογίασ του περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία πολυμεςικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν
μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδολογία αυτόματου χαρακτθριςμοφ εικόνων με ςυνδυαςμό λζξεωνκλειδιά, επιςκζψεων των χρθςτϊν κατά τθν αναηιτθςθ και εξαγωγισ οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡH
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Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ125 Ν. Doulamis, C. Psaltis and A. Doulamis, “Intellectual Property Rights Description in
COSMOS, An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning,” International
Conference on Education, Research and Innovation, ICERI, 17-19 November Madrid, 2008.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία παρουςιάηει τον τρόπο περιγραφισ των δικαιωμάτων των χρθςτϊν ςτθν πφλθ μάκθςθσ COSMOS. Σε αντίκεςθ με τισ άλλεσ εργαςίεσ θ παροφςα επικεντρϊνεται ςτθν διαχείριςθ και περιγραφι των δικαιωμάτων
του περιεχομζνου με τρόπο διαλειτουργικό.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τισ γλϊςςεσ ςθμαςιολογικισ περιγραφισ *Ε2+ (παρουςιάηεται ο τρόποσ περιγραφισ και
διαχείριςθσ των δικαιωμάτων των χρθςτϊν ςε εκαιδευτικι πφλθ πολυμζςων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΕΓΑΣΛΑ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ126 N. Papadakis, K. Ntalianis, A. Doulamis and G. Stamoulis, “An Automatic Multi-Agent Web
Image and Associated Keywords Retrieval System,” IEEE International Conference on Systems,
Signals and Image Processing, Chalkida, Greece, 18-20 June 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία ςυςχετίηει τθν κειμενικι πλθροφορία που περιγράφει μία εικόνα με το οπτικό τθσ περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργοφνται οπτικά μοντζλα που αντιςτοιχοφν τισ κειμενικζσ περιγραφζσ με τα οπτικά
χαρακτθριςτικά του περιεχομζνου. Ζτςι επιτυγχάνεται αυτόματοσ ςχολιαςμόσ του περιεχομζνου των εικόνων, δθλαδι αντιςτοιχία τθσ περιγραφισ του ορίηει ζνασ χριςτθσ με τα οπτικά χαρακτθριςτικά. Εν ςυνεχεία, άλλεσ εικόνεσ που
δεν ζχουν κειμενικό χαρακτθριςμό αλλά παρουςιάηουν παρόμοιο οπτικό με εκείνεσ που ζχουν αναλυκεί ταξινομοφνται ςε αυτιν τθν κατθγορία. Θ ταξινόμθςθ γίνεται με χριςθ τεχνικϊν όραςθσ. Θ εργαςία παρουςιάςτθκε ςτο ενότθτα
«Computer Vision Algorithms using Intelligent Agents».
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+ (αυτόματο ςφςτθμα για τθν ανάκτθςθ πολυμεςικοφ υλικοφ από ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ με ςυςχζτιςθ εικόνων
και κειμενικισ περιγραφισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ127 T. Belis, and A. Doulamis, “Distributed Multimedia Metadata Tracking and Management,”
IEEE International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, Greece, 18-20
June 2009
Ρεριγραφι: : Θ εργαςία αυτι προτείνει τεχνικζσ παρακολοφκθςθσ των μεταδεδομζνων και διαχείριςισ τουσ ςε ζνα
περιβάλλον κατανεμθμζνων πολυμζςων. Θ εργαςία χρθςιμοποιεί διαλειτουργικι περιγραφι των οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Θ εργαςία παρουςιάςτθκε ςτο ενότθτα «Computer Vision Algorithms using Intelligent Agents».
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτο ςκζλοσ που αφορά τισ γλϊςςεσ
ςθμαςιολογικισ περιγραφισ *Ε2] (ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ μεταδεδομζνων βάςει ςυμφραηομζνων (context-based) πολυμεςικϊν αρχείων, κυρίωσ εικόνων και video).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ128 C. Panagiotakis and A. Doulamis, “Unsupervised Human Members Tracking based on a
Silhouette Detection and Analysis Scheme,” 5th IFIP Workshop on Artificial Intelligence Approaches
for Biometric Template Creation and Multi-biometrics Fusion in conjunction with Artificial
Intelligence and Innovation and Applications, Thessaloniki, Greece, 23-25 April 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ανκρϊπων με βάςθ τα βιομετρικά χαρακτθριςτικά. Θ ανίχνευςθ γίνεται με αυτόματθ επιλογι χαρακτθριςτικϊν ςθμείων ςτθν ςιλουζτα του ανκρϊπου. Τα
ςθμεία υπολογίηονται με εκμετάλλευςθ τθσ ανατομίασ του ανκρϊπου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ για αυτόματθ παρακολοφκθςθ κίνθςθσ ανκρϊπινου ςϊματοσ ςε ακολουκίεσ video βάςει του
ανκρϊπινου περιγράμματοσ με ςυνδυαςμό πικανοτικοφ και ανατομικοφ μοντζλου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ129 T. Belis, S. Tsafarakis and A. Doulamis, “Real-time Traceability and Intelligent Product
Management in the Supply Chain,” International Workshop on RFID Technology in conjunction
with the International Conference on Enterprise Information Systems, Milan, Italy, 6-8 May 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει ςφςτθμα πραγματικοφ χρόνου ιχνθλάτθςθσ προϊόντων ςε μία αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Θ εργαςία υλοποιεί το πρωτόκολλο Real Simple Syndication (RSS).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ.

Δ.Σ130 S. Tsafarakis, A. Doulamis and N. Matsatsinis, “Individual Choice Model Calibration,” 38th
EMAC Conference, Nantes, France, May 26-29, 2009.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία παρουςιάηει μοντζλο επιλογισ νζων προϊόντων ςτθν αγορά. Το νζο μοντζλο χρθςιμοποιεί μία
τροποποίθςθ του μοντζλου Pessemier και επιδιϊκει να προςαρμοςτεί ςτισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ.
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Δ.Σ131 K. S. Ntalianis, A. Doulamis, N. Tsapatsoulis and N. Doulamis, “Unsupervised Clustering of
Clickthrough Data for Automatic Annotation of Multimedia Content,” in Proceedings of the 19th
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Limassol, Cyprus, September 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει αλγόρικμο ομαδοποίθςθσ χωρίσ επίβλεψθ των “κλικ” των χρθςτϊν ςε ςφςτθμα ανάκτθςθσ οπτικισ πλθροφορίασ με βάςθ το περιεχόμενο. Ο αλγόρικμοσ ςτθν ςυνζχεια εφαρμόηεται για τον αυτόματο ςχολιαςμό πολυμεςικοφ περιεχομζνου, δθλαδι τθν αυτόματθ εξαγωγι των εννοιϊν του απεικονίηονται ςε μία
εικόνα με βάςθ τα οπτικά χαρακτθριςτικά και το περιεχόμενο τθσ. Θ τεχνικι αυτι ςυνιςτά μεγάλθ πρόοδο ςτα ςυςτιματα υπολογιςτικισ όραςθσ αφοφ επιτρζπει τθν μετατροπι τθσ οπτικισ πλθροφορίασ, θ οποία απεικονίηεται ωσ
εικονοςτοιχεία, ςε υψθλοφ επιπζδου ζννοιεσ από τον υπολογιςτι όπωσ αυτζσ που χρθςιμοποιεί ο άνκρωποσ για τθν
κατανόθςθ του περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοσ επιςθμείωςθσ πολυμεςικϊν αρχείων, εν προκειμζνω εικόνων, με βάςθ λζξεισ-κλειδιά και επιςκζψεισ των χρθςτϊν κατά τθν αναηιτθςθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Δ.Σ121.

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ132 A. Doulamis, “Adaptable Neural Networks for Objects’ Tracking Re-initialization”,
International Conference on Artificial Neural Networks, (ICANN), Limassol, Cyprus, Lecture Notes in
Computer Science, vol. 5769, Part II, pp. 715–724, 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αυτοβελτιϊνει το αποτζλεςμα ενόσ αλγορίκμου παρακολοφκθςθσ αντικειμζνων ςε πολφπλοκα οπτικά περιβάλλοντα με χριςθ ςυνδυαςμζνθσ τεχνικισ ανάλυςθσ και ανίχνευςθσ αντικειμζνων. Θ τεχνικι
μεταβάλει με αυτόματο τρόπο τισ λανκαςμζνεσ επιλογζσ ενόσ αλγορίκμου παρακολοφκθςθσ με χριςθ προςαρμοςτικϊν νευρωνικϊν δικτφων. Κατά αυτό τον τρόπο το αποτζλεςμα τθσ όραςθσ βελτιϊνεται αυτόματα χωρίσ να χρειαςτεί
χειρωνακτικι επανεκκίνθςθ τθσ τεχνικισ παρακολοφκθςθσ
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μεκοδολογία ανάκτθςθσ τθσ διαδικαςίασ παρακολοφκθςθσ ςε ακολουκίεσ εικόνων με εντοπιςμό και ταξινόμθςθσ αντικειμζνων μζςω προςαρμοςτικισ δομισ νευρωνικοφ δικτφου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ςχετικι με τθν Δ.Ρ35

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ133 V. Anagnostopoulos, N. Doulamis, A. Doulamis, “Edge-Motion Video Summarization:
Economical Video Summarization For Low Powered Devices”, IEEE 10th Workshop on Image
Analysis for Interactive Multimedia Services, pp. 284-287, London, UK, 6-8 May 2009.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία παρουςιάηει μία καινοτόμο τεχνικι υπολογιςτικισ όραςθσ που περιγραφεί το περιεχόμενο
μίασ εικόνασ με βάςθ ζνα χάρτθ ακμϊν-κίνθςθσ. Θ περιγραφι αυτι δίνει ικανοποιθτικά αποτελζςματα και υλοποιείται με πολφ μικρό υπολογιςτικό κόςτοσ. Χρθςιμοποιείται ςτθν ςυνζχεια για ςφνοψθ ακολουκιϊν βίντεο από ςυςκευζσ μικρισ υπολογιςτικισ ιςχφοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ και τθν ερμθνεία και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (ςφνοψθ ακολουκιϊν video με βάςθ χαμθλοφ επιπζδου περιγραφείσ
(πχ. χάρτθσ κίνθςθσ ακμϊν) και εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων από τθν διακφμανςθ του διανφςματοσ των χαρακτθριςτικϊν).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ134 N. Doulamis, J. Dragonas, A. Doulamis, G. Miaoulis, D. Plemenos, “Performance Evaluation
of User’s Profile Estimation Methods in a Declarative Collaborative Framework,” International
Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence (3ia), Athens, Greece, May 2009
Ρεριγραφι: Μςωσ ζνα από τα ςπουδαιότερα προβλιματα ενόσ ςυνεργατικοφ ςυςτιματοσ ςχεδίαςθσ είναι θ υποκειμενικι αντίλθψθ των ςχεδιαςτϊν ςτισ τριςδιάςτατεσ (3D) ςκθνζσ. Για να αντιμετωπιςτεί θ υποκειμενικι αυτι
αντίλθψθ χρθςιμοποιοφνται μθχανιςμοί εξατομίκευςθσ. Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηονται διάφοροι τζτοιοι
μθχανιςμοί που ”επιλζγουν” τισ πιο ορκζσ λφςεισ βάςει των οπτικϊν προτιμιςεων των χρθςτϊν. Δφο κφριεσ τεχνικζσ
εξετάηονται: θ απλοφ ανεξάρτθτου προφίλ χριςτθ και θ δθμιουργία ςυνεργατικοφ εξαρτθμζνου προφίλ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ /ερμθνεία οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (τεχνικζσ για τθν εκτίμθςθ και αυτόματθ ομαδοποίθςθ του προφίλ χρθςτϊν που αλλθλεπιδροφν ςυνεργατικά ςε οπτικά περιβάλλοντα γραφικϊν εικονικισ πραγματικότθτασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία που ςυμπίπτει με τθν Δ.Κ10

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ135 V. Andronikou, K. Mamouras, D. Kyriazis, K. Tserpes, A. Doulamis and T. Varvarigou
“Dynamic Data Replication in QoS-aware Data Grids considering Network Overheads,” Grid Net
Conference, Athens, Greece, September 2009.
Ρεριγραφι: Θ επανατοποκζτθςθ δεδομζνων είναι μία γνωςτι διαδικαςία ςε ςυςτιματα ανοχισ ςε ςφάλματα. Θ
τεχνικι αυτι καλφπτει α) τθν δθμιουργία των αντιγράφων, β) τθν κζςθ που πρζπει να τοποκετθκοφν, γ) τθν επανατοποκζτθςι τουσ, δ) τον τρόπο πρόςβαςθσ των αντιγράφων και, τζλοσ, ε) τθν ςυνζπεια των αντιγράφων ωσ προσ τθν
ενθμερότθτα ςε ςχζςθ με τα πρότυπα. Σε ζνα πραγματικό επιχειρθματικό περιβάλλον εμφανίηονται διάφοροι περιοριςμοί που τίκενται από τθν υποδομι, το δίκτυο αλλά και τισ εφαρμογζσ, και οι οποίοι επθρεάηουν τθν αντικατάςταςθ/επανατοποκζτθςθ. Σε αυτι τθν εργαςία, δείχνεται πϊσ ζνασ τζτοιοσ ςυνδυαςμόσ επιδρά ςτθν ηωι των αντιγράφων και ςε ςυγκεκριμζνα περιβάλλοντα όπωσ αυτά του υπολογιςτικοφ πλζγματοσ. Επίςθσ προτείνονται αλγόρικμοι που επιλφουν το πρόβλθμα τθσ αντιγραφισ δεδομζνων και επικεντρϊνονται ςτο επίπεδο τθσ ηωισ αντιγραφισ που λαμβάνει υπόψθ του τα χαρακτθριςτικά του δικτφου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

Θ εργαςία είναι εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου

ΕΚΤΟΣ

Δ.Σ136 A. Doulamis, N. Doulamis, J. Dragonas, G. Miaoulis and D. Plemenos, “Robust Foreground
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Detection and Tracking using Dynamic Foreground-Background Modeling Based on Adaptive
Boosting,” International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence (3ia), Athens,
Greece, May 2010
Ρεριγραφι: Θ εξαγωγι γεγονότων ςε ακολουκίεσ βίντεο είναι ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ ςε πολλζσ εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου. Ωσ γεγονόσ ορίηεται το ςυμβάν μίασ ςυμπεριφοράσ ι ενόσ ςυνδυαςμοφ ςυμπεριφορϊν με μία ςθμαντικι ςθμαςιολογικι ζννοια. Το πρϊτο βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ μίασ αποτελεςματικισ ανίχνευςθσ γεγονότων
αποτελεί ο εφρωςτοσ εντοπιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ των αντικειμζνων του προςκθνίου. Ραρά τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, θ ανίχνευςθ των αντικειμζνων εξακολουκεί να αποτελεί ζνα ςπουδαίο πρόβλθμα
τθσ περιοχισ τθσ όραςθσ υπολογιςτϊν. Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται αλγόρικμοσ ανίχνευςθσ αντικειμζνων ςε
δυναμικά υπολογιςτικά ςυςτιματα φόντου. Ο αλγόρικμοσ υλοποιεί ςυςτιματα αφαίρεςθσ φόντου με τεχνικζσ δυναμικισ μάκθςθσ (on-line learning). Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ αςυνεποφσ ανίχνευςθσ ανάμεςα ςτο φόντο και
ςτο προςκινιο, ο αλγόρικμοσ ενεργοποιεί μία δυναμικι τεχνικι μάκθςθσ για να περιγραφεί το τρζχον περιβάλλον.
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξαχκεί το προςκινιο ακόμα και όταν μεταβάλλεται το φόντο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων/βίντεο *ΟΥ1+ (αλγόρικμοσ για τθν ανίχνευςθ του
προςκθνίου (foreground) με δυνατότθτεσ προςαρμογισ ςε δυναμικά περιβάλλοντα)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ137 N. Doulamis, E. Chronis, A. Doulamis, G. Miaoulis and D. Plemenos,” Incorporating
Viewpoint Entropy into the S-PDB viewer for Selecting Optimal 3D object Views,” International
Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence (3ia), Athens, Greece, May 2010
Ρεριγραφι: Αυτό το άρκρο παρουςιάηει ζναν αλγόρικμο βζλτιςτθσ επιλογισ εντροπίασ ςε απεικονιςτι (viewer)
πρωτεϊνϊν με τριςδιάςτατα μοντζλα. Ππωσ ο αλγόρικμοσ ελαχιςτοποίθςθσ εντροπίασ του Shannon εκτιμά τθν αβεβαιότθτα μιασ μεταβλθτισ, θ προτεινόμενθ εντροπία εκτιμά τθν πολυπλοκότθτα τθσ προβολισ ενόσ τριςδιάςτατου
αντικειμζνου (3D) ςε ζνα επίπεδο (2D). Με βάςθ τθν τιμι τθσ εντροπίασ, μπορεί να υπολογιςτεί θ καταλλθλότερθ
οπτικι γωνία προβολισ ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ απόδοςθ τθσ απεικόνιςθσ. Θ εκτίμθςθ του μζτρου τθσ εντροπίασ
απαιτεί τθν χριςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ εικόνων και όραςθσ υπολογιςτϊν που δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν κατευκείαν ςτουσ διακζςιμουσ απεικονιςτζσ. Από τθν άλλθ μεριά, θ χριςθ τζτοιων αλγορίκμων ανάλυςθσ εικόνων ωσ
ξεχωριςτϊν εργαλείων ακυρϊνει όλα τα πλεονεκτιματα του απεικονιςτι ςτθν οπτικοποίθςθ, αναπαράςταςθ και απεικόνιςθ των 3Δ αντικειμζνων πρωτεϊνϊν. Αυτό το πρόβλθμα αντιμετωπίηεται ςτο παρόν άρκρο με τθν ειςαγωγι
ενδιάμεςου λογιςμικοφ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ 3D εικόνων πρωτεϊνϊν για τθν επιλογι βζλτιςτθσ οπτικισ γωνίασ
3D αντικειμζνων με μζτρθςθ τθσ εντροπίασ του ςθμείου παρατιρθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ/ερμθνεία οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοσ επιλογισ βζλτιςτθσ απεικόνιςθσ μορίων πρωτεϊνϊν)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ138 K. Lakiotaki, A. Doulamis and N. Matsatsinis, “Memory-based dynamic user modelling,”
Hellenic Operational Society Conference, Aghios Nikolaos, Greece, May 2010
Ρεριγραφι: Θ ιδζα να μοντελοποιθκεί με εργαλεία πλθροφορικισ θ ςυμπεριφορά των χρθςτϊν είναι απόρροια του
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μεγάλου όγκου των δεδομζνων που αναγκάηονται να επεξεργαςτοφν οι χριςτεσ. Θ γνϊςθ ςχετικά με τισ προτιμιςεισ
και τθν ςυμπεριφορά των χρθςτϊν καλείται μοντελοποίθςθ χριςτθ. Τα παραγόμενα προφίλ μπορεί να είναι ςτατικά
ι και δυναμικά. Θ κφρια διαφορά μεταξφ τουσ είναι ότι τα δυναμικά προφίλ μποροφν να μεταβάλλονται κατά τθν
διάρκεια τθσ αλλθλοεπίδραςθσ του χριςτθ με το ςφςτθμα όπωσ και οι ςυμπεριφορζσ των χρθςτϊν μεταβάλλονται
με τον χρόνο. Για αυτό ακριβϊσ τον λόγο τα προφίλ αυτά είναι καταλλθλότερα. Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται
ζνασ αλγόρικμοσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ ικανόσ να εκτιμιςει το προφίλ των χρθςτϊν. Ο προτεινόμενοσ αλγόρικμοσ
αξιολογείται ςε ταινιοκικεσ (ακολουκίεσ ταινιϊν βίντεο). Ο αλγόρικμοσ λαμβάνει υπόψθ του και τα προθγοφμενα
προφίλ αλλά και τθν τρζχουςα πλθροφορία που επιλζγει ο χριςτθσ. Γίνεται χριςθ πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ και
ςυςτθμάτων ςφςταςθσ (recommendation systems).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ

Δ.Σ139 A. Doulamis, N. Doulamis, I. Kalisperakis, C. Stentoumis, “A Real-Time Single Camera
Approach for Automatic Fall Detection,” ISPRS Commission V Symposium on Close-Range Image
Measurement Techniques, Newcastle-upon-Tyne, United Kingdom, June 2010.
Ρεριγραφι: Θ παρακολοφκθςθ θλικιωμζνων με κάμερεσ είναι μία λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ανίχνευςθσ πτϊςεων. Ζχει
αναφερκεί ότι τα τραφματα που οφείλονται ςε πτϊςεισ αποτελοφν τθν δεφτερθ πιο ςθμαντικι αιτία κανάτου θλικιωμζνων κυρίωσ ςτον αναπτυγμζνο κόςμο. Πμωσ θ χριςθ ςυςκευϊν παρακολοφκθςθσ είναι αφενόσ πολφ ακριβι και
αφετζρου παραβιάηει το δικαίωμα τθσ ιδιωτικότθτασ αφοφ κάποιοσ άλλοσ επιβλζπει τουσ θλικιωμζνουσ. Για αυτόν ακριβϊσ το λόγο υπάρχει πολφ μεγάλο ενδιαφζρον για ςυςτιματα όραςθσ υπολογιςτϊν που κα ανιχνεφουν αυτόματα
τισ πτϊςεισ. Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα τζτοιο ςφςτθμα πραγματικοφ χρόνου. Το ςφςτθμα ςτθρίηεται ςε
μία απλι κάμερα Διαδικτφου πολφ χαμθλοφ κόςτουσ και χαμθλισ ακρίβειασ. Το ςφςτθμα αυτοπροςαρμόηεται ςτισ
αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ που περιλαμβάνει όχι μόνο αλλαγζσ ςτθν φωτεινότθτα αλλά και ςτο χρϊμα και τθν υφι
των αντικειμζνων. Επίςθσ καλφπτει αλλαγζσ προςανατολιςμοφ τθσ κάμερασ. Μία ακόμα καινοτομία του ςυςτιματοσ
είναι το γεγονόσ ότι καλφπτει κάκε είδουσ πτϊςεισ, δθλαδι προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Για να επιτευχκοφν αυτζσ οι
προδιαγραφζσ, αρχικά εξάγεται το φόντο από το προςκινιο. Δυναμικι μοντελοποίθςθ του φόντου επιτυγχάνεται με
επαναλθπτικι μζκοδο που λαμβάνει υπόψθ το επίπεδο κίνθςθσ ςτθν ςκθνι και τθν κζςθ του μετακινουμζνου αντικειμζνου. Ωσ προσ τα διανφςματα κίνθςθσ, θ προςζγγιςθ τθσ εν λόγω εργαςίασ ςτθρίηεται ςτθν πλθροφορία τθσ
κίνθςθσ που είναι ιδθ διακζςιμθ ςτο ςυμπιεςμζνο πεδίο MPEG.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ /ερμθνεία οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ςφςτθμα με μία μθχανι για τον εντοπιςμό πτϊςεων ανκρϊπων ςε πραγματικό χρόνο)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ140 A. Doulamis, “Dynamic Background Modeling for a Safe Road Design,” ACM EventAnalysis
Workshop in conjunction with the ACM Pervasive Assistive Environment Conference (Petra), Samos,
Greece, June 2010.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται δυναμικόσ αλγόρικμοσ που εντοπίηει αυτόματα το φόντο ςε εικόνεσ
όπου υφίςτανται ςοβαρζσ μεταβολζσ του περιβάλλοντοσ. Ο αλγόρικμοσ εκμεταλλεφεται τθν πλθροφορία τθσ κίνθςθσ
και τθν ςυνδυάηει με τεχνικζσ αφαίρεςθσ φόντου. Ο προτεινόμενοσ αλγόρικμοσ υλοποιείται ςε εφαρμογζσ κατάςκευισ δρόμων ςε εξωτερικό περιβάλλον όπου οι απεικονίςεισ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ εξαιτίασ των καιρικϊν μεταβολϊν. Ραρά τισ μεταβολζσ αυτζσ, το φόντο μπορεί να εντοπιςτεί ικανοποιθτικά και ςυνεπϊσ να γίνει παρακολοφκθςθ των κινουμζνων αντικειμζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά αφορα τθν κατανόθςθ /ερμθνεία οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ
μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοσ παρακολοφκθςθσ οχθμάτων με πεδίο εφαρμογισ τθν χάραξθ οδϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ141 E. Sardis, A. Voulodimos, V. Anagnostopoulos, C. Lalos, A. Doulamis and D. Kosmopoulos,
“An Industrial Video Surveillance System for Quality Assurance of a Manufactory Assembly,” ACM
Pervasive Assistive Environment Conference (Petra), Samos, Greece, June 2010.
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται θ λειτουργία ςυςτιματοσ όραςθσ υπολογιςτϊν που αποτιμά τθν ςυμπεριφορά εργατϊν
ςε βιομθχανικι γραμμι παραγωγισ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα χρθςιμοποιεί τεχνικζσ αςκενοφσ μάκθςθσ με επίβλεψθ (weakly supervised learning) που μποροφν να ανιχνεφουν αντικείμενα, εν ςυνεχεία εξάγουν ςυμπεριφορζσ με
βάςθ προκακοριςμζνεσ τεχνικζσ ςυναρμολόγθςθσ και καταςκευισ μθχανϊν/αντικειμζνων και φςτερα υλοποιοφν τεχνικζσ προςαρμογισ ςε δυναμικά περιβάλλοντα. Θ αρχιτεκτονικι ζχει ελεγχκεί ςε πραγματικζσ βιομθχανικζσ ςυνκικεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ραρουςίαςθ τθσ εξζλιξθσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ.

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ142 K. Ntalianis, A. Doulamis and N. Tsapatsoulis,“, Implicit Visual Concept Modeling in Image /
Video Annotation,” ACM Workshop on Analysis and Retrieval of of Tracked Events and Motion in
Imagery Streams in conjunction with the ACM Multimedia, Florence, Italy, October 2010.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία πραγματεφεται νζεσ τεχνικζσ αυτόματου ςχολιαςμοφ βάςεων δεδομζνων από εικόνεσ. Σε
αντίκεςθ με τισ πρόςφατεσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν χωρικι πλθροφορία, θ προτεινόμενθ μζκοδοσ ςυνδυάηει ζμμεςθ αναδραςτικι πλθροφορία και οπτικζσ ζννοιεσ για τον ςθμαςιολογικό ςχολιαςμό. Θ τεχνικι μπορεί να ενςωματωκεί ςε οποιαδιποτε μθχανι αναηιτθςθσ παρζχοντασ ζναν ζξυπνο τρόπο ςχολιαςμοφ ακόμα και πλιρωσ αςχολίαςτων εικόνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ για αυτόματο ςχολιαςμό βάςεων δεδομζνων με εικόνεσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Δ.Ρ36

Ετεροαναφορζσ

-
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Δ.Σ143 A. Doulamis, I. Kalisperakis, C. Stentoumis, and N. Matsatsinis, “Self Adaptive Background
Modeling for Identifying Persons’ Falls,” IEEE International Conference on Semantic Adaptation
and Media Personalization (SMAP), Limassol , Cyprus, 2010
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει ζναν νζο μθχανιςμό ανίχνευςθσ ατόμων ςε υψθλά δυναμικά περιβάλλοντα.
Το ςχιμα μπορεί να διακρίνει τισ πτϊςεισ από άλλεσ κατθγορίεσ ενεργειϊν των ανκρϊπων όπωσ είναι το περπάτθμα,
το κάκιςμα ι το ςκφψιμο υπό μθ περιοδικζσ μεταβολζσ φωτεινότθτασ, κίνθςθσ κ.λπ. Ριο ςυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιοφνται Γκαουςιανά μοντζλα μίξθσ για τθν μοντελοποίθςθ του φόντου και ιεραρχικοί αλγόρικμοι εκτίμθςθσ κίνθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ /ερμθνεία οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μονεικονικό ςφςτθμα για τθν ανίχνευςθ τθσ πτϊςθσ ανκρϊπων ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ
ςε πραγματικό χρόνο)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Σ.139 όςον αφορά τον μοντελοποίθςθ του φόντου.

Ετεροαναφορζσ

-

Δ.Σ144 A. Doulamis, “Exploiting Visual Observations for Efficient Workflow Scheduling in
Production Environments,” International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rome,
Italy, January 2011.
Ρεριγραφι: Το άρκρο παρουςιάηει ζνα ςχιμα χρονο-προγραμματιςμοφ βιομθχανικϊν διαδικαςιϊν μζςω οπτικϊν
παρατθριςεων ϊςτε να εκτιμιςει τον χρόνο εκτζλεςθσ μίασ εργαςίασ ενϊ αυτι εκτελείται. Το ςφςτθμα χρθςιμοποιεί
αυξθτικζσ (incremental) τεχνικζσ αποδόμθςθσ γράφων και αλγορίκμων ςυςταδοποίθςθσ ςε γράφουσ. Θ τελευταία
ςτθρίηεται ςε μία τμθματικι υλοποίθςθ τθσ φαςματικισ ανάλυςθσ. Τζλοσ, εφαρμόηονται εργαλεία όραςθσ υπολογιςτϊν για να ανιχνεφςουν ςτο οπτικό πεδίο τθσ βιομθχανικισ διεργαςίεσ και τον τρόπο εκτζλεςισ τουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ /ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ με κάμερεσ για τθν αξιολόγθςθ και τον προγραμματιςμό διαδικαςιϊν ςε βιομθχανικό περιβάλλον)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Δ.Ρ39 ςτον αλγόρικμο ανίχνευςθσ.

Ετεροαναφορζσ

-
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ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ
κ. Δθμθτρίου Κοςμόπουλου

Ο κ. Δθμιτριοσ Κοςμόπουλοσ ειςιχκθ ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ
το 1991, από όπου και αποφοίτθςε το 1997 με βακμό 8.42. Στθ ςυνζχεια, ξεκίνθςε τθν διδακτορικι του διατριβι
ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ του ΕΜΡ το 1998, όπου και αναγορεφτθκε Διδάκτορασ
Μθχανικόσ ΕΜΡ το 2002. Ο κ. Δθμιτριοσ Κοςμόπουλοσ κατζχει από το 2004 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτα
Τεχνο-οικονομικά Συςτθμάτων που προςφζρεται από τα πανεπιςτιμια ΕΜΡ, ΕΚΡΑ και ΡΑ. ΡΕΛ.

5.1 ΣΡΟΥΔΕΣ




Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ του ΕΜΡ (1991-1997), βακμόσ 8.42.
Διδάκτωρ Μθχανικόσ τθσ Σχολισ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ του τομζα Επικοινωνιϊν,
Θλεκτρονικισ και Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ ΕΜΡ (1998-2002)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτα Τεχνο-οικονομικά Συςτιματα (2002-2004), βακμόσ 8.82.

5.2 YΡOTPOΦIEΣ – BPABEIA - ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ
•
•

ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Μεταδιδακτορικι ζρευνα 7.2003-7.2007
ΛΚΥ – 1991 Σειρά επιτυχίασ ςτθ Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν & Μθχ. Θ/Υ ΕΜΡ

5.3 ΔIΔAKTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
Α) Μάρτιοσ 2009-Σήμερα Επίκουροσ Κακθγθτισ με βάςθ το Ρ.Δ. 407/80 ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ με Εφαρμογζσ ςτθ
Βιοϊατρικι του Ρανεπιςτθμίου Στερεάσ Ελλάδοσ. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία των μακθμάτων
 Ανάλυςθ Συςτθμάτων
 Αντικειμενοςτραφήσ Προγραμματιςμόσ
 Τεχνολογία Λογιςμικοφ
Β) Ιανουάριοσ-Μάιοσ 2011 Επιςκζπτθσ Κακθγθτισ ςτο Deptartment of Computer Science and Engineering του
University of Texas at Arlington. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία του προπτυχιακοφ μακιματοσ:
 CSE2320: Algorithms and Data Structures
Γ) Σεπτ. 2005-Φεβρ. 2006, και Σεπτ. 2006-Φεβρ. 2008 Λζκτορασ διδάςκων με βάςθ το Ρ.Δ. 407/80 ςτο Ρανεπιςτιμιο
Ρελοποννιςου. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία των μακθμάτων
 ομποτικι
 Ευφυι Συςτιματα
 Ζμπειρα Συςτιματα και Εφαρμογζσ
 Τεχνθτι Νοθμοςφνθ

Δ) Σεπτ. 2003-Φεβρ. 2007 και Σεπτ. 2008-Σήμερα. Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ του ΤΕΛ Ακθνϊν, Τμιμα Ρλθροφορικισ.
Αυτοδφναμθ διδαςκαλία των μακθμάτων
 Νευρωνικά Δίκτυα, Θεωρία-Εργαςτιριο
 Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι Θεωρία – Εργαςτιριο
 Ρρογραμματιςμόσ Θεωρία – Εργαςτιριο


Ρλθροφορικι Θεωρία



Αρχζσ Ρλθροφορικισ Θεωρία



Επεξεργαςία Εικόνασ Θεωρία – Εργαςτιριο



Επεξεργαςία εικόνασ 1, Θεωρία – Εργαςτιριο (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Ρλθροφορικι και Επιςτιμεσ τθσ
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Ρλθροφoρίασ και τθσ Επικοινωνίασ) – Συνεργαςία με Ρανεπιςτιμιο Limoges τθσ Γαλλίασ).
Ε) Οκτ. - Δεκ. 2010 Εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ του ΤΕΛ Ρειραιά, Τμιμα Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ςτο μάκθμα ”ομποτικι”.
Ακόμα, κατά το βιογραφικό του ςθμείωμα, ςυμμετζχει επικουρικά ςτθν επίβλεψθ 5 διδακτορικϊν εργαςιϊν ςτο
ΕΜΡ (Κακθγιτρια Κ. Βαρβαρίγου), ζχει επιβλζψει μια διπλωματικι εργαςία και τρεισ ανεξάρτθτεσ εργαςίεσ ςτο
Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου.

5.4 EΡIΣTHMONIKH KAI EPEYNHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
5.4.1 Κφριοσ Ερευνητήσ


7.2006 – 6.2008 SemVeillance (Semantic Surveillance) ΕΘΓ-91 – Επίβλεψθ χϊρου με χριςθ δικτφου καμερϊν και
εξαγωγι ςθμαςιολογίασ, ΓΓΕΤ – Επεξεργαςία Εικόνασ Ιχου Γλϊςςασ), ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Λνςτιτοφτο Ρλθροφορικισ κ Τθλεπικοινωνιϊν, Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ Ευφυΐασ.



10.2004-2.2008 Ερευνθτικό πρόγραμμα e-Medi (Leonardo): Ανάπτυξθ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ για διδαςκαλία ακτινολογίασ με χριςθ ιατρικϊν εικόνων, ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Λνςτιτοφτο Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν, Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ Ευφυΐασ.



3.2006-ΣΗΜΕΑ ΒΟΕΜΛΕ – Βοοtstrapping Ontology Evolution for Multimedia Information Extraction (IST – 4 –
027538 – STP) Eξαγωγι ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ από πολυμεςικό υλικό με χριςθ εξελιςςόμενων οντολογιϊν, ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Λνςτιτοφτο Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν, Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ Ευφυΐασ.



9.2005-30.6.2008 ΡΕΝΕΔ 03 ςτο ζργο «Αυτόματθ Αναγνϊριςθ Ρεριεχομζνου Επιβλαβοφσ για Ευαίςκθτεσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ ςε Δεδομζνα Video» , ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Λνςτιτοφτο Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν, Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ Ευφυΐασ.



9.2005-30.6.2008 ΡΕΝΕΔ 03. «Επίβλεψθ χειρωνακτικϊν παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και εξαγωγι ςθμαςιολογικισ
γνϊςθσ», τα οποία αφοροφν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων και video, ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Λνςτιτοφτο Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν, Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ Ευφυΐασ.



3.2008-ΣΗΜΕΑ SCOVIS (Self Configurable Cognitive Video Supervision) FP7 ICT –216465 Υπεφκυνοσ ανάπτυξθσ
ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ ςυμπεριφοράσ ςε γραμμι παραγωγισ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ NISSAN με χριςθ
δικτφου καμερϊν και τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ. Συνεργαςία με ETH Zurich (Ελβετία), University of Southampton (Αγγλία), Joanneum (Αυςτρία), ΚU Leuven (Βελγιο), ATOS Origin (Λςπανία), ΕΡΛΣΕΥ-ΕΜΡ.



9.2004-5.2007 Τεχνικόσ υπεφκυνοσ (technical manager) ςτο πρόγραμμα POLYMNIA (Personalised Leisure and
Entertainment over Cross Media Intelligent Platforms IST-2-004357) Οπτικι επίβλεψθ και αναγνϊριςθ επιςκεπτϊν κεματικϊν πάρκων από δίκτυο οπτικϊν αιςκθτιρων, αυτόματθ παραγωγι ςχετικοφ πολυμεςικοφ περιεχομζνου και μετάδοςθ ςε πραγματικό χρόνο ςε ετερογενι τθλεπικοινωνιακά δίκτυα και ςυςκευζσ. Χωροχρονικι
αναπαράςταςθ δραςτθριοτιτων και εξαγωγι ςθμειολογίασ. Συνεργαςία με ΘP , Giunti, UCSC (Λταλία), Joanneum
(Αυςτρία), ΛΤ Λnnovation (Αγγλία), Τelefonica (Λςπανία), ΕΡΛΣΕΥ-ΕΜΡ.



9.2006- ΣΗΜΕΑ Filmfree (IP515746-2 Nanotechnologies, processes and production) Υπεφκυνοσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για κατθγοριοποίθςθ ςφαλμάτων καταςκευισ ςε εικόνεσ από ραδιογραφία, ΗΘΝΩΝ ΑΕ ομποτικισ και
Ρλθροφορικισ– Γλυκά Νερά Αττικισ.



5.2007 – 9.2007 Οptima (ΓΓΕΤ – ΕΡΑΝ Μετρο 4.1) Υπεφκυνοσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για παρακολοφκθςθ ψαριϊν
– γεννθτόρων ςε ιχκυοτροφεία με τεχνικζσ μθχανικισ όραςθσ, ΗΘΝΩΝ ΑΕ ομποτικισ και Ρλθροφορικισ– Γλυκά
Νερά Αττικισ.



10.2005-12.2006 Μθχανικι μάκθςθ ςε δεδομζνα τθλεπιςκόπθςθσ – Ρρόγραμμα Αρχιμιδθσ, ΤΕΛ Λόνιων Νιςων,
Τμιμα Οικολογίασ και Ρεριβάλλοντοσ- Ηάκυνκοσ.
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5.4.2 Ερευνητήσ


2000-2002: Ρρόγραμμα MARIDES (Maritime Decision Support – IST-1999-21129) - διαχείριςθ και ανάπτυξθ. Λογιςμικό ςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων για ναυλϊςεισ εμπορικϊν πλοίων με χριςθ ςτοχαςτικϊν μοντζλων.



2000-2002: Ρρόγραμμα ΛΤΕΑ-DS (Intelligent Tools for Emergency Applications & Decision Support – IST 199920254) - ανάπτυξθ. Λογιςμικά εργαλεία για τθν υποςτιριξθ αποφάςεων ςε πλοία για περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν.


Tα ανωτζρω προγράμματα κρίκθκαν ωσ επιτυχθμζνα από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τα απότελζςματά τουσ χρθςιμοποιοφνται ςε εμπορικά προϊόντα εταιρειϊν (πχ. Κ-Νet, Kongsberg, Datamat, Xantic) και παρουςιάςτθκαν ςε διεκνι επιςτθμονικά και επαγγελματικά ςυνζδρια.



6.2000–7.2001 Συνεργαηόμενοσ Ερευνθτισ Ρρόγραμμα ΥΓΕΛΟΟΜΡΟΤ (ΡΕΝΕΔ-99) – ζρευνα. Υποςφςτθμα λογιςμικοφ για όραςθ και πλοιγθςθ κινθτοφ ρομπότ, ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ.



3.1997–2.2000 Ρρόγραμμα DEPAL. Ευφυζσ ρομποτικό ςφςτθμα για αυτόματθ αποπαλλετοποίθςθ κιβωτίων με
χριςθ οπτικϊν αιςκθτιρων (laser) για λογαριαςμό τθσ ΚUKA Roboter GmbH. Αναπτφχκθκε πλιρωσ λειτουργικό
λογιςμικό που παρουςιάςτθκε ςε ςυνζδρια/περιοδικά και βαςίςτθκε ςε αυτό ζρευνα, που ςυνεχίηεται ωσ ςιμερα. Λnos Automationssoftware GmbΘ Στουτγκάρδθ-Γερμανία Ζρευνα και ανάπτυξθ



3.1997–2.2000 Ρρόγραμμα HPFIT (High Precision Fitting – ESPRIT HPCN 24875). Σφςτθμα για ευφυι ρομποτικι
προςαρμογι και επικόλλθςθ θλιοροφισ ςε αυτοκίνθτα με χριςθ τεχνικϊν οπτικισ ανατροφοδότθςθσ και εικονικισ πραγματικότθτασ. Το ςφςτθμα κρίκθκε ωσ ιδιαίτερα επιτυχθμζνο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Τo αποτελζςματα παρουςιάςτθκαν ςε διεκνι ςυνζδρια και περιοδικά και το ςφςτθμα επιδείχκθκε ςτθ βιομθχανικι ζκκεςθ
ςτο Αννόβερο (Hannover Messe 1999). Λnos Automationssoftware GmbΘ Στουτγκάρδθ-Γερμανία Ζρευνα και ανάπτυξθ



3.1997–2.2000 Ρρόγραμμα Spalt 1. Ρρωτότυπο ςφςτθμα λογιςμικοφ και υλικοφ για επίδειξθ αυτόματθσ μζτρθςθσ διακζνων (ποιοτικόσ ζλεγχοσ) με χριςθ ςτερεοςκοπικισ όραςθσ ςτθ γραμμι παραγωγισ οχθμάτων τθσ
DaimlerChrysler ΑG και τθσ Αudi AG. Λnos Automationssoftware GmbΘ Στουτγκάρδθ-Γερμανία Ζρευνα και Ανάπτυξθ. (Θ επίδειξθ τθσ ιδζασ οδιγθςε ςε παραγγελία πλιρουσ ςυςτιματοσ από τθ DaimlerChrysler ΑG και ςε
τριπλαςιαςμό των εςόδων για τθν Inos GmbH.) Λnos Automationssoftware GmbΘ Στουτγκάρδθ-Γερμανία Ζρευνα
και Ανάπτυξθ.



3.1997–2.2000 Ρρόγραμμα Spalt 2. Ρλιρθσ διάταξθ λογιςμικοφ και υλικοφ για αυτόματθ μζτρθςθ διακζνων ςτθ
γραμμι παραγωγισ οχθμάτων κακϊσ και ςφςτθμα απεικόνιςθσ των μετριςεων ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ για
λογαριαςμό τθσ DaimlerChrysler ΑG. (Θ επιτυχθμζνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ςτθ γραμμι παραγωγισ τθσ ΕClass οδιγθςε ςε εγκατάςταςθ ενόσ ακόμθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ για τθ γραμμι παραγωγισ τθσ νζασ CClass και ςε αφξθςθ των εςόδων τθσ Inos GmbH κατά 20 τοισ εκατό.). Λnos Automationssoftware GmbΘ Στουτγκάρδθ-Γερμανία Ζρευνα και Ανάπτυξθ.



7.1995 – 8.1995 Ρρακτικι άςκθςθ, Ανάπτυξθ διακριτϊν αναλογικϊν κυκλωμάτων. Federal Institute of Physics
and Metrology, Bερολίνο-Γερμανία



7.1994 – 8.1994 Ρρακτικι άςκθςθ, Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςε εργοςτάςιο καταςκευισ ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων. Omron Corporation Kυότο-Λαπωνία

5.5 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ
• 7.2003 – 8.2007. ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Λνςτιτοφτο Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν, Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ
Ευφυΐασ. Συνεργαηόμενοσ Ερευνθτισ με προςόντα Ερευνθτι Δ ςτα πεδία τθσ Επεξεργαςίασ Εικόνασ και Μθχανικισ Μάκθςθσ.
• 5.2002–7.2003 Ελλθνικόσ Στρατόσ – Σϊμα Ζρευνασ Ρλθροφορικισ Χίοσ-Ακινα Διαχειριςτισ Δικτφου-Διδαςκαλία
(Διαχείριςθ δικτφου Σχολισ Αξιωματικϊν Ζρευνασ Ρλθροφορικισ, Διαχείριςθ δικτφου Ταξιαρχίασ και τεχνικι υποςτιριξθ μονάδων Χίου, Οργάνωςθ/διδαςκαλία ςε ςεμινάρια πλθροφορικισ για ςτελζχθ του ΕΣ).
• 7.1995 – 8.1995 Federal Institute of Physics and Metrology (Βερολίνο), Ρρακτικι άςκθςθ
• 7.1994 – 8.1994 Omron Corporation (Κυότο), Ρρακτικι άςκθςθ
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5.6 AΛΛΕΣ ΔPAΣTHPIOTHTΕΣ
Μζλοσ:
 ΛΕΕΕ Robotics and Automation Society
 ΛΕΕΕ Computer Society
 ΛΕΕΕ Signal Processing Society
 Eλλθνικι Εταιρεία Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ
 Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ

5.6.1 Μζλοσ Επιτροπϊν Συνεδρίων
2010

ACM Multimedia, Technical Program Committee

2010

International Conference on Artificial Neural Networks 2010, program committee

2010

3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, program committee

2010

ΣΕΤΝ program committe

2010

International Conference on Image and Signal Processing, ICISP 2010, program committee

2009

ACM PETRA 2009, workshop chair

2008

ACM Multimedia 2008, workshop organizer

2006

International Conference on Artificial Neural Networks ICANN-06, special session organizer

2007

3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, program committee

2006

3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, program committee

5.6.2 Κριτήσ Περιοδικϊν/Συνεδρίων
Ρεριοδικά
 IEEE Multimedia
 IEEE Systems Man and Cybernetics – Part C
 ΛΕΕΕ Engineering in Medicine and Biology
 International Journal of Intelligent Systems and Applications
 Oncology reports
 International Journal on Artificial Intelligence Tools
 International Journal of Internet Protocol Technology
 Universal Access in the Information Society
 Personal and Ubiquitous Computing
 Engineering Intelligent Systems
 Cognitive Computation
 Sensors
Συνζδρια
 ΛΕΕΕ International conference on Robotics and Automation 2007-8
 IEEE Int Conference on Pattern Recognition 2007-8
 IEEE Int. Symp. on Computational Intelligence & Data Mining 2007
 Θellenic Conference on Artificial Intelligence – 2006
 Μobile Summit 2006
 3rd. IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, AIAI 2006, ΑΛΑΛ 2007
 European Conference on Artificial Intelligence – 2004
 European Signal Processing Conference 2008
 ACM Petra 2008,2009, 2010

5.6.3 Ομιλίεσ
-

Robotic depalletizing using range images, Visual Surveillance with holistic features, University of Texas at Arling-
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-

ton, Φεβουάριοσ 2010
Computer Vision Research in NCSR Demokritos, University of Texas at Arlington, Iανουάριοσ 2009
“Eφαρμογζσ υπολογιςτικισ και ρομποτικισ όραςθσ”, Κερινό Σχολείο ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ, Αγία Ραραςκευι
2007-2008-2009
Yπολογιςτικι όραςθ για ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, Ρανεπιςτιμιο Στερεάσ Ελλάδοσ, Θμερίδα: Ρλθροφοριακά Συςτιματα Υγείασ, Λαμία, Φεβρουάριοσ 2009
Human Behavior Classification using Multiple Cameras, Event: Gene Around the World, Tripolis, February 2008
“Ζρευνα και εφαρμογζσ υπολογιςτικισ και ρομποτικισ όραςθσ”, Φοιτθτικό Ραράρτθμα ΑCM, Τρίπολθ 2005
st
“Framework and Tools for designing Decision Support Tools”, 1 IST SWAN Workshop, London, April 2001
nd
“Chartering Software: Current Market and Trends”, 2 IST SWAN Workshop, Chios, September 2001
rd
“UML: Panacea in Software Development or unwanted Overhead ?”, 3 IST SWAN Workshop, Paris, April 2002

5.7 ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΕΣ
Μζχρι τθ ςυγγραφι τθσ παροφςθσ ζχουν εντοπιςτεί 118 ετεροαναφορζσ ςτο ζργο του. Οι αναφορζσ αυτζσ είναι ςυγχϊνευςθ των δθλωμζνων από τον υποψιφιο και και όςων προζκυψαν από τθν ζρευνα που ζκανε θ επιτροπι.

5.8 ΔHMOΣIEYΣEIΣ
5.8.1 Διατριβζσ
K.Δ1 Δ. Κοςμόπουλοσ, “Mεκοδολογία Ανάπτυξθσ Αντικειμενοςτρεφοφσ Λογιςμικοφ για ομποτικά Συςτιματα με Ανατροφοδότθςθ από Αιςκθτιρεσ, ” Διδακτορικι Διατριβι, Εκνικό Μετςόβιο
Πολυτεχνείο, Φεβρουάριοσ 2001.
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μια νζα μεκοδολογία για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ, που επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ εξωτερικϊν οπτικϊν αιςκθτιρων ςε ανοικτά ρομποτικά ςυςτιματα με ςτόχο τον ζλεγχο ςτο επίπεδο τελικοφ ςτοιχείου δράςθσ. Θ μεκοδολογία ορίηει μια διαδικαςία, που οδθγεί ςτθ δθμιουργία βιβλιοκικθσ από τμθματικά και επαναχρθςιμοποιιςιμα αντικείμενα, τα οποία προορίηονται για ςφνκεςθ εφαρμογϊν. Με τθν υλοποίθςθ νζων επαναχρθςιμοποιιςιμων αντικειμζνων για τισ ανάγκεσ νζων εφαρμογϊν εμπλουτίηεται θ βιβλιοκικθ. Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ακολουκεί το μοντζλο απαιτιςεων-ανάλυςθσ-ςχεδίαςθσ-υλοποίθςθσ-ελζγχου με επαναλθπτικό τρόπο. Θ μεκοδολογία, που ζχει ωσ άξονα μια ανοικτι αρχιτεκτονικι, παρζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ και ταχείασ ανάπτυξθσ.
Θ προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι περιλαμβάνει τα υποςυςτιματα Διαχειριςτι Αιςκθτιρων (SM), Υπολογιςτι Σφάλματοσ Κατάςταςθσ (SEC), Διεπικοινωνίασ Αιςκθτιρων-Στοιχείων Δράςθσ (SAI) και Διαχειριςτι Στοιχείων Δράςθσ (ΑΜ). Ο
Διαχειριςτισ Στοιχείων Δράςθσ δίνει τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ τθσ επόμενθσ κατάςταςθσ εμποδίηοντασ υπό κατάλλθλεσ προχποκζςεισ τθν ταλάντωςθ του τελικοφ ςτοιχείου δράςθσ. Θ ςφηευξι του με τα υποςυςτιματα που λειτουργοφν με βάςθ τθν περίοδο δειγματολθψίασ του αιςκθτιρα γίνεται μζςω του υποςυςτιματοσ Διεπικοινωνίασ Αιςκθτιρων-Στοιχείων Δράςθσ. Το υποςφςτθμα Διαχειριςτι Αιςκθτιρων δίνει τθ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ των πιο δθμοφιλϊν οπτικϊν αιςκθτιρων. Το υποςφςτθμα Υπολογιςτι Σφάλματοσ Kατάςταςθσ ζχει τθ δυνατότθτα με βάςθ τα αναγνωριςκζντα πρότυπα που λαμβάνει από το Διαχειριςτι Αιςκθτιρων να υπολογίηει το ςφάλμα κατάςταςθσ ςτο επίπεδο του τελικοφ ςτοιχείου δράςθσ.
Θ μεκοδολογία ελζγχκθκε με τθ ςφνκεςθ βιομθχανικϊν εφαρμογϊν, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ παράδειγμα για τθ ςφνκεςθ νζων ςυςτθμάτων. Θ πρϊτθ από αυτζσ ςχετίηεται με τθν αυτόματθ προςαρμογι θλιοροφισ
ςε αυτοκίνθτο με χριςθ ανάδραςθσ από 4 κάμερεσ, ενϊ θ δεφτερθ εφαρμογι εκτελεί αυτόματθ μζτρθςθ διακζνων
ςε αυτοκίνθτα με χριςθ ςτερεοςκοπικισ όραςθσ. Θ τρίτθ εφαρμογι μπορεί να υλοποιθκεί με επαναχρθςιμοποίθςθ
ςε επίπεδο υποςυςτθμάτων και αφορά ρομπότ οπτικισ επικεϊρθςθσ διακζνων.
ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ διατριβι βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ επειδι
επικεντρϊνεται ςε εφαρμογζσ όραςθσ υπολογιςτϊν ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+.

5.8.2 Διεθνή Περιοδικά με Κριτζσ
Κ.Ρ1 D. Kosmopoulos, T. Varvarigou, “Automated inspection of gaps on the automobile
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production line through stereo vision and specular reflection”, Computers in Industry, vol. 46, no 1,
pp 49 – 63, Elsevier, 2001
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται ςφςτθμα ςτερεοςκοπικισ όραςθσ για τθν αυτόματθ επικεϊρθςθ διαςτάςεων ςτθ γραμμι παραγωγισ αυτοκινιτων. Το ςφςτθμα είναι ςε κζςθ να εκτελζςει μετριςεισ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο με ακρίβεια
0.1mm χρθςιμοποιϊντασ ςτερεοςκοπικζσ κάμερεσ, που ζχουν προθγουμζνωσ βακμονομθκεί (calibration) και λάμπεσ
LED που δθμιουργοφν κατάλλθλθ αντανάκλαςθ. Τα πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ μεκόδουσ που βαςίηονται ςε laser οφείλονται κυρίωσ ςτθν ανεξαρτθςία από το χρϊμα του αντικειμζνου-ςτόχου. Ραρουςιάηεται κεωρθτικι ανάλυςθ και πειραματικά αποτελζςματα που επιβεβαιϊνουν τθν αξία τθσ μεκόδου. Θ μζκοδοσ ζχει κατοχυρωκεί με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ και εφαρμόηεται εκτενϊσ ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.524 (2.196) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ ςε εφαρμογζσ ρομποτικισ *ΟΥ5+ (ςτερεοςκοπικό ςφςτθμα για αυτόματθ μζτρθςθ διακζνων ςε αυτοκίνθτα ςε γραμμι παραγωγισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

30

Κ.Ρ2 D. Κosmopoulos, T. Varvarigou, D. Emiris, A. Κ., “MD-SIR: A methodology for developing
sensor-based industry robots”, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, vol. 18, pp. 403419, Elsevier, 2002
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μια γενικι μεκοδολογία ανάπτυξθσ για τθ ςφνκεςθ βιομθχανικϊν εφαρμογϊν με ανατροφοδότθςθ από οπτικοφσ αιςκθτιρεσ. Ραρουςιάηονται παραδείγματα επιτυχοφσ ανάπτυξθσ εμπορικϊν εφαρμογϊν με χριςθ τθσ μεκοδολογίασ: ενόσ ρομπότ προςαρμογισ θλιοροφισ ςε αυτοκίνθτα με 4 κάμερεσ, μιασ διάταξθσ
αυτόματου ποιοτικοφ ελζγχου διακζνων ςε αυτοκίνθτα με ςτερεοςκοπικι όραςθ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.687 (1.928) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ ανάλυςθσ οπτικϊν δεδομζνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+ (γενικι
μεκοδολογία για τθν ενςωμάτωςθ οπτικϊν αιςκθτιρων ςε ρομποτικζσ διατάξεισ βιομθχανικϊν εφαρμογϊν, με υλοποιθμζνα παραδείγματα εφαρμογισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Ρ3 I. Μaglogiannis, D. Kosmopoulos, “A System for the acquisition of reproducible digital skin
lesion images”, Technology and Healthcare, vol. 11, pp. 425-441, IOS Press, 2003
Ρεριγραφι: Θ εργαςία παρουςιάηει ςφςτθμα για τθ λιψθ εικόνων από αςκενείσ με δερματολογικζσ αςκζνειεσ
(καλόθκεσ-κακόθκεσ μελάνωμα). Για τθν αξιολόγθςθ των εικόνων ςε βάκοσ χρόνου απαιτείται λιψθ ςυγκρίςιμων
εικόνων ϊςτε αυτζσ να αξιολογοφνται αυτόματα από το ςφςτθμα με αντικειμενικό τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ αναγνϊριςθ τθσ επίδραςθσ των κεραπειϊν ςτουσ αςκενείσ. Θ “κανονικοποίθςθ” των εικόνων επιτυγχάνεται με βακμονόμθςθ ωσ προσ το χρϊμα κακϊσ και ωσ προσ τισ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ παραμζτρουσ τθσ κάμερασ. Στερεοςκοπικι όραςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ των δερματολογικϊν αλλοιϊςεων. Θ δια-
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κριτικι ικανότθτα τθσ μεκόδου είναι 0.3mm.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό χωρίσ impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (ςτερεοςκοπικό ςφςτθμα βακμονομθμζνο για
να εξαςφαλίηεται λιψθ ςυγκρίςιμων απεικονίςεων μελανϊματοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

11

K.Ρ4 I. Maglogiannis, D. Kosmopoulos, “Computational vision systems for the detection of
malignant melanoma”, Oncology Reports, Vol. 15, p. 1027-1032, May 2006.
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται επιςκόπθςθ τθσ ζρευνασ ςχετικά με τισ μεκόδουσ κατθγοριοποίθςθσ δερματολογικϊν
όγκων ςε ζγχρωμεσ ψθφιακζσ εικόνεσ ανάλογα με τθν επικινδυνότθτά τουσ. Γίνεται παρουςίαςθ των διατάξεων για
τθν αποτφπωςθ των εικόνων κακϊσ και των οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν κατθγοριοποίθςθ. Στθ ςυνζχεια περιγράφονται οι μζκοδοι για τθν εξαγωγι των χαρακτθριςτικϊν από ψθφιακζσ εικόνεσ. Τζλοσ, οι
πλζον δθμοφιλείσ μζκοδοι από το χϊρο τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ που χρθςιμοποιοφν τα εξαχκζντα χαρακτθριςτικά
για κατθγοριοποίθςθ (Discriminant Analysis, Neural Networks, Support Vector Machines) αξιολογοφνται και ςυνοψίηοντασ τα εξαχκζντα ςυμπεράςματα προτείνονται μελλοντικζσ κατευκφνςεισ ςτθν ςχετικι ζρευνα.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1,588 (1.641) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (επιςκόπθςθ και αξιολόγθςθ δθμοςιευμζνων μεκόδων για τθν αυτόματθ κατθγοριοποίθςθ μελανωμάτων από εικόνεσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

6

Κ.Ρ5 D. Kosmopoulos, I. Maglogiannis, “Extraction of mid-level semantics from gesture videos
using a Bayesian network”, International Journal of Intelligent Systems and Applications, vol 1, No
3-4, p 359-375, 2006.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται ςφςτθμα που εκτελεί αυτόματθ παρακολοφκθςθ του ανκρϊπινου κεφαλιοφ και των χεριϊν
ςε βίντεο που απεικονίηει κινιςεισ τθσ νοθματικισ γλϊςςασ. Ρρόκειται για δφςκολο πρόβλθμα, λόγω των αλλθλοεπικαλφψεων που είναι ικανζσ να δυςκολζψουν τουσ ςυμβατικοφσ αλγορίκμουσ παρακολοφκθςθσ και επομζνωσ
μπορεί να οδθγιςουν ςε εςφαλμζνεσ ερμθνείεσ του ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου. Θ γνϊςθ για τισ επιτρεπτζσ
διατάξεισ του ανκρϊπινου ςϊματοσ μοντελοποιείται ςτοχαςτικά με τθ χριςθ ενόσ δυναμικοφ δικτφου Bayes, με τθ
βοικεια του οποίου είμαςτε ςε κζςθ να προςδιορίςουμε τθ κζςθ του κεφαλιοφ και των χεριϊν με βάςθ το χρϊμα
ακόμα και μετά από επικαλφψεισ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό χωρίσ impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ανάπτυξθ
μεκόδου για τθν παρακολοφκθςθ κινιςεων κεφαλισ και χεριϊν ςε ακολουκίεσ video, ςτθν οποία
λαμβάνεται υπόψθ και το πρόβλθμα των αποκρφψεων).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Κ.Ρ6
D. Kosmopoulos, F.Tzevelekou, “Automated Pressure Ulcer Lesion Diagnosis for
Telemedicine Systems”, IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 26(5), 18-22, SeptOct 2007
Ρεριγραφι: Για πρϊτθ φορά ςτθ διεκνι βιβλιογραφία γίνεται ζρευνα για ανάλυςθ ιατρικϊν εικόνων για κατακλίςεισ
με χριςθ μθχανικισ μάκθςθσ. Γίνεται κατάτμθςθ και κατθγοριοποίθςθ των επιμζρουσ τμθμάτων ςε ζξι κατθγορίεσ
με χριςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ εικόνασ και μθχανικισ μάκθςθσ (Support Vector Machines). Tα αποτελζςματα χρθςιμοποιοφνται ςτα πλαίςια ενόσ ςυςτιματοσ τθλεϊατρικισ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.081 (1.573) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ ςε εφαρμογζσ ιατρικισ *ΟΥ5+ (μζκοδοσ κατάτμθςθσ και χαρακτθριςμοφ περιοχϊν ςε εικόνεσ αςκενϊν με προβλιματα κατάκλιςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

15

Κ.Ρ7 I. Pratikakis, A. Karahaliou, K. Vassiou, V. Virvilis, D. Kosmopoulos, S. Perantonis,
“eMedI:Web-Based E-Training for Multimodal Breast Imaging”, International Journal of Biological
and Medical Sciences, 1 (2), 82-88, 2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθ λεπτομερι παρουςίαςθ μιασ υλοποιθμζνθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ για ιατρικζσ εικόνεσ μαςτογραφίασ. Στισ εικόνεσ υπάρχει δυνατότθτα ψθφιακισ επεξεργαςίασ για εξαγωγι
χαρακτθριςτικϊν που κα επιτρζψουν τθν αξιολόγθςθ των τυχόν ευρθμάτων.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό χωρίσ Impact Factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά αρχιτεκτονικζσ ςυςτθμάτων *Ε4+ (δθμιουργία περιβάλλοντοσ εκπαίδευςθσ ιατρϊν μζςω
Διαδικτφου ςε κζματα μαςτογραφίασ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ ΟΣΟΝ ΑΦΟΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ

Ετεροαναφορζσ

1

Κ.Ρ8 D. Katsoulas, C. Cea, D.Kosmopoulos, “Superquadric Segmentation in Range Images via
Fusion of Region and Boundary Information,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence, Vol. 30, No. 5, pp. 781-795, May 2008.
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Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθ μοντελοποίθςθ αντικειμζνων από αιςκθτιρα laser που δίνει δεδομζνα
ανάλογα των LIDAR. H καινοτομία αφορά τθν κατάτμθςθ των δεδομζνων αυτϊν και τθν χριςθ μοντζλου hyperquadrics για μοντελοποίθςθ μεγάλθσ γκάμασ 3D ςχθμάτων παρουςία κορφβου. Σθμαντικι εφαρμογι τθσ τεχνικισ
μπορεί να αποτελζςει θ μοντελοποίθςθ πόλεων από δεδομζνα LIDAR.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 4.378 (6.424) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (κατάτμθςθ 3D ςθμειοςυνόλων από ςαρωτι laser, με ρομποτικι εφαρμογι ςτθν μεταφορά αντικειμζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

11

Κ.Ρ9 S.Chatzis, D. Kosmopoulos, T. Varvarigou, “Signal modeling and classification using a robust
latent space model based on t-distributions,” IEEE Transactions on Signal Processing, 56 (3) pp.
949-963, 2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν αναπαράςταςθ ςιματοσ μζςω μίξθσ από Factor Analysers με ςτόχο
τθν μείωςθ τθσ διάςταςθσ του χϊρου αναπαράςταςθσ. Σχετικζσ εφαρμογζσ ςτο χϊρο τθσ τεχνθτισ όραςθσ μποροφν
να εντοπιςκοφν ςτθν ταξινόμθςθ οπτικοφ ςιματοσ, πχ. αναγνϊριςθ προςϊπου, χειρονομιϊν κλπ. Θ προςζγγιςθ είναι
Variational Bayes και γίνεται χριςθ τθσ κατανομισ Student-t για μεγαλφτερθ ευρωςτία ςτο κόρυβο.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.212 (2.954) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά γενικότερθ επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+ (τεχνικι αναπαράςταςθσ και ταξινόμθςθσ ςιματοσ,
με δυνατότθτεσ εφαρμογισ ςε κζματa όραςθσ υπολογιςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Κ.Ρ10 P. Antonakaki, D. Kosmopoulos, S. Perantonis, “ Detecting Abnormal Human Behavior using
Multiple Cameras”, Signal Processing, 89(9), 1723-1738, 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν μοντελοποίθςθ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ για αναγνϊριςθ τυχόν βίαιων ςυμπεριφορϊν μζςω πολλαπλϊν καμερϊν. Συγκεκριμζνα χρθςιμοποιοφνται χαρακτθριςτικά ςχετικά με τθ ςιλουζτα και τθν κίνθςθ όπωσ επίςθσ και οι τροχιζσ. Οι μζκοδοι μοντελοποίθςθσ είναι τα SVM και τα ΘΜΜ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.135 (1.283) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ
για τον εντοπιςμό “μθ ομαλισ” ςυμπεριφοράσ από χαρακτθριςτικά κίνθςθσ και τροχιάσ).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

4

Κ.Ρ11 D.I. Kosmopoulos, A. Doulamis, A. Makris, N. Doulamis, S. Chatzis, and S.E. Middleton,
“Video-based Production of Personalized video,” Signal Processing: Image Communication,
Elsevier Press, Vol. 24, No. 3, pp. 158-176. March 2009
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται πρωτότυπο ςφςτθμα με βάςθ τεχνικζσ όραςθσ υπολογιςτϊν και
αναγνϊριςθσ ςε πρότυπα που ςκοπό ζχει τθν αυτόματθ δθμιουργία εξατομικευμζνων βίντεο ςουβενίρ ςτουσ επιςκζπτεσ χϊρων διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ. Οι επιςκζπτεσ αναγνωρίηονται μζςω τεχνικϊν παρακολοφκθςθσ από κάμερεσ. Οι αλγόρικμοι παρακολοφκθςθσ που προτείνονται βαςίηονται ςε πικανοτικά μοντζλα μζςω ςωματιδιακϊν
φίλτρων (particle filters). Αναλφεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου όταν πολλοί επιςκζπτεσ είναι παρόντεσ ςτο
χϊρο κάτω από ςυνκικεσ οπτικισ επικάλυψθσ. Τεχνικζσ ςυγχϊνευςθσ χαρακτθριςτικϊν προςϊπου και ςϊματοσ παρουςιάηονται για να βελτιϊςουν τθν απόδοςθ τθσ ανάλυςθσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.135 (1.283) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+
(χριςθ νζων μεκοδολογιϊν για τθν παρακολοφκθςθ ανκρϊπων ςε εςωτερικοφσ και ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ από εικόνεσ με χριςθ πικανοτικϊν μοντζλων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Ρ12 S. c, D. Kosmopoulos, T.Varvarigou “Robust Sequential Data Modeling Using an Outlier
Tolerant Hidden Markov Model,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,
31(9), 1657-1669, 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει μια νζα μζκοδο για ταξινόμθςθ χρονοςειρϊν με κρυπτο-μαρκοβιανό μοντζλο
(ΘΜΜ) με χριςθ ωσ μοντζλου παρατιρθςθσ αυτό τθσ κατανομισ Student-t. To μοντζλο αυτό ςε ςχζςθ με το ςφνθκεσ
Gauss είναι ςαφϊσ πιο εφρωςτο ςε περιπτϊςεισ κορφβου. Γίνεται λεπτομερισ απόδειξθ των μακθματικϊν ςχζςεων
ςφμφωνα με τισ οποίεσ γίνεται θ εκπαίδευςθ κακϊσ και θ ανάκλθςθ με χριςθ του μοντζλου. Τα αποτελζςματα επιδεικνφονται ςτο πρόβλθμα τθσ αναγνϊριςθσ χειρονομιϊν από εικόνεσ και αποδεικνφουν τθν τεράςτια χρθςιμότθτα
του μοντζλου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 4.378 (6.424) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ ταξινόμθςθσ ακολουκιϊν δεδομζνων βάςει
προτεινόμενου κρυπτομαρκοβιανοφ μοντζλου με εφαρμογι ςτθν εκπαίδευςθ για αναγνϊριςθ ανκρϊπινων χειρονομιϊν).
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ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Κ.Ρ13 D. Kosmopoulos, “Multiview Behavior Monitoring for Assistive Environments,” Universal
Access in the Information Society, Springer, DOI: 10.1007/s10209-010-0193-9, 2010
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αςχολείται με τθν επεξεργαςία ςιματοσ μζςω δικτφου από κάμερεσ και κάνει αξιολόγθςθ ανκρϊπινων ςυμπεριφορϊν ςε πραγματικό χρόνο ατόμων που χριηουν βοικειασ. Αναγνωρίηονται και μοντελοποιοφνται τόςο οι βραχυπρόκεςμεσ ςυμπεριφορζσ (με χριςθ οπτικισ ροισ) όςο και οι μακροπρόκεςμεσ με χριςθ κρυπτομαρκοβιανϊν μοντζλων. Ραρουςιάηονται αναλυτικά αποτελζςματα για κάκε περίπτωςθ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό χωρίσ impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+
(πολυεικονικι μζκοδοσ με χριςθ ομογραφίασ για τον χαρακτθριςμό ανκρϊπινθσ κίνθςθσ από οπτικά δεδομζνα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Ρ14 D. Kosmopoulos, S. Chatzis, Robust Visual Behavior Recognition, a Framework Based on
Holistic Representation and Multicamera Information Fusion, IEEE Signal Processing Magazine,
Vol. 27, No 5, pp. 34-45, 2010
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει μια νζα μζκοδο για αναγνϊριςθ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ με επεξεργαςία οπτικοφ ςιματοσ από πολλοφσ οπτικοφσ αιςκθτιρεσ κάνοντασ ςφντθξθ (fusion). Το ςιμα είναι ολιςτικό, δθλαδι δεν
εξάγονται τα αντικείμενα από τθν εικόνα αλλά γίνεται απευκείασ εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν ςτθν εικόνα (ροπζσ
Zernike). Τα χαρακτθριςτικά ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται από κρυπτομαρκοβιανά μοντζλα ΘΜΜ. Γίνεται επίςθσ
μελζτθ για αναγνϊριςθ με χριςθ θμιεπιβλεπόμενθσ μάκθςθσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 4.914 (5.959) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Ρ15 I. Valavanis, D. Kosmopoulos, “Multiclass Defect Detection and Classification in Weld
Radiographic Images using Geometric and Texture Features”, Expert Systems with Applications,
Vol. 37, No. 12, pp. 7606-7614, Elsevier, 2010
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μια νζα μζκοδοσ για αναγνϊριςθ ςφαλμάτων ςε θλεκτροςυγκολλιςεισ με χριςθ εικόνων από ακτίνεσ Χ. Αναγνωρίηονται ζξι διαφορετικοί τφποι ςφαλμάτων με χριςθ χαρακτθριςτικϊν από τθ γεωμετρία
και τθν υφι τθσ ςυγκόλλθςθσ. Κατόπιν γίνεται ςφγκριςθ με χριςθ ταξινομθτϊν όπωσ νευρωνικά δίκτυα, Κ-ΝΝ, SVM.
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Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.908 (3.162) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Κ.Ρ16. D. Kosmopoulos, “Robust Jacobian Matrix Estimation for Image-Based Visual Servoing,”
Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 27(1), pp. 82-87, Elsevier, 2011
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μια μζκοδοσ για εκτίμθςθ μζςω εκπαίδευςθσ ενόσ Λακωβιανοφ πίνακα οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν που ςυςχετίηει το ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του ρομποτικοφ εργαλείου με τθν εικόνα. O Λακωβιανόσ πίνακασ
που προκφπτει είναι ανεξάρτθτοσ τθσ διάςταςθσ του βάκουσ, αντίκετα με τισ προςεγγίςεισ που ζχουν παρουςιαςτεί,
και μοντελοποιεί τθν επικυμθτι τοποκζτθςθ του τελικοφ ςτοιχείου δράςθσ του ρομπότ ςε ςχζςθ με ζνα διάνυςμα
χαρακτθριςτικϊν ςτθν εικόνα. Θ εκτίμθςθ γίνεται τοπικά ςτον υποχϊρο εργαςίασ, όπου αναμζνεται να εκτελεςτεί θ
εργαςία και για το λόγο αυτό μπορεί να εφαρμοςτεί ςε θμιδομθμζνα περιβάλλοντα. Θ χριςθ εφρωςτων εκτιμθτϊν ελαχιςτοποιεί τθν επίδραςθ του κορφβου τθσ εικόνασ. Θ αξία τθσ μεκόδου επιδεικνφεται με πειραματικά αποτελζςματα για ρομπότ που φζρει τζςςερισ κάμερεσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 1.687 (1.928) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν εφαρμογι τεχνικϊν όραςθσ ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+ (διαδικαςία εκπαίδευςθσ για τθν
μοντελοποίθςθ τθσ κζςθσ τθσ ρομποτικισ χείρασ με τθν εκτίμθςθ Ιακωβιανοφ πίνακα οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Ρ17 Chatzis S., Kosmopoulos D., A Variational Bayesian Methodology for Hidden Markov Models
utilizing Student’s-t Mixtures, Pattern Recognition, 44(2), pp. 295-306, 2011.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει μια νζα μζκοδο για ταξινόμθςθ χρονοςειρϊν με κρυπτομαρκοβιανό μοντζλο
(ΘΜΜ) με χριςθ ωσ μοντζλου παρατιρθςθσ αυτό τθσ κατανομισ Student-t. To μοντζλο αυτό ςε ςχζςθ με το ςφνθκεσ
Gauss είναι ςαφϊσ πιο εφρωςτο ςε περιπτϊςεισ κορφβου. Xρθςιμοποιείται όχι το ςφνθκεσ μοντζλο ΕΜ αλλά το
variational Bayes, που είναι πιο εφρωςτο ςε περιοριςμζνα δεδομζνα εκπαίδευςθσ. Γίνεται λεπτομερισ απόδειξθ των
μακθματικϊν ςχζςεων ςφμφωνα με τισ οποίεσ γίνεται θ εκπαίδευςθ κακϊσ και θ ανάκλθςθ με χριςθ του μοντζλου.
Τα αποτελζςματα επιδεικνφονται ςε εφαρμογζσ ρομποτικισ, αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου-υπολογιςτι και επεξεργαςίασ ςιματοσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.554 (3.453) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφοράτεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ ταξινόμθςθσ ακολουκιϊν δεδομζνων βάςει προτεινόμενου κρυπτομαρκοβιανοφ μοντζλου με εφαρμογι ςτθν ρομποτικι)
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ (με διαφορετικό μακθματικό μοντζλο ωσ προσ τθν Κ.Ρ12)

Ετεροαναφορζσ

-

5.8.3 Κεφάλαια ςε Βιβλία
Κ.Κ.1 D.Kosmopoulos, “A Design Framework for Sensor Integration in Robotic Applications”,
Industrial Robotics, Programming, Simulation and Applications, Low Kin Huat ed, Advanced
Robotic Systems International, Vienna, Austria, p 1-22,February 2007
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μια γενικι μεκοδολογία ανάπτυξθσ για τθ ςφνκεςθ βιομθχανικϊν εφαρμογϊν με ανατροφοδότθςθ από οπτικοφσ αιςκθτιρεσ. Ραρουςιάηονται παραδείγματα επιτυχοφσ ανάπτυξθσ εμπορικϊν εφαρμογϊν με χριςθ τθσ μεκοδολογίασ: ενόσ ρομπότ προςαρμογισ θλιοροφισ ςε αυτοκίνθτα με 4 κάμερεσ, και ρομπότ που
εκτελεί αυτόματα ξεφόρτωμα παλζτασ χρθςιμοποιϊντασ αιςκθτιρα laser.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ ανάλυςθσ οπτικϊν δεδομζνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+ (πλαίςιο
ςχεδιαςμοφ βιομθχανικϊν ρομποτικϊν ςυςτθμάτων με ενςωμάτωςθ οπτικϊν αιςκθτιρων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Κ.Ρ12

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Κ2 Kosmopoulos D, Tzevelekou F., Automated Pressure Ulcer Lesion Diagnosis: an Initial Study,
In: Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering, I. Maglogiannis, K.
Karpouzis, B.A. Wallace & J. Soldatos (eds.), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, IOS
Press, Vol. 160, 214-226, 2007
Ρεριγραφι: Γίνεται ζρευνα για ταξινόμθςθ ιατρικϊν εικόνων για κατακλίςεισ με χριςθ μθχανικισ μάκθςθσ. Γίνεται
κατάτμθςθ και κατθγοριοποίθςθ των επιμζρουσ τμθμάτων ςε ζξι κατθγορίεσ με χριςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ εικόνασ και μθχανικισ μάκθςθσ (Support Vector Machines).
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
Ρρόκειται για κεφάλαιο βιβλίου ςε ςυλλογικό τόμο

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ ςε εφαρμογζσ ιατρικισ *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Κ.Ρ8

Ετεροαναφορζσ

5.8.4 Διεθνή Συνζδρια με Κριτζσ
Κ.Σ1 Kosmopoulos D., Varvarigou T., “Automated inspection of gaps on the automobile production
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line through stereo cameras”, 6th International Conference on Control Automation Robotics and
Computer Vision, Singapore, 2000.
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται ςφςτθμα ςτερεοςκοπικισ όραςθσ για τθν αυτόματθ επικεϊρθςθ διαςτάςεων ςτθ γραμμι παραγωγισ αυτοκινιτων. Το ςφςτθμα είναι ςε κζςθ να εκτελζςει μετριςεισ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο με ακρίβεια
0.1mm χρθςιμοποιϊντασ ςτερεοςκοπικζσ κάμερεσ, που ζχουν προθγουμζνωσ βακμονομθκεί (calibration) και λάμπεσ
LED που δθμιουργοφν κατάλλθλθ αντανάκλαςθ. Τα πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ μεκόδουσ που βαςίηονται ςε
laser οφείλονται κυρίωσ ςτθν ανεξαρτθςία από το χρϊμα του αντικειμζνου-ςτόχου. Ραρουςιάηεται κεωρθτικι ανάλυςθ και πειραματικά αποτελζςματα που επιβεβαιϊνουν τθν αξία τθσ μεκόδου. Θ μζκοδοσ ζχει κατοχυρωκεί με δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ και εφαρμόηεται εκτενϊσ ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ ςε εφαρμογζσ ρομποτικισ *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Κ.Ρ1

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ2 Κosmopoulos D., Κ. A., Varvarigou T., Emiris D., Schick J., “Developing robotic applications
with sensory feedback: the blueprint approach”, 9th IEEE Mediterranean Conference on Control
and Automation, pp. 50-55, Dubrovnik, Croatia, 2001.
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μια γενικι μεκοδολογία ανάπτυξθσ για τθ ςφνκεςθ βιομθχανικϊν εφαρμογϊν με ανατροφοδότθςθ από οπτικοφσ αιςκθτιρεσ. Ραρουςιάηεται παράδειγμα επιτυχοφσ ανάπτυξθσ εφαρμογισ με χριςθ τθσ
μεκοδολογίασ: ενόσ ρομπότ προςαρμογισ θλιοροφισ ςε αυτοκίνθτα με 4 κάμερεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+ (μεκοδολογία για τθν ενςωμάτωςθ οπτικϊν αιςκθτιρων ςε ρομποτικζσ διατάξεισ βιομθχανικϊν εφαρμογϊν
με παράδειγμα εφαρμογισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Κ.Ρ2

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ3 Katsoulas D. K., Kosmopoulos D. I., “An efficient depalletizing system based on 2D range
imagery”, IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 305-312, Seoul, Korea,
2001
Ρεριγραφι: Ρεριγράφεται πλιρωσ λειτουργικό ρομποτικό ςφςτθμα για τθν αυτόματθ αποπαλλετοποίθςθ κιβωτίων
(ξεφόρτωςθ παλζτασ από κιβϊτια) με χριςθ αιςκθτιρα laser, που παρζχει δεδομζνα ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. Το
ςφςτθμα δεν επθρεάηεται από τον φωτιςμό, ςε αντίκεςθ με ςυςτιματα που βαςίηονται ςε κάμερεσ, και είναι ιδιαίτερα αποδοτικό και αξιόπιςτο. Θ ςάρωςθ του ςωροφ των κιβωτίων γίνεται με κατάλλθλθ προςαρμογι του αλγορίκμου
scan-line.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (μζκοδοσ εντοπιςμοφ και εκφόρτωςθσ κιβωτίων
από βιομθχανικό ρομπότ με επεξεργαςία δεδομζνων από ςαρωτι laser).
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ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Κ.Σ4 Chandrinos Κ.V., Kosmopoulos D. I., Spyropoulos C. D., “Vision-based navigation for indoor
service robots”, European Workshop on Service and Humanoid Robots, pp. 51-56, Santorini,
Greece, 2001
Ρεριγραφι: Γίνεται εκτεταμζνθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των αλγορίκμων που χρθςιμοποιοφνται για τθν πλοιγθςθ κινθτϊν ρομπότ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ με χριςθ οπτικϊν αιςκθτιρων. Ραρουςιάηονται τα τρζχοντα αποτελζςματα τθσ παγκόςμιασ ζρευνασ και τονίηεται θ ανεπάρκεια των οπτικϊν αιςκθτιρων. Τζλοσ, παρουςιάηεται θ προςζγγιςθ που ακολουκείται για τθν υλοποίθςθ ρομπότ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ
«Υγειορομπότ».
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

Δεν ζχει κατατεκεί οφτε θλεκτρονικά οφτε ζντυπα

Ετεροαναφορζσ

Κ.Σ5 Γιαννόπουλοσ, Δ. Κοςμόπουλοσ, Κ. Βαρβαρίγου, Γ. Μουρκοφςθσ, Γ. Μπουλοφδθσ, Χ.
Χατηθακαναςίου, Β. Βαρβαρίγου, Λ. Καλλίγεροσ, “MARIDES: Ζνα ευφυζσ ςφςτθμα αποφάςεων για
ναυλϊςεισ πλοίων”, 1ο Διεκνζσ υνζδριο για τθν ζρευνα ςτισ Μεταφορζσ ςτθν Ελλάδα, ςς. 170181, Ακινα, 2002
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει τθν αρχιτεκτονικι για το MARIDES, ζνα ευφυζσ ςφςτθμα αποφάςεων για
καλάςςιεσ μεταφορζσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ
(Σφςτθμα υποςτιριξθσ για τθν λιψθ αποφάςεων ςχετικά με ναυλϊςεισ πλοίων.)

Κ.Σ6 Kosmopoulos D., Chandrinos K. V., “Definition and extraction of visual landmarks for indoor
robot navigation”, Hellenic Artificial Intelligence Conference -SETN02, pp. 401-412, Thessaloniki,
2002.
Ρεριγραφι: Αναλφεται μια νζα μζκοδοσ για τον οριςμό και τθν εξαγωγι οπτικϊν οροςιμων για αυτόνομθ πλοιγθςθ
ρομπότ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ κτιρίων και εντοπιςμό κζςεωσ με χριςθ κάμερασ. H μζκοδοσ αναπαράςταςθσ είναι
ανεξάρτθτθ από κλίμακα και κζςθ και παρζχει μια μετρικι, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κατά το χρόνο εκτζλεςθσ
για αναγνϊριςθ. Θ μζκοδοσ επιδεικνφεται πειραματικά με ικανοποιθτικά αποτελζςματα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ΥΓΕΛΟΟΜΡΟΤ: ομπότ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+ (μζκοδοσ
για πλοιγθςθ ρομπότ ςε διαδρόμουσ βάςει εξαγωγισ και ομαδοποίθςθσ ςθμείων από μία εικόνα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2
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K.Σ7 D. Kosmopoulos, A. Doulamis, N. Doulamis and Τ. Varvarigou, “Reliable Networks of Omega–
Interconnected Identical Processing Elements,” International Conference on Parallel and
Distributed Techniques and Applications (PDPTA), Las Vegas USA, July 2003.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτιν προτείνεται ζνα ςχιμα αρχιτεκτονικισ OMEGA που είναι μία υλοποίθςθ υλικοφ για
αξιόπιςτεσ καταςκευζσ. Θ αρχιτεκτονικι OMEGA επεκτείνεται ειςάγοντασ διάφορα επίπεδα αξιοπιςτίασ. Θ τεχνικι
περιλαμβάνει τεχνικζσ ανάλυςθσ ςιματοσ ϊςτε να προκφψουν αξιόπιςτεσ διαςυνδζςεισ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου επειδι παρουςιάηει αρχιτεκτονικζσ υλικοφ.

Κ.Σ8 Μaglogiannis Λ., Kosmopoulos D., “A Digital Image Acquisition System for Skin Lesions”,
Medical Imaging 2003: Image Perception, Observer Performance, and Technology Assessment, D.
P. Chakraborty and E. A. Krupinski (eds.), SPIE, vol. 5034, 337-346, 2003.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία παρουςιάηει ςφςτθμα για τθn λιψθ εικόνων από αςκενείσ με δερματολογικζσ αςκζνειεσ
(καλόθκεσ-κακόθκεσ μελάνωμα). Για τθν αξιολόγθςθ των εικόνων ςε βάκοσ χρόνου απαιτείται λιψθ ςυγκρίςιμων
εικόνων ϊςτε αυτζσ να αξιολογοφνται αυτόματα από το ςφςτθμα με αντικειμενικό τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ αναγνϊριςθ τθσ επίδραςθσ των κεραπειϊν ςτουσ αςκενείσ. Θ “κανονικοποίθςθ” των εικόνων επιτυγχάνεται με βακμονόμθςθ ωσ προσ το χρϊμα κακϊσ και ωσ προσ τισ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ παραμζτρουσ τθσ κάμερασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Κ.Ρ3

Ετεροαναφορζσ

3

Κ.Σ9 Μaglogiannis Λ., Kosmopoulos D., “A Computer-based Store and Forward Imaging System for
Teledermatology”, Proceedings of the International Conference on Imaging Science, Systems, and
Technology, pp. 589-594, Las Vegas, 2003.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν απόκτθςθ, αποκικευςθ και μετάδοςθ εικόνων τθλεδερματολογίασ. Θ
ςυμπίεςθ γίνεται με χριςθ wavelets με τρόπο που εξαςφαλίηεται θ διατιρθςθ του χρϊματοσ και τθσ υφισ, που επιτρζπουν ςωςτι διάγνωςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ *Ε4+ (περιγραφι ςυςτιματοσ για τθν λιψθ, ςυμπίεςθ και
μετάδοςθ εικόνων για τθλε-δερματολογία).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν εφαρμογι

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ10 Α. Doulamis, D. Kosmopoulos, C. Christogiannis, and T. Varvarigou, “POLYMNIA:
Personalized Leisure and Entertainment over Cross Media Intelligent Platforms,” European
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Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technology, London, UK,
25-26 November 2004
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτιν παρουςιάηεται θ αρχιτεκτονικι που ςυςτιματοσ POLYMNIA. O ςτόχοσ του ςυςτθματοσ αυτοφ είναι να εντοπίςει και να παρακολουκιςει ανκρϊπουσ από κάμερεσ που επιςκζπτονται χϊρουσ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Στθν ςυνζχεια παράγεται ζνα αυτοματοποιθμζνο βίντεο που διαμορφϊνεται με βάςθ τουσ
παραπάνω μθχανιςμοφσ υπολογιςτικισ όραςθσ και παραδίδεται ςτον επιςκζπτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ με εφαρμογζσ για υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ραρουςίαςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ, που αναπτφςςεται αναλυτικότερα ςτθν Κ.Σ16

Ετεροαναφορζσ

1

Κ.Σ11 D. I. Kosmopoulos, A. Doulamis, N. Doulamis, “Gesture-based Video Summarization,” in
Proc. of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Vol. 3, pp. 1220-1223,
Genoa, Italy, 11-14 Sept. 2005.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μια νζα μζκοδοσ για τθ δθμιουργία περιλιψεων για αρχεία βίντεο που απεικονίηουν κινιςεισ για νοθματικι γλϊςςα. Οι κινιςεισ που εκτελοφνται με το κεφάλι και τα δφο χζρια εξάγονται μετά από κατάτμθςθ με βάςθ το χρϊμα και αναπαριςτϊνται μζςω των ροπϊν κατά Zernike. Θ ενζργεια τθσ χειρονομίασ υπολογίηεται
από το μζτρο των ροπϊν και παρακολουκείται ςτο χρόνο για εντοπιςμό τοπικϊν ελαχίςτων και μεγίςτων, που ςθματοδοτοφν οπτικά γεγονότα και επομζνωσ πλαίςια-κλειδιά (key-frames) που περιγράφουν επαρκϊσ το περιεχόμενο. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ δεν βαςίηεται ςε κάποια τιμι κατωφλίου όπωσ οι τρζχουςεσ μζκοδοι και επομζνωσ ο
αρικμόσ των πλαιςίων-κλειδιϊν μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τθν πολυπλοκότθτα τθσ κίνθςθσ. Θ εφαρμοςιμότθτα
τθσ μεκόδου αποδεικνφεται πειραματικά με χριςθ τθσ ςε βίντεο νοθματικισ γλϊςςασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ για τθν ςφνοψθ ακολουκιϊν από εικόνεσ χειρονομιϊν με εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν βάςει των ροπϊν Zernike).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ12 Kosmopoulos D., Automated Extraction Of Object- And Event-Metadata From Gesture
Video Using A Bayesian Network, International Conference on Artificial Neural Networks, pp. 823828, Warsaw, Poland, 2005.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται ςφςτθμα που εκτελεί αυτόματθ παρακολοφκθςθ του ανκρϊπινου κεφαλιοφ και των χεριϊν
ςε βίντεο που απεικονίηει κινιςεισ τθσ νοθματικισ γλϊςςασ. Ρρόκειται για ζνα δφςκολο πρόβλθμα, λόγω των άλλθλοεπικαλφψεων που είναι ικανζσ να δυςκολζψουν τουσ ςυμβατικοφσ αλγορίκμουσ παρακολοφκθςθσ και επομζνωσ
μπορεί να οδθγιςουν ςε εςφαλμζνεσ ερμθνείεσ του ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου. Θ γνϊςθ για τισ επιτρεπτζσ διατάξεισ του ανκρϊπινου ςϊματοσ μοντελοποιείται ςτοχαςτικά με τθ χριςθ ενόσ δυναμικοφ δικτφου Bayes, με τθ βοικεια του οποίου είναι κανείσ ςε κζςθ να προςδιορίςει τθ κζςθ του κεφαλιοφ και των χεριϊν με βάςθ το χρϊμα ακόμα και μετά από επικαλφψεισ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία ςυμπίπτει με τθν Κ.Ρ5

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ13 N. Doulamis, A. Doulamis and D. Kosmopoulos, “Content-based Decomposition of Gesture
Videos,” IEEE Workshop on Signal Processing Systems, Design and Implementation, pp. 319-324,
Athens, Greece, 2-4 November 2005
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μια νζα μζκοδοσ για αποςφνκεςθ (decomposition) ψθφιακοφ βίντεο που απεικονίηει κινιςεισ ςχετικζσ με νοθματικι γλϊςςα με ςτόχο τθν μετάδοςθ δυναμικά εξαγόμενων περιλιψεων του περιεχομζνου
μζςα από δίκτυα μικροφ εφρουσ ηϊνθσ. Από το αρχικό περιεχόμενο εξάγονται κάποια πλαίςια-κλειδιά (key-frames)
και τα γειτονικά πλαίςια ανατίκενται ςτα πλαίςια-κλειδιά με παρόμοιο περιεχόμενο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ (μεκοδολογία ανάλογθ με τθσ Κ.16,
όπου ςτόχοσ είναι θ αποςφνκεςθ ακολουκιϊν video νοθματικισ γλϊςςασ ςε ςθμαςιολογικζσ οντότθτεσ βάςει ιεραρχικισ αναπαράςταςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Κ.Σ14 Kosmopoulos D., Psomopoulos C., “Robust Estimation of Jacobian Matrix For Image-Based
Robotic Visual Servoing Tasks”, 14th IASTED International Conference on Applied Modeling and
Simulation, pp. 155-159, Benalmádena, Spain, 2005.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μια μζκοδοσ για εκτίμθςθ μζςω εκπαίδευςθσ ενόσ Λακωβιανοφ πίνακα οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν, που ςυςχετίηει το ςφςτθμα ςυντεταγμζνων του ρομποτικοφ εργαλείου με τθν εικόνα. O Λακωβιανόσ πίνακασ που προκφπτει είναι ανεξάρτθτοσ τθσ διάςταςθσ του βάκουσ, αντίκετα με τισ προςεγγίςεισ που ζχουν παρουςιαςτεί, και μοντελοποιεί τθν επικυμθτι τοποκζτθςθ του τελικοφ ςτοιχείου δράςθσ του ρομπότ ςε ςχζςθ με ζνα διάνυςμα χαρακτθριςτικϊν ςτθν εικόνα. Θ εκτίμθςθ γίνεται τοπικά ςτον υποχϊρο εργαςίασ, όπου αναμζνεται να εκτελεςτεί θ εργαςία και για το λόγο αυτό μπορεί να εφαρμοςτεί ςε θμι-δομθμζνα περιβάλλοντα. Θ χριςθ εφρωςτων εκτιμθτϊν ελαχιςτοποιεί τθν επίδραςθ του κορφβου τθσ εικόνασ. Θ αξία τθσ μεκόδου επιδεικνφεται με πειραματικά
αποτελζςματα για ρομπότ πάνω ςτο οποίο ζχουν ςτερεωκεί τζςςερισ κάμερεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία εικόνων *ΟΥ1+ (διαδικαςία εκπαίδευςθσ για τθν μοντελοποίθςθ τθσ κζςθσ
τθσ ρομποτικισ χείρασ με τθν εκτίμθςθ Ιακωβιανοφ πίνακα οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Κ.Ρ16

Ετεροαναφορζσ

1

Κ.Σ15 C D Spyropoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, D. Kosmopoulos, I. Pratikakis, B. Gatos,
S.Perantonis, “Boemie: Bootstrapping Ontology Evolution With Multimedia Information
Extraction, European Workshop On The Integration Of Knowledge, Semantics And Digital Media
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Technology, pp. 419-420, London, UK, 2005.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν αρχικι παρουςίαςθ μιασ αρχιτεκτονικισ, θ οποία χρθςιμοποιείται για
εξαγωγι ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ από πολυμεςικά δεδομζνα (εικόνα, ιχο, κείμενο, κείμενο ςε βίντεο). Αφορά
τθ γενικότερθ προςζγγιςθ που ακολουκικθκε ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ BOEMIE
(www.boemie.org).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε2+ και αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ *Ε4+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Συνοπτικι πρόδρομοσ παρουςίαςθ τθσ Κ.Σ21

Ετεροαναφορζσ

2

Κ.Σ16 V. Anagnostopoulos, S.Chatzis, C. Lalos, A. Doulamis, D. Kosmopoulos, T. Varvarigou., H.
Neuschmied, G. Thallinger, S. Middleton, M. Addis, E. Bustos, F. Giorgini “A Cross Media Platform
for Personalized Leisure & Entertainment: The POLYMNIA Approach”, 2nd Int Conference on
Automated Production of Cross-media content for Multi-Channel Distribution, pp.283-290, Leeds
UK, 2006.
Ρεριγραφι: Γίνεται παρουςίαςθ τθσ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του ερευνθτικοφ
προγράμματοσ POLYMNIA, το οποίο αναπτφςςει μια ευφυι πλατφόρμα που κα ςυνδυάηει πολλά μζςα για τθν παροχι ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν ςε κεματικά πάρκα και μουςεία. Οι επιςκζπτεσ αναγνωρίηονται από το πρόςωπο και
καταγράφονται από κάμερεσ. Το οπτικό περιεχόμενο από τθν επίςκεψι τουσ μοντάρεται αυτόματα με βάςθ το ςθμαςιολογικό τθσ περιεχόμενο και παρζχεται ςτθν ζξοδο ςε ψθφιακι μορφι ι μεταδίδεται μζςω Διαδικτφου ςε υπολογιςτζσ ι φορθτζσ ςυςκευζσ, ϊςτε να μπορεί να μοιραςτεί κάποιοσ τθν εμπειρία τθσ επίςκεψθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ ςε βιομθχανικζσ εφαρμογζσ *ΟΥ5+
(ανάπτυξθ ςυςτιματοσ για τον εντοπιςμό και παρακολοφκθςθ ανκρϊπων ςε κεματικά πάρκα και
τθν δθμιουργία εξατομικευμζνου video, πρόδρομοσ τθσ Κ.Π3).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ17 D. Katsoulas, D. Kosmopoulos, “Box-like Superquadric Recovery in Range Images by Fusing
Region and Boundary Information,” IEEE International Conference on Pattern Recognition, pp.
719-722, Hong Kong, 2006
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθ μοντελοποίθςθ αντικειμζνων από αιςκθτιρα laser που δίνει δεδομζνα
ανάλογα των LIDAR. H καινοτομία αφορά τθν κατάτμθςθ των δεδομζνων αυτϊν και τθν χριςθ μοντζλου hyperquadrics για μοντελοποίθςθ μεγάλθσ γκάμασ 3D ςχθμάτων παρουςία κορφβου. Σθμαντικι εφαρμογι τθσ τεχνικισ
μπορεί να αποτελζςει θ μοντελοποίθςθ πόλεων από δεδομζνα LIDAR.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (κατάτμθςθ νεφϊν ςθμείων από ςαρωτι laser,
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με ρομποτικι εφαρμογι ςτθν μεταφορά αντικειμζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ πρόδρομοσ τθσ Κ.Ρ8

Ετεροαναφορζσ

2

Κ.Σ18 V. Anagnostopoulos, D. Kosmopoulos, A. Doulamis, A. Makris, C. Lalos and T. Varvarigou,
“Automated Production of Personalised Video Content for Visitors of Thematic Parks,” IET 2nd
International Conference on Intelligent Environments, Vol. 1, pp. 173-181,Athens, Greece, July
2006
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει αλγορίκμουσ εξαγωγισ του προςκθνίου από το φόντο ςε ακολουκίεσ βίντεο
εξωτερικϊν χϊρων. Ρροτείνονται επίςθσ μζκοδοι παρακολοφκθςθσ ανκρϊπων ςε τζτοιου είδουσ περιβάλλοντα, ςτα
οποία ο φωτιςμόσ και θ μεταβολι του παίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο. Θ παρακολοφκθςθ των ατόμων πραγματοποιείται ςε κεματικό πάρκο. Με βάςθ τθν ανάλυςθ αυτι τθσ οπτικισ πλθροφορίασ ςυντίκεται ζνα βίντεο που αυτόματα
αποκόπτει ςκθνζσ και ςυνκζτει τθν εξατομικευμζνθ κίνθςθ ενόσ επιςκζπτθ ςτο κεματικό πάρκο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοι εξαγωγισ
του προςκθνίου και παρακολοφκθςθσ ανκρϊπων ςε κεματικά πάρκα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τθν Κ.Ρ10

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ19 S. Chatzis, A. Doulamis, D. Kosmopoulos, T. Varvarigou, “Video Representation and Retrieval
Using Spatio-Temporal Descriptors and Region Relations”, Int Conf on Artificial Neural Networks –
ICANN 06, 94-103, Athens 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει μία καινοτόμο τεχνικι χωροχρονικισ περιγραφισ οπτικοφ περιεχομζνου ςε
ακολουκίεσ βίντεο. Θ τεχνικι εφαρμόηει τεχνικζσ υπολογιςτικισ όραςθσ του κατατζμνουν τα πλαίςια όχι μόνο ςτον
χϊρο αλλά και ςτο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο θ κατάτμθςθ γίνεται κεωρϊντασ το βίντεο ωσ 3D ςιμα ςτο οποίο θ
τρίτθ διάςταςθ είναι ο χρόνοσ. Θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιεί για τθν αναπαράςταςθ του βίντεο με βάςθ τθν πλθροφορία του περιεχομζνου και τθν ανκρϊπινθ κατανόθςθ αυτοφ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ αναπαράςταςθσ και ανάκτθςθσ video με τεχνικι χωροχρονικισ κατάτμθςθσ βάςει
χρϊματοσ και κίνθςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Κ.Σ20 A. Doulamis, D. Kosmopoulos, N. Doulamis, “Content-Based Time Sampling for Efficient
Video Delivery over Networks of Low and Variable Bandwidth,” IEEE International Conference on
Digital Telecommunications, Cote D’ Azurre, France August 2006
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Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει μια εναλλακτικι αναπαράςταςθ περιεχομζνου βίντεο με ιεραρχικι δομι. Το πλεονζκτθμα είναι πωσ ςε περιπτϊςεισ χαμθλισ δυνατότθτασ μετάδοςθσ κα μπορεί να αποςτζλλονται μόνο εκείνα τα
πλαίςια που είναι πιο ςθμαντικά για τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου από το χριςτθ, επιτυγχάνοντασ τθν ελάχιςτθ
απϊλεια πλθροφορίασ
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (τεχνικι προςαρμοςτικισ δειγματολθψίασ ςε ακολουκίεσ εικόνων με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ21 D.I. Kosmopoulos, V. Karkaletsis, S. Perantonis, G. Paliouras, C.D. Spyropoulos,
“Representation and Analysis of Multimedia Content: The BOEMIE Proposal,” 5th International
Conference on Language Resources and Evaluation LREC-06, pp. 32-37, Genoa, Italy 2006
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθ λεπτομερι παρουςίαςθ μιασ αρχιτεκτονικισ, θ οποία χρθςιμοποιείται
για εξαγωγι ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ από πολυμεςικά δεδομζνα (εικόνα, ιχο, κείμενο, κείμενο ςε βίντεο).
Αφορά τθ γενικότερθ προςζγγιςθ που ακολουκικθκε ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ
BOEMIE (www.boemie.org).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε2+ και αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ *Ε4+ (περιγραφι μεκοδολογίασ για εξαγωγι πλθροφορίασ από δεδομζνα πολυμζςων με παράλλθλθ προςαρμογι τθσ οντολογίασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ22 D. Kosmopoulos, S. Petridis, I. Pratikakis, B. Gatos, S. Perantonis, V. Karkaletsis, G. Paliouras,
“Knowledge Acquisition from Multimedia Content using an Evolution Framework, 3rd. IFIP
Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), Athens, Greece, , ISBN: 9780-387-34223-8, pp. 557-565, 2006
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν παρουςίαςθ μιασ αρχιτεκτονικισ, θ οποία χρθςιμοποιείται για εξαγωγι ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ από πολυμεςικά δεδομζνα (εικόνα, ιχο, κείμενο, κείμενο ςε βίντεο) με χριςθ
εξελιςςόμενθσ οντολογίασ. Αφορά τθ γενικότερθ προςζγγιςθ που ακολουκικθκε ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ
ερευνθτικοφ προγράμματοσ BOEMIE (www.boemie.org) .
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ςθμαςιολογικι περιγραφι *Ε2+ και αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ *Ε4+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Κ.Σ21

Ετεροαναφορζσ

4
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Κ.Σ23 Τ. Giannakopoulos, D. Kosmopoulos, A. Aristidou, S. Theodoridis, “Violence Content
Classification using Audio Features,” Hellenic Artificial Intelligence Conference SETN-06, LNAI 3955,
pp. 502-507, Heraklion, Greece, 2006.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αςχολείται με τθν εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν από θχθτικά δεδομζνα προκειμζνου να γίνει μια
ταξινόμθςθ του πολυμεςικοφ περιεχομζνου ςε βία και μθ-βία. Αποτελεί κομμάτι μιασ ευρφτερθσ εργαςίασ ςτο κζμα
που εμπλζκει και πθγζσ πλθροφορίασ από βίντεο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν τθν μονοδιάςτατθ επεξεργαςία *Ε5+ (αναγνϊριςθ βίαιων ςυμβάντων βάςει του θχθτικοφ περιεχομζνου, που μπορεί να ςυνδυαςτεί και με οπτικά χαρακτθριςτικά).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

6

Κ.Σ24 A. Makris, D. Kosmopoulos, S. Perantonis, S. Theodoridis, “A hierarchical feature fusion
framework for visual tracking”, IEEE International Conference on Image Processing, San Antonio,
Texas, 289-292 , 2007
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μεκοδολογία για τθν αυτόματθ παρακολοφκθςθ (tracking) ςτόχων υπό δυςμενείσ ςυνκικεσ
(αλλαγζσ φωτιςμοφ, επικαλφψεισ, αλλαγζσ ςχιματοσ κ.λπ.) κάνοντασ ςφντθξθ πολλαπλϊν οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν
με ιεραρχικό τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται απόδοςθ πολφ καλφτερθ από αυτι των πλζον ςφνκετων μεκόδων με
πολφ μικρότερο υπολογιςτικό κόςτοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία και ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ1-ΟΥ2+ (παρακολοφκθςθ κινοφμενων αντικειμζνων με χριςθ ιεραρχικϊν μοντζλων και ςυνδυαςμό οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Κ.Σ25 I. Pratikakis, V. Virvilis, D. Kosmopoulos, S. Perantonis, D. Tsatsos and A. Damianakis, “EMedI – A web-based e-training platform for breast imaging,” The 3rd International Conference on
Web Information Systems and Technologies (WEBIST), ISBN: 978-972-8865-79-5, Barcelona, Spain,
pp. 338-345,2007.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθ λεπτομερι παρουςίαςθ μιασ υλοποιθμζνθσ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ για ιατρικζσ εικόνεσ μαςτογραφίασ. Στισ εικόνεσ υπάρχει δυνατότθτα ψθφιακισ επεξεργαςίασ για εξαγωγι
χαρακτθριςτικϊν που κα επιτρζψουν τθν αξιολόγθςθ των τυχόν ευρθμάτων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά αρχιτεκτονικζσ ςυςτθμάτων *Ε4+

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία ςυμπίπτει με τθν Κ.Ρ7

Ετεροαναφορζσ

-
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Κ.Σ26 S. Chatzis, D. Kosmopoulos, Τ. Varvarigou,, "A robust approach towards sequential data
modeling and its application in automatic gesture recognition," IEEE International Conference on
Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP 2008, pp.1937-1940, 2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει μια νζα μζκοδο για ταξινόμθςθ χρονοςειρϊν με κρυπτομαρκοβιανό μοντζλο
(ΘΜΜ) με χριςθ ωσ μοντζλου παρατιρθςθσ αυτό τθσ κατανομισ Student-t. To μοντζλο αυτό ςε ςχζςθ με το ςφνθκεσ
Gauss είναι ςαφϊσ πιο εφρωςτο ςε περιπτϊςεισ κορφβου. Τα αποτελζςματα επιδεικνφονται ςτο πρόβλθμα τθσ αναγνϊριςθσ χειρονομιϊν από εικόνεσ και υποδεικνφουν τθν τεράςτια χρθςιμότθτα του μοντζλου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ ταξινόμθςθσ χρονοςειρϊν με εφαρμογι ςτθν αναγνϊριςθ ανκρϊπινων χειρονομιϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ πρόδρομοσ τθσ Κ.Ρ12

Ετεροαναφορζσ

1

Κ.Σ27 A. Doulamis, D. Kosmopoulos, M. Sardis, T. Varvarigou, “An Architecture for Self
Configurable Video Supervsion,” ACM Workshop on Analysis and Retrieval of Events, Actions,
Workflows in Video Streams in Conjunction with ACM Multimedia, pp. 97-104, Vancouver, Canada,
October 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται μια καινοτόμοσ αρχιτεκτονικι οπτικισ επίβλεψθσ βιομθχανικϊν διεργαςιϊν ςε ζνα περιβάλλον. Θ αρχιτεκτονικι περιλαμβάνει τεχνικζσ α) παρακολοφκθςθσ αντικειμζνων (human tracking), β) επζκταςθ τθσ παρακολοφκθςθσ ςε ςυςτιματα πολλαπλϊν καμερϊν επικαλυπτομζνων είτε όχι, γ) αναγνϊριςθσ ςυμπεριφοράσ και δ) προςαρμογισ των αποτελεςμάτων ςτισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ2+ με εφαρμογζσ ςτθν βιομθχανία *ΟΥ5+ (αρχιτεκτονικι ενόσ
εν μζρει αυτόεκπαιδευόμενου ςυςτιματοσ για τθν επίβλεψθ διαδικαςιϊν ςε ςφνκετα βιομθχανικά
περιβάλλοντα μζςω δικτφου καμερϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ28 D. Kosmopoulos, P. Antonakaki, K. Valasoulis, A. Kesidis, S. Perantonis, “Human Behavior
Classification using Multiple Views,” Hellenic Artificial Intelligence Conference -SETN08, pp. 123134, Syros 2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν μοντελοποίθςθ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ για αναγνϊριςθ τυχόν
βίαιων ςυμπεριφορϊν μζςω πολλαπλϊν καμερϊν. Συγκεκριμζνα, χρθςιμοποιοφνται χαρακτθριςτικά ςχετικά με τθ
ςιλουζτα και τθν κίνθςθ όπωσ επίςθσ και οι τροχιζσ. Οι μζκοδοι μοντελοποίθςθσ είναι τα SVM και τα ΘΜΜ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ερμθνεία περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ των Κ.Ρ13 και Κ.Ρ10
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Ετεροαναφορζσ

2

Κ.Σ29 D. Kosmopoulos, P. Antonakaki, K. Valasoulis, D. Katsoulas, “Monitoring Human Behavior in
an Assistive Environment using multiple Views,” 1st International ACM Conference on Pervasive
Technologies Related to Assistive Environments, pp. 32-36 Athens 2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αςχολείται με τθν παρουςίαςθ ενόσ δικτφου από κάμερεσ που κάνει αξιολόγθςθ ςυμπεριφορϊν ςε πραγματικό χρόνο ατόμων που χριηουν βοικειασ. Αναγνωρίηονται και μοντελοποιοφνται τόςο οι βραχυπρόκεςμεσ ςυμπεριφορζσ (με χριςθ οπτικισ ροισ) όςο και οι μακροπρόκεςμεσ με χριςθ κρυπτομαρκοβιανϊν μοντζλων. Ραρουςιάηονται αναλυτικά αποτελζςματα για κάκε περίπτωςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία ςυμπίπτει με τθν Κ.Ρ13

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ30 F. Makedon, Z. Le, H. Huang, E. Becker, D. Kosmopoulos, “An Event Driven Framework for
Assistive CPS Environments,” ACM SIGBED Review, 6(2), 28-36, 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αςχολείται με μια μζκοδο και αρχιτεκτονικι διάχυτθσ ευφυϊασ που επιτρζπει τθν εξαγωγι γεγονότων μζςω επεξεργαςίασ ςιματοσ ενόσ δικτφου ετερογενϊν αιςκθτιρων που βρίςκονται οπουδιποτε μζςα ςε
ζναν ιδιωτικό χϊρο. Στόχοσ είναι να μοντελοποιθκεί θ κακθμερινι ηωι κάποιου ατόμου που χριηει βοικειασ, πχ.
αςκενοφσ, θλικιωμζνου κ.λπ., ϊςτε αν ξεφφγει από τισ κακθμερινζσ νόρμεσ ςυμπεριφοράσ να είναι κανείσ ςε κζςθ
να το εντοπίςει. Θ αυτόματθ κατανόθςθ τζτοιων γεγονότων είναι ςθμαντικι δεδομζνου ότι μποροφν να αποτελοφν
ενδείξεισ προβλιματοσ υγείασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά
αφορά τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (γενικι περιγραφι ςυςτιματοσ που ςυνδυάηει ετερογενι
δεδομζνα από αιςκθτιρεσ για παρακολοφκθςθ ανκρϊπων και εντοπιςμό “ςυμβάντων” ςχετικά με
κζματα υγείασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ31 A. L. Kesidis, D. I. Kosmopoulos, “Robust Occlusion Handling with Multiple Cameras Using a
Homography Constraint, VISAPP 2009 - International Conference on Computer Vision Theory and
Applications, 2, 560-565, Lisbon, 2009.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με το πρόβλθμα των επικαλφψεων ςε περιβάλλον πολλαπλϊν καμερϊν. Συγκεκριμζνα, με τθ μζκοδο τθσ ομογραφίασ είναι δυνατό να εξαχκεί θ κζςθ κινοφμενων ςτόχων με τθν προχπόκεςθ ότι
κινοφνται ςτο ίδιο επίπεδο. Ωςτόςο, όπωσ δείχνεται,υπάρχει περίπτωςθ να υπάρξουν λανκαςμζνεσ ανιχνεφςεισ. Εδϊ
προτείνεται μζκοδοσ για εξάλειψθ αυτϊν των φαινομζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ (πολυεικονικι μζκοδοσ εντοπιςμοφ επικαλυπτόμενων ανκρϊπων κινοφμενων ςε επίπεδθ επιφάνεια).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ32 D. Kosmopoulos, A. Voulodimos, T. Varvarigou, Robust human behavior modeling from
multiple cameras, International Conference on Pattern Recognition, Istanbul, 2010
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται νζα μζκοδοσ για αναγνϊριςθ ςυμπεριφοράσ με επεξεργαςία οπτικοφ ςιματοσ από πολλοφσ
αιςκθτιρεσ με ςφντθξθ. Θ αναπαράςταςθ τθσ εικόνασ γίνεται με ολιςτικό τρόπο, δθλαδι δεν εξάγονται τα αντικείμενα από τθν εικόνα, αλλά γίνεται απευκείασ εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν ςτθν εικόνα μζςω ροπϊν Zernike. Τα χαρακτθριςτικά ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται από κρυπτομαρκοβιανά μοντζλα ΘΜΜ που χρθςιμοποιοφν μοντζλο
Gauss και Student-t.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ /ερμθνεία του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ τθν οπτικι ταξινόμθςθ δομθμζνθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ ςε ςφνκετα βιομθχανικά περιβάλλοντα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ33 T. Voulodimos, H. Grabner, D. Kosmopoulos, L. Van Gool, T. Varvarigou, Robust Workflow
Recognition using Holistic Features and Outlier-tolerant Fused Hidden Markov Models,
International Conference on Artificial Neural Networks, Thessaloniki, 2010
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μια νζα μζκοδοσ για αναγνϊριςθ ςυμπεριφοράσ με επεξεργαςία οπτικοφ ςιματοσ από
πολλοφσ αιςκθτιρεσ με ςφντθξθ. H αναπαράςταςθ τθσ εικόνασ γίνεται μζςω ενόσ πίνακα grid time matrix. Τα χαρακτθριςτικά ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται από κρυπτομαρκοβιανά μοντζλα ΘΜΜ που χρθςιμοποιοφν μοντζλο
Gauss και Student-t.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ /ερμθνεία του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ για τθν αναγνϊριςθ τθσ κίνθςθσ ανκρϊπων ςε γραμμι παραγωγισ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ34 N. D. Doulamis, A. Voulodimos, D. Kosmopoulos, T. Varvarigou, Enhanced Human Behavior
Recognition using HMM and Evaluative Rectification, ACM Multimedia, ARTEMIS Workshop,
Firenze, 2010
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται μια νζα μζκοδοσ για αναγνϊριςθ ςυμπεριφοράσ με επεξεργαςία οπτικοφ ςιματοσ. Το αποτζλεςμα που λαμβάνεται με χριςθ ΘΜΜ βελτιϊνεται ςτθ ςυνζχεια με χριςθ νευρωνικοφ δικτφου και μζςω ανάδραςθσ από το χριςτθ.
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ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ /ερμθνεία του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ αναγνϊριςθσ και ταξινόμθςθσ ςυμπεριφορϊν με ανάδραςθ από τον χριςθ ςτθν διαδικαςία εκπαίδευςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ35 R. Mörzinger, M. Sardis, I. Rosenberg, H Grabner, G. Veres, I. Bouchrika, M. Thaler, R.
Schuster, A. Hofmann, G. Thallinger, V. Anagnostopoulos, D. Kosmopoulos, A. Voulodimos, C.
Lalos, N. Doulamis, T. Varvarigou, R. Palma Zelada, I. Jubert Soler, S. Stalder, L. Van Gool, L.
Middleton, Z. Sabeur, B. Arbab-Zavar, J. Carter, M. Nixon, Tools for semi-automatic monitoring of
industrial workflows, ACM Multimedia, ARTEMIS Workshop, Firenze, 2010
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται ςυνολικά το ζργο SCOVIS – Self Configurable Cognitive Video Supervision. Aςχολείται με
τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ ςυμπεριφορϊν από οπτικά δεδομζνα ςε βιομθχανικό περιβάλλον
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ /ερμθνεία του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ραρουςίαςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ36 T. Giannakopoulos, A. Makris, D. Kosmopoulos, S. Perantonis, S. Theodoridis, Audio-visual
fusion for detecting violent scenes in videos, Hellenic Artificial Intelligence Conference SETN-10,
Athens, Greece, pp. 91-100, 2010
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μζκοδοσ που επεξεργάηεται οπτικό και θχθτικό ςιμα και κάνει ςφντθξθ προκειμζνου να
γίνει αναγνϊριςθ περιεχομζνου βίασ. Θ μζκοδοσ προορίηεται για χριςθ από υπθρεςίεσ φιλτραρίςματοσ περιεχομζνου και θ εφαρμογι τθσ επιδεικνφεται ςε μεγάλο όγκο πραγματικοφ περιεχομζνου από ταινίεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ/ερμθνεία του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αναγνϊριςθ βίαιων ςυμβάντων
από ςυνδυαςμό θχθτικοφ και οπτικοφ περιεχομζνου)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν εφαρμογι

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ37 D.I. Kosmopoulos, A.S. Voulodimos, and T.A. Varvarigou, Behavior recognition from multiple
views using fused Hidden Markov Models, Hellenic Artificial Intelligence Conference SETN-10,
Athens, Greece, pp. 346-350, 2010
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μια νζα μζκοδοσ για αναγνϊριςθ ςυμπεριφοράσ με επεξεργαςία οπτικοφ ςιματοσ από
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ζναν αιςκθτιρα. Το ςιμα είναι ολιςτικό, δθλαδι δεν εξάγονται τα αντικείμενα από τθν εικόνα αλλά γίνεται απευκείασ εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν ςτθν εικόνα (ροπζσ Zernike). Τα χαρακτθριςτικά ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται
από κρυπτομαρκοβιανά μοντζλα ΘΜΜ που χρθςιμοποιοφν μοντζλο Gauss.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ /ερμθνεία του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Κ.Σ32

Ετεροαναφορζσ

-

Κ.Σ38 E. Sardis, A. Voulodimos, V. Anagnostopoulos, C. Lalos, A. Doulamis and D. Kosmopoulos,
“An Industrial Video Surveillance System for Quality Assurance of a Manufactory Assembly,” ACM
Pervasive Assistive Environment Conference (Petra), Samos, Greece, June 2010.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται θ λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ όραςθσ υπολογιςτϊν που αποτιμά
τθν ςυμπεριφορά εργατϊν ςε βιομθχανικι γραμμι παραγωγισ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα χρθςιμοποιεί τεχνικζσ
αςκενοφσ μάκθςθσ με επίβλεψθ (weakly supervised learning) που μποροφν να ανιχνεφουν αντικείμενα, εν ςυνεχεία
εξάγουν ςυμπεριφορζσ με βάςθ προκακοριςμζνεσ τεχνικζσ ςυναρμολόγθςθσ και καταςκευισ μθχανϊν/αντικειμζνων
και φςτερα υλοποιοφν τεχνικζσ προςαρμογισ ςε δυναμικά περιβάλλοντα. Θ αρχιτεκτονικι ζχει ελεγχκεί ςε πραγματικζσ βιομθχανικζσ ςυνκικεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ/ερμθνεία του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Ραρουςίαςθ τθσ εξζλιξθσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ

Ετεροαναφορζσ

-

5.8.5 Διπλϊματα Ευρεςιτεχνίασ
Διάταξθ για τθν Αυτόματθ Μζτρθςθ Διακζνων DE 453411.1999.1
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6

ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ
κ. Κεοδϊρου Λίλα

Ο κ. Κεόδωροσ Λίλασ ειςιχκθ ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ το 1985,
από όπου και αποφοίτθςε το 1990 με βακμό 8.2. Στθ ςυνζχεια εκπόνθςε μεταπτυχιακι εργαςία (Master of Science)
ςτο School of Engineering and Applied Science ςτο Columbia University τθσ Νζασ Υόρκθσ. Κατόπιν εκπόνθςε Διδακτορικι διατριβι ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ, όπου και αναγορεφτθκε Διδάκτορασ Μθχανικόσ ΕΜΡ το 2002. Από το 2005 ζωσ ςιμερα διδάςκει μακιματα πλθροφορικισ βάςει του
Ρ.Δ. 407/80 ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Τμιμα Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Υπθρεςιϊν.

6.1 ΣΡΟΥΔΕΣ




Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ του ΕΜΡ (1985-1990) (Βακμόσ 8.2)
Master of Science in Computer Science, School of Engineering and Applied Science, Columbia University, New
York, NY (3.6/4).
Διδάκτωρ Μθχανικόσ τθσ Σχολισ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ του Τομζα Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Υπολογιςτϊν ΕΜΡ (2002)

6.2 YΡOTPOΦIEΣ – BPABEIA - ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ



1990 – 1991: Graduate Research Assistant, Υποτροφία μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο
Columbia, NY.
1996 – 2001: Ρρόγραμμα υποτροφιϊν ΥΡΕ - 94 τθσ ΓΓΕΤ για τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ.

6.3 ΔIΔAKTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
Α) 2005-Σήμερα Διδάςκων (κατά το Ρ.Δ. 407/80) ςτο Τμιμα Ναυτιλίασ & Επιχειρθματικϊν Υπθρεςιϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία των μακθμάτων


Θζματα Αςφαλείασ και Αξιοπιςτίασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου



Ειςαγωγι ςτθ Ρλθροφορικι



Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ

Β) (2005-Σήμερα) Συνδιδαςκαλία ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ν.Α.Μ.Ε.


Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ ςτθ Ναυτιλία, τισ Μεταφορζσ και το Εμπόριο

Γ) Επιπρόςκετα ζχει διδάξει τα ακόλουκα ςεμινάρια


Σεμινάρια ςτο ΕΛΚΕΡΑ ςε μθχανικοφσ για νζεσ τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ εικόνασ και ρομποτικισ.



Σεμινάρια ανκρϊπινου δικτφου προγράμματοσ «ΚΤΗΣΙΒΙΟΣ» για τθ διάδοςθσ τθσ Γνϊςθσ Ζρευνασ &
Τεχνολογίασ ςτον αυτοματιςμό.

6.4 EΡIΣTHMONIKH KAI EPEYNHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
6.4.1 Κφριοσ Ερευνητήσ


2000 -2004: AURORA project: Ανάπτυξθ ρομποτικοφ ςυςτιματοσ κακαριςμοφ και επικεϊρθςθσ υφάλων
πλοίων.



2003-2005: CRAFT TELEDRIVE project: Ανάπτυξθ τεχνολογιϊν τθλεχειριςμοφ οχθμάτων.
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2003-2005: CRAFT TELEDOC project: Ανάπτυξθ ςυςκευϊν κινθςιοκεραπείασ και αποκατάςταςθσ με τεχνολογίεσ τθλε-ελζγχου.



2004: Ανάλυςθ και πιλοτικι εφαρμογι ςυςτιματοσ MIS παραγωγισ ςε βιομθχανία αλουμινίου με τεχνολογία OLAP.



2004-2005: Σφςτθμα διαχείριςθσ παραγγελιϊν ανταλλακτικϊν μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ πλοίων για ναυτιλιακι εταιρία. Ανάλυςθ και ςυμβουλευτικι παρακολοφκθςθ προόδου ζργου.



2003-2008: ΕΡΑΝ ΦΡ-46 project: Ανάπτυξθ πλωτισ αυτόνομθσ οικολογικισ μονάδασ αφαλάτωςθσ.

6.4.2 Ερευνητήσ


1990-1991: Ρρόγραμμα του CTR Columbia για αςφρματθ δικτυακι επικοινωνία και φιλικι διαχείριςθ φορθτϊν υπολογιςτϊν, χρθματοδοτοφμενο από τθν IBM.



1991-1995: ESPRIT Hephaestos I&II, Ευφυζσ αυτόματο ρομποτικό ςφςτθμα ςυγκολλιςεων για μθ επαναλαμβανόμενεσ καταςκευζσ.



1994-1996: Εκςυγχρονιςμόσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ναυπθγείου. Ανάλυςθ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν
επιςκευισ πλοίων και υλοποίθςθ ευζλικτου ςυςτιματοσ επικοινωνίασ και ολοκλιρωςθσ παραγωγικϊν διαδικαςιϊν με ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και μείωςθ του χρόνου περάτωςθσ.



1997-1998: BOW LOADING SYSTEM: Μεταςκευι δεξαμενόπλοιου και προςκικθ ςυςτιματοσ αυτόματθσ
φόρτωςθσ δεξαμενόπλοιου από πλωτζσ καλάςςιεσ πετρελαιοπθγζσ ςτθ Βραηιλία. Σχεδιαςμόσ λειτουργίασ
ςυςτιματοσ και ανάπτυξθ μθχανιςμϊν αςφαλείασ.



1998-2001: ΕΡΕΤ ΛΛ ζργο ROBOWELDER. Ανάπτυξθ μεγάλου ρομποτικοφ ςυςτιματοσ με δυνατότθτα υψθλισ
ταχφτθτασ ςυγκολλιςεων ελαςμάτων πλοίων, ςτα ναυπθγεία ΝΑΥΣΛ και ΝΕΩΛΟΝ ΣΥΟΥ.



2000-2001: Ανάπτυξθ αυτόματου ςυςτιματοσ βαφισ ξφλινων επιφανειϊν.



2000-2001: Διαςφνδεςθ ςυςτθμάτων αυτόματθσ άρδευςθσ και αντλιοςταςίων.

6.5 AΛΛΕΣ ΔPAΣTHPIOTHTΕΣ
Ο κ. Κεόδωροσ Λίλασ είναι μζλοσ των κάτωκι επιςτθμονικϊν ςυλλόγων


Μζλοσ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ.



Μζλοσ του Ρανελλινιου Συλλόγου Διπλωματοφχων Μθχανολόγων Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν.

6.5.1 Επαγγελματικζσ Θζςεισ


1989: BETACOM S.A. - Τεχνικι υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, Αξιολόγθςθ νζων προϊόντων, Εκπαίδευςθ νζων τεχνικϊν.



1990 – 1991: Graduate Research Assistant ςτο Columbia University, NY, Center for Telecommunications
Research.



1992 – 1995: Υπεφκυνοσ Τμιματοσ Ανάπτυξθσ ςτθ Ναυπθγοεπιςκευαςτικι Λ. & Κ. ΚΑΛΟΓΕΛΔΘΣ Ε.Ρ.Ε.



1997 – 2001: Υπεφκυνοσ Τμιματοσ Ανάπτυξθσ ςτο Ναυπθγείο ΝΑΥΣΛ Α.Ε.



2000 – 2001: Μζλοσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ ςτο Ρρόγραμμα «ΚΤΘΣΛΒΛΟΣ», Ανκρϊπινο Δίκτυο διάδοςθσ
τθσ Γνϊςθσ Ε+Τ ςτον αυτοματιςμό.



2001 –Σιμερα: Τεχνικζσ Μελζτεσ, Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, Ανάπτυξθ πρωτότυπων ςυςτθμάτων.

6.6 ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΕΣ
Μζχρι τθ ςυγγραφι τθσ παροφςθσ ζχει εντοπιςτεί 1 ετεροαναφορά ςτο ζργο του. Οι αναφορζσ αυτζσ είναι ςυγχϊνευςθ των δθλωμζνων από τον υποψιφιο και όςων προζκυψαν από τθν ζρευνα που ζκανε θ επιτροπι.
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6.7 ΔHMOΣIEYΣEIΣ
6.7.1 Διατριβζσ
Λ.Δ1 Θ. Λίλασ, «Ενεργά Συςτιματα Τριςδιάςτατθσ Υπολογιςτικισ Πραςθσ» Διδακτορικι
Διατριβι, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, Φεβρουάριοσ 2002.
Ρεριγραφι: Θ παροφςα εργαςία επικεντρϊνεται ςε κζματα τριςδιάςτατθσ μοντελοποίθςθσ, αναγνϊριςθσ αντικειμζνων, κακοδιγθςθσ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων, εκτίμθςθσ κίνθςθσ και τεχνθτϊν νευρωνικϊν δικτφων. Τα αποτελζςματα τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ παραπάνω τομείσ ςυνδυάςτθκαν και βρικαν εφαρμογι ςτθν ανάπτυξθ ενεργϊν ςυςτθμάτων τριςδιάςτατθσ υπολογιςτικισ όραςθσ. Το κζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ εντάςςεται ςτο
ευρφτερο ερευνθτικό πεδίο τθσ ρομποτικισ όραςθσ. Συγκεκριμζνα, είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ υπολογιςτικισ
όραςθσ, το οποίο μπορεί αφενόσ να λειτουργεί αυτόνομα και αφετζρου να κακοδθγεί ζνα ρομποτικό ςφςτθμα. Θ
ανάπτυξθ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ παρουςιάηει ςθμαντικό ερευνθτικό και τεχνολογικό ενδιαφζρον.
Το πρϊτο κφριο μζροσ είναι θ δθμιουργία ενόσ ενεργοφ (active) ςυςτιματοσ ςτερεοςκοπικισ όραςθσ. Θ λειτουργία
του ςυςτιματοσ βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ ςτερεοςκοπικισ όραςθσ, δθλαδι ςτον υπολογιςμό τθσ κζςθσ ενόσ ςθμείου
ςτο χϊρο, με βάςθ τισ ςυντεταγμζνεσ απεικόνιςθσ του ςθμείου ςε διαφορετικά αιςκθτιρια. Το ςφςτθμα αναφζρεται
ωσ ενεργό, επειδι τα αντικείμενα που μετροφνται φωτίηονται από το ίδιο το ςφςτθμα με χριςθ δζςμθσ φωτόσ laser.
Το ςφςτθμα αποτελείται από οπτικά αιςκθτιρια, ζνα εκπομπό δζςμθσ laser και μία μονάδα επεξεργαςίασ των δεδομζνων και καταγραφισ των αποτελεςμάτων. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αφενόσ μεν για καταγραφι τθσ μορφισ
και τθσ κζςθσ τριςδιάςτατων αντικειμζνων ςτο χϊρο, αφετζρου δε για υπολογιςμό των ςυντεταγμζνων μεμονωμζνων ςθμείων ςτο χϊρο, τα οποία επιλζγει ο χειριςτισ ωσ ςθμεία αναφοράσ.

.
ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ διατριβι βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ επειδι επικεντρϊνεται ςτθν επεξεργαςία και ανάλυςθ εικόνων και βίντεο και ςτθν ερμθνεία και κατανόθςθ
οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ1, ΟΥ2+ με εφαρμογζσ ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+.

6.7.2 Διεθνή Περιοδικά με Κριτζσ
Λ.Ρ1 T. Lilas, N. Nikitakos and A. Vatistas, “Floating, Autonomous, Environmentally Friendly and
Efficient Desalination Unit”, WindTech-International, Vol.4, No3, pp. 7-9 April May 2008.
Ρεριγραφι: Θ παγκόςμια κζρμανςθ του πλανιτθ αποτελεί μία πολφ μεγάλθ απειλι για τθν διακεςιμότθτα ςε νερό
και ςυνεπϊσ για απομονωμζνεσ περιοχζσ ςτο Νότια Ευρϊπθ, όπωσ τα Ελλθνικά νθςιά. Θ μεταφορά του φδατοσ
ςυνικωσ κοςτίηει ακριβά. Θ αφαλάτωςθ του φδατοσ είναι μία πικανι λφςθ. Πμωσ ςτθν αφαλάτωςθ υπάρχουν προβλιματα ενζργειασ. Σε αυτι τθν εργαςία, ςχεδιάηεται μία επιπλζουςα πλατφόρμα αφαλάτωςθσ φδατοσ. Σχεδιάηεται
μία πιλοτικι μονάδα που χρθςιμοποιεί το νερό τθσ κάλαςςασ και τον άνεμο και τον ιλιο ωσ πθγι ενζργειασ. Θ μονάδα παράγει 70.000 λίτρα νεροφ θμερθςίωσ. Θ πιλοτικι μονάδα ζχει υλοποιθκεί ςτθν Λκαρία.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό που δεν ζχει impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
Εργαςία ςε ενθμερωτικό περιοδικό

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ και αςχολείται με
τεχνικζσ ενζργειασ ςε αφαλάτωςθ.

Ετεροαναφορζσ

1

Λ.Ρ2. T. Lilas, N. Nikitakos, “Floating, Autonomous, Environmentally Friendly Desalination”, Middle
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East Forum, Issue 6, pp. 73-85, December 2007.
Ρεριγραφι: Ανάπτυξθ τεχνολογικισ λφςθσ αντιμετϊπιςθσ λειψυδρίασ με οικολογικι μζκοδο.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό που δεν ζχει impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
Ρρόκειται για εργαςία ςε ενθμερωτικό περιοδικό.

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ και αςχολείται με
ςχεδιαςμό, βελτίωςθ και ολοκλιρωςθ τεχνολογικϊν ςυςτθμάτων

Λ.Ρ3 T. Lilas and S. Kollias, “An Active 3-D Robot Vision System for Robotic Welding Applications”,
Machine Graphics and Vision, vol. 9, no 4, pp. 743-762, December 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα ρομποτικό ςφςτθμα ενεργοφσ όραςθσ. Το ςφςτθμα λειτουργεί
ςε πολφπλοκο περιβάλλον. Το ςφςτθμα ςυνδυάηει ςτερεοςκοπικι όραςθ με φωτογραμμετρία για να παράξει ακριβείσ τριςδιάςτατεσ μετριςεισ. Μεκοδολογίεσ τριγωνοποίθςθσ επίςθσ προτείνονται,
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό που δεν ζχει impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕNΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά ανακαταςκευι εικόνων *ΟΥ4+ με εφαρμογζσ ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+ (3D ανακαταςκευισ από
βακμονομθμζνεσ εικόνεσ με κωδικοποίθςθ τθσ επιφάνειασ με γραμμικό και ςθμειακό laser).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Ρ4 C. Syrseloudis, I. Emiris, T. Lilas, A. Maglara, “Design of a Simple and Modular 2-DOF Ankle
Physiotherapy Device Relying on a Hybrid Serial-Parallel Robotic Architecture”, Applied Bionics and
Biomechanics, Received 20 November 2009.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει ζνα νζο ρομποτικό ςφςτθμα. Μελετϊνται τα κινθματικά μζρθ του ρομπότ,
μζςω των οποίων ζχουμε οδθγθκεί ςε μία νζα υβριδικι αρχιτεκτονικι. Θ αρχιτεκτονικι αποτελείται από μία πακθτικι κινθματικι αλυςίδα και μία ενεργό αλυςίδα. Το άρκρο περιγράφει το μοντζλο και αναλφει τθν ταχφτθτα και
τθν δφναμθ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό που δεν ζχει impact factor
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Δεν ζχει κατατεκεί και δεν βρίςκεται ςτον Taylor & Francis

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Ρ5
Θ. Λίλασ, Ε. Αντωνίου, Α. Μαγλαρά, “Αιςκθτιρεσ Ραρακολοφκθςθσ αφισ για
Αυτοματοποιθμζνα ομποτικά Συςτιματα Συγκολλιςεων”, Περιοδικό Σεχνικά, ςς. 82-86,
Λανουάριοσ 1994.
Ρεριγραφι: Ρεριγραφι και ανάλυςθ αιςκθτιρων για κακοδιγθςθ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων ςυγκόλλθςθσ
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Θ εργαςία αυτι παρουςιάηεται ςε Ελλθνικό Ρεριοδικό
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά αρχιτεκτιονικζσ ςυςτθμάτων όραςθσ (ρομποτικά ςυςτιματα) *Ε4+ (παρουςίαςθ αιςκθτιρων για ειδικζσ εφαρμογζσ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ

Ετεροαναφορζσ

-

6.7.3 Κεφάλαια ςε Βιβλία
Λ.Κ1 T.Lilas and S. Kollias, “A Multicamera Active 3D Reconstruction Approach”, Advances in
Intelligent Systems : Concepts, Tools and Applications (Microprocessorbased and Intelligent
Systems Engineering), Tzafestas, Spyros G. (EDT), pp. 311-320, Kluwer Academic Pub 2000/04.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία χρθςιμοποιοφνται πολλαπλζσ κάμερεσ για τθν ψθφιοποίθςθ αντικειμζνων.
Ρροτείνεται τριςδιάςτατθ επεξεργαςία. Θ ανάλυςθ λαμβάνει υπόψθ τθσ ςάρωςθ από laser ακτίνεσ. Αποκατάςταςθ
των αντικειμζνων υλοποιείται με χριςθ τεχνθτϊν νευρωνικϊν δικτφων.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του αφορά αποκατάςταςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων *ΟΥ4+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μζκοδοσ 3D ανακαταςκευισ από βακμονομθμζνεσ εικόνεσ με κωδικοποίθςθ τθσ επιφάνειασ
με γραμμικό και ςθμειακό laser).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Κ2 T.Lilas and S. Kollias, “Adaptive Three Dimensional Laser Scanning and Object
Reconstruction”, Computational Intelligence and Applications, pp. 366-371, World Scientific and
Engineering Society Press, 1999.
Ρεριγραφι: Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να υλοποιιςει μοντζλα για τθν ακριβι αποκατάςταςθ τριςδιάςτατων
αντικειμζνων. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ χρθςιμοποιεί φωτογραμμετρία και όραςθ υπολογιςτϊν. Στθν παρόν άρκρο
χρθςιμοποιείται ζνασ ρομποτικόσ βραχίονασ για να ςαρϊςει τα δεδομζνα. Εν ςυνεχεία μελετάται θ επιφάνεια του
αντικειμζνου για να διαπιςτωκοφν ατζλειεσ ςτθν αναπαράςταςθ. Βάςει των ατελειϊν αυτϊν, λαμβάνει χϊρα μία νζα
ςάρωςθ. Τα μοντζλα ςυγχωνεφονται μεταξφ τουσ για να παραχκεί μία πιο αποτελεςματικι αναπαράςταςθ. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ κεωρεί ότι τα αντικείμενα χαρακτθρίηονται από απλζσ γεωμετρικζσ δομζσ.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά αποκατάςταςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων *ΟΥ4+ και τεχνικζσ ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+ (μεκοδοσ 3D ανακαταςκευισ με ςυνδυαςμό φωτογραμμετρίασ, κωδικοποίθςθσ τθσ επιφάνειασ, τριγωνιςμοφ του μοντζλου, εξομάλυνςθσ και ςυμπλιρωςισ του, επζκταςθ τθσ Λ.Κ1 )
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ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

6.7.4 Διεθνή Συνζδρια με Κριτζσ
Λ.Σ1 T.Lilas and S. Kollias, “An Efficient Model-Based Invariant Object Recognition Technique”,
Proc. of the International Conference on DSP and II International Conference on Computer
Applications to Engineering Systems, vol. 1, pp. 184-189, Nicosia, Cyprus, July 1993.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ αλγόρικμοσ που αναγνϊριςθσ αντικειμζνων που είναι αναλλοίωτοσ ςτισ μεταβολζσ του μζτρου ομοιότθτασ, ςτουσ γεωμετρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ και ςτισ τοπολογικζσ ςχζςεισ των χαρακτθριςτικϊν. Ο αλγόρικμοσ ομοιάηει με τισ τεχνικζσ μείωςθσ του αρικμοφ των πικανϊν ςυνταυτίςεων
ςε αναλλοίωτεσ ποςότθτεσ αλλά διαφζρει ςτο γεγονόσ ότι υπολογίηει τα μοντζλα των χαρακτθριςτικϊν ςτο τελικό
ςτάδιο ωσ εκείνα με τθν μικρότερθ διαςπορά, ϊςτε να αυξθκεί θ ευρωςτία του αλγορίκμου. Εν ςυνεχεία επιτρζπεται
βελτίωςθ των αποτελεςμάτων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά ανάλυςθ/επξεργαςία εικόνων *ΟΥ1+ (τεχνικι ςυνταφτιςθσ εικόνασ-μοντζλου μζςω χαρακτθριςτικϊν ςθμείων και βάςει αμετάβλθτων ςε μεταςχθματιςμό ομοιότθτασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Σ2 Θ. Λίλασ, Ε. Αντωνίου, Α. Μαγλαρά, “Αιςκθτιρεσ Ραρακολοφκθςθσ αφισ για
Αυτοματοποιθμζνα ομποτικά Συςτιματα Συγκολλιςεων”, Αιςκθτιρεσ 1993, Τεχνικό
Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ, Μάιοσ 1993.
Ρεριγραφι: Ρεριγραφι και ανάλυςθ αιςκθτιρων για κακοδιγθςθ ρομποτικϊν ςυςτθμάτων ςυγκόλλθςθσ .
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά αρχιτεκτιονικζσ ςυςτθμάτων όραςθσ (ρομποτικά ςυςτιματα) *Ε4+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία όμοια με τθν Λ.Ρ5

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Σ3 E.Antoniou, A.Maglara, G.Kouparousos, T.Lilas. “Intelligent Robot Controlling System”, 1st
ECPD International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Automation, Athens, Greece,
1995.
Ρεριγραφι: Ανάπτυξθ ευφυϊν τεχνικϊν προγραμματιςμοφ ρομποτικϊν ςυτθμάτων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
Δεν βρζκθκε οφτε θλεκτρονικά οφτε ζντυπα

Ετεροαναφορζσ
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Λ.Σ4 T.Lilas and S. Kollias, “A Selective Matching Approach for Optical Flow Estimation”, Proc. of
International Conference on DSP, Limassol, Cyprus, June 1995.
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μία τεχνικι ανάλυςθσ οπτικισ ροισ. Θ εργαςία αυτι βελτιϊνει τθν οπτικι ροι με χριςθ
μορφολογικϊν φίλτρων για τθν ςυνταφτιςθ των εικόνων μζςω των οποίων αντιμετωπίηονται εγγενι προβλιματα ςυςχζτιςθσ των δεδομζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά ανάλυςθ/επεξεργαςία εικόνων *ΟΥ1+ (υπολογιςμόσ οπτικισ ροισ με επιφανειακι ςυςχζτιςθ
εικόνασ και χριςθ μορφολογικϊν φίλτρων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Σ5 K. Girtis, T. Lilas and S. Kollias, “An Efficient Matching Approach to Motion Analysis of
Images”, Proc. Of VIII European Signal Processing Conference (EUSIPCO'96), Trieste Italy,
September 1996.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει ζναν νζο αλγόρικμο ςυνταφτιςθσ μπλοκ περιοχϊν ςε εικόνεσ με βάςθ τθν
ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ. Εν αντικζςει με τισ κλαςικζσ τεχνικζσ που λαμβάνουν υπόψθ μόνο τοπικι πλθροφορία, ο
προτεινόμενοσ αλγόρικμοσ επιβάλει επιπλζον περιοριςμοφσ για τθν βελτίωςθ τθσ ανάλυςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του αφορά ανάλυςθ/επξεργαςία εικόνων *ΟΥ1+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, παρεμφερισ με τθν Λ.Σ4, με οριςμζνα ςτοιχεία πρωτοτυπίασ ωσ προσ τθν
εφαρμογι

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Σ6 G.Kouparousos, T. Lilas, E.Antoniou, A.Maglara. “Quality Assurance in Shipyard Robotic
Welding”, 27th International Symposium on Industrial Robots, pp.925-929, Milan, Italy, 1996.
Ρεριγραφι: Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ποιοτικισ διαςφάλιςθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ

Ετεροαναφορζσ

Θ εργαςία αναφζρεται ςε διαδικαςίεσ ποιοτικισ διαςφάλιςθσ εργαςιϊν ςε ναυπθγεία

Λ.Σ7 T.Lilas and S. Kollias, “A Multicamera Active 3D Reconstruction Approach”, Euriscon'98,
Athens, Greece, 1998.
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηονται οι αλγόρικμοι και υλοποίθςθ ενόσ ςυςτιματοσ τριδιάςτατθσ υπολογιςτικισ όραςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά αποκατάςταςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων *ΟΥ4+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ
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*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Συμπίπτει με τθν Λ.Κ1

Ετεροαναφορζσ

Λ.Σ8 T.Lilas, S. Kollias, E. Antoniou, A. Maglara, G. Kouparousos, “Intelligent Robot Guiding
Through 3D Object Reconstruction”, CSC'98, Athens, Greece, 1998.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι περιγράφει ζνα ςφςτθμα αναγνϊριςθσ αντικειμζνων ςτον τριςδιάςτατο χϊρο με οδιγθςθ από ζνα ρομποτικό ςφςτθμα. Θ εργαςία προτείνει τεχνικζσ τριςδιάςτατθσ όραςθσ. Το ςφςτθμα είναι παραμετροποιιςιμο και λειτουργεί ςε αλθκινζσ ςυνκικεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά αποκατάςταςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων *ΟΥ4+ με χριςθ ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+ (μεκοδολογία για τθν κακοδιγθςθ ρομποτικοφ ςυςτιματοσ με ςυνδυαςμό οπτικϊν και άλλων αιςκθτιρων για ζργα ςυγκόλλθςθσ ςε ναυπθγεία, πρόδρομοσ τθσ Λ.Ρ3).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Σ9 T.Lilas and S. Kollias, “Adaptive Three Dimensional Laser Scanning and Object
Reconstruction”, CSC'99, Athens, Greece, 1999.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν αποκατάςταςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων με τεχνικζσ όραςθσ υπολογιςτϊν. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ ςυνδυάηει τεχνικζσ από διαφορετικά πεδία, και χρθςιμοποιεί ςτερεοςκοπικι
όραςθ και φωτογραμμετρία.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕNΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του αφορά ανακατςκευι εικόνων *ΟΥ4+ με εφαρμογζσ ςτθν ρομποτικι *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία ςυμπίπτει με τθν Λ.Κ2

Ετεροαναφορζσ

Λ.Σ10 N. Nikitakos, T. Lilas, A. Vatistas, “Intelligent Robot Welding System For Shipbuilding”,
International Conference Shipping: Technology and Environment, Piraeus, Greece, 2001.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι πραγματεφεται ζνα ρομποτικό ςφςτθμα τοποκετθμζνο ςε ναυπθγείο. Σε αυτι τθν
εργαςία παρουςιάηεται το ςφςτθμα και οι εφαρμογζσ του ςτθν βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕNΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά αρχιτεκτονικζσ ςυςτθμάτων όραςθσ (ρομποτικά ςυςτιματα) *Ε4+ (περιγραφι υλοποιθμζνου ρομποτικοφ ςυςτιματοσ για ςυγκολλιςεισ ςε ναυπθγεία).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εφαρμοςμζνθ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο
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Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Σ11 N. Nikitakos, T. Lilas, A. Vatistas, “Shipyard Welding Quality Control Using IR Imaging
Techniques”, Proc. 10th Int. Congress of the International Maritime Association of the
Mediterranean, 2002.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι πραγματεφεται ζνα τρόπο ποιοτικοφ βιομθχανικοφ ελζγχου ςε ναυπθγεία. Θ μελζτθ
του ελζγχου γίνεται μζςω ανάλυςθσ εικόνων
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕNΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ (εντοπιςμόσ ελλαττωμάτων ςε ςυγκολλιςεισ με κερμικι απεικόνιςθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εφαρμοςμζνθ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο

Ετεροαναφορζσ

Λ.Σ12 Ν. Νικθτάκοσ, Θ. Λίλασ, Α. Μαγλαρά, Α. Βατίςτασ, Χ. Συρςελοφδθσ, “Ρλωτι Αυτόνομθ
Οικολογικι και Αποδοτικι Μονάδα Αφαλάτωςθσ”, 3rd National Conference on Renewable Energy
Sources, pp. 537-544, Athens, February 2005.
Ρεριγραφι: Μελζτθ ςυνδυαςμοφ διαφορετικϊν ςυςτθμάτων ςε αυτόνομθ λειτουργία για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
λειψυδρίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ.

Λ.Σ13 Θ. Λίλασ, N. Νικθτάκοσ, “Ανάπτυξθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ ςτο Καλάςςιο
Ρεριβάλλον”, ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ, Χίοσ, Απρίλιοσ 2007.
Ρεριγραφι: Οι δυνατότθτεσ για τθν ανάπτυξθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ ςτο Καλάςςιο Ρεριβάλλον είναι ιδιαίτερα υψθλζσ και ελπιδοφόρεσ. Υπάρχουν αςτείρευτεσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ θ αιολικι ενζργεια, τα καλάςςια ρεφματα, οι παλίρροιεσ και θ κυματικι ενζργεια. Ακόμθ είναι δυνατι και θ παραγωγι βιοκαυςίμων. Ρολλζσ τεχνολογίεσ
είναι πλζον ϊριμεσ και παράλλθλα αναπτφςςονται πολλζσ ερευνθτικζσ εφαρμογζσ με κετικζσ προοπτικζσ. Ωςτόςο,
οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ςε ςυνδυαςμό με μονάδεσ αφαλάτωςθσ δίνουν ενκαρρυντικζσ προοπτικζσ για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν ςε θλεκτρικι ενζργεια και πόςιμο νερό, ειδικά μάλιςτα ςε περιοχζσ όπου θ ςφνδεςθ με το κυρίωσ θλεκτρικό δίκτυο είτε είναι ιδιαίτερα δαπανθρι είτε είναι τεχνικά ανζφικτθ. Τα αυτόνομα ςυςτιματα αφαλάτωςθσ εγκακίςτανται ςυνικωσ ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ και τα ςθμερινά επίπεδα τθσ τεχνολογίασ εξαςφαλίηουν
πλζον μια αξιόπιςτθ λειτουργία ενϊ θ εξζλιξθ τουσ ςυνεχίηεται. Σε κάκε περίπτωςθ το κόςτοσ του παραγόμενου νεροφ κα πρζπει να παραμζνει ςε λογικά πλαίςια και είναι αυτό που κακορίηει τθν χρθςιμότθτα τθσ εγκατάςταςθσ.
Ειδικά για τον Ελλαδικό χϊρο, τα βάκθ τθσ κάλαςςασ είναι ςθμαντικά και θ κλίςθ του βυκοφ ςτισ περιςςότερεσ ακτζσ
είναι μεγάλθ με αποτζλεςμα ακόμα και ςε απόςταςθ 500 m από τθν ακτι το βάκοσ να ξεπερνά τα 50 m. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα 50 m βάκοσ κεωροφνται ςιμερα το ανϊτατο όριο για τθν καταςκευι ενόσ offshore αιολικοφ πάρκου.
Θ μόνθ λφςθ για να ξεπεραςτεί το όριο αυτό φαίνεται να είναι θ λφςθ των πλωτϊν καταςκευϊν, ςχζδια των οποίων
ζχουν αρχίςει να εμφανίηονται. Στθν Ελλάδα, οι περιοχζσ με προςιτό βάκοσ (ζωσ 30 μζτρα) και μεγάλθ ςχετικά απόςταςθ από τθν ακτι είναι περιοριςμζνεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ (διαςφνδεςθ μονάδων αφαλάτωςθσ με ανεμογεννιτρια)

Λ.Σ14 T.E. Lilas, N.V. Nikitakos, A.A. Vatistas, A.G. Maglara, K.E. Lila, E.E. Antoniou and C.E.
Syrseloudis “Floating autonomous environmental friendly and efficient desalination unit”, 10th
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (CEST2007),
September 2007
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι πραγματεφεται μία επιπλζουςα πλατφόρμα αφαλάτωςθσ νεροφ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ (διαςφνδεςθ μονάδων αφαλάτωςθσ με ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ)

Ετεροαναφορζσ

-

Λ.Σ15 A. Glykas, T. Lilas, I. Tsarouchas, N. Nikitakos, “Stress and fatigue analysis of a floating
desalination platform”, SNAME, 2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι υλοποιεί τεχνικζσ καταπόνθςθσ ςε ςυςτιματα αφαλάτωςθσ υδάτων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ (υπολογιςτικι και
πειραματικι ανάλυςθ καταπόνθςθσ πλωτισ καταςκευισ αφαλάτωςθσ με τεχνικι πεπεραςμζνων
ςτοιχείων)

Λ.Σ16 C. Syrseloudis, I. Emiris, C. Maganaris and T. Lilas, “Design Framework for a Simple Robotic
Ankle Evaluation and Rehabilitation Device”, IEEE EMBC'08, August, 2008
Ρεριγραφι: Αυτι θ εργαςία ςχεδιάηει ζνα ρομποτικό βραχίονα με χριςθ τριςδιάςτατων αιςκθτιρων. Ο βραχίονασ
χρθςιμοποιείται για τθν ςχεδίαςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τισ τισ αρχιτεκτονικζσ ςχεδίαςθσ *ΟΥ5+ (παρουςιάηεται μια προςζγγιςθ για τον ςχεδιαςμό ρομποτικισ ςυςκευισ με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ και τθ φυςιοκεραπεία του αςτραγάλου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ

Ετεροαναφορζσ

-
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Λ.Σ17 Τ. Lilas, Ν. Nikitakos “Fighting water scarcity in small Aegean islands using renewable
energies”, Proceedings of Black sea policy Conference Energy Investments and Trade, Athens,
September 2008
Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται θ επιτυχισ τεχνολογικι δυνατότθτα ανάπτυξθσ βιϊςιμων οικολογικϊν λφςεων για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ λειψυδρίασ ςε μικρά νθςιά.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ (παρουςίαςθ δυνατοτιτων για οικολογικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ λειψυδρίασ)

6.7.5 Διπλϊματα Ευρεςιτεχνίασ


(WO/2007/096680) STABLE FLOATING STRUCTURE WITH LIMITED OSCILLATIONS: Pub. No.:
WO/2007/096680, International Application No.: PCT/GR2007/000013 Publication Date: 30.08.2007
International Filing Date: 26.02.2007



WO/2007/096679) SYSTEM FOR ENERGY RECOVERY AND REDUCTION OF DEPOSITS ON THE MEMBRANE
SURFACES IN (VARIABLE POWER AND VARIABLE PRODUCTION) REVERSE OSMOSIS DESALINATION: Pub. No.:
WO/2007/096679 International Application No.: PCT/GR2007/000012 Publication Date: 30.08.2007
International Filing Date: 26.02.2007
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ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ
κ. Κλιμθ Νταλιάνθ

Ο κ. Κλιμθσ Νταλιάνθσ ειςιχκθ ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ το 1993
από όπου και αποφοίτθςε το 1998 με βακμό 7.23. Στθ ςυνζχεια, ξεκίνθςε τθν διδακτορικι του διατριβι ςτθν Σχολι
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ του ΕΜΡ το 1998, όπου και αναγορεφτθκε Διδάκτορασ Μθχανικόσ
ΕΜΡ τον Δεκζμβριο του 2002. Από τον Φεβρουάριο του 2004 κατζχει τθ κζςθ του Ζμπειρου Ερευνθτι και του Συντονιςτι Ζργων Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ ςτο Εργαςτιριο Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Εικόνων, Βίντεο και Ρολυμζςων του
ΕΜΡ. Τον Λανουάριο του 2010 εξελζγθ Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο Ανϊτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Ακινασ
(Τμιμα Εμπορίασ και Διαφιμιςθσ, Ειδικότθτα: “Ρολυμζςα ςτο Διαδίκτυο”).

7.1 ΣΡΟΥΔΕΣ




Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ του ΕΜΡ (1988-1993).
Διδάκτωρ Μθχανικόσ τθσ Σχολισ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ του τομζα Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Υπολογιςτϊν ΕΜΡ (2002)
Μεταδιδακτορικι διατριβι “Ρροςταςία ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων και διαςφάλιςθ ελεγχόμενθσ
πρόςβαςθσ πολυμεςικισ πλθροφορίασ, με ανάπτυξθ κρυπτογραφικϊν μεκόδων χαοτικϊν χαρτϊν ςτο ςυχνοτικό χϊρο”, θ οποία χρθματοδοτικθκε από το ΛΚΥ (2005-2006)

7.2 YΡOTPOΦIEΣ – BPABEIA - ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ


1999: Λνςτιτοφτο Επικοινωνιϊν και Υπολογιςτϊν του ΕΜΡ. Υποτροφία ενόσ ζτουσ ωσ ζνασ από τουσ καλφτερουσ νζουσ υποψθφίουσ διδάκτορεσ



1999: Μδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν. Τριετισ υποτροφία για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτον τομζα
τθσ Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Σιματοσ



2002: Κωμαϊδιο Μδρυμα. Βραβείο και χρθματικό ζπακλο ςτθν εργαςία Ν.Σ17 ςαν μία από τισ καλφτερεσ εργαςίεσ του ΕΜΡ που δθμοςιεφτθκαν μζςα ςτο 2001 ςτο ΕΜΡ



2002: Μδρυμα Χωραφά. Βραβείο και χρθματικό ζπακλο ςτουσ 4 καλφτερουσ νζουσ ερευνθτζσ του ΕΜΡ



2003: Κωμαϊδιο Μδρυμα 2003. Βραβείο και χρθματικό ζπακλο ςτθν εργαςία Ν.Σ61 ςαν μία από τισ καλφτερεσ εργαςίεσ του ΕΜΡ που ζγινε δεκτι προσ δθμοςίευςθ μζςα ςτο 2002



2003: Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο. Βραβείο και χρθματικό ζπακλο ςτθν καλφτερθ διδακτορικι διατριβι
του ΕΜΡ που ολοκλθρϊκθκε μζςα ςτο 2002.



2003: Ρανελλινια Συνομοςπονδία Ρολυτζκνων. Βραβείο και χρθματικό ζπακλο ςε αριςτοφχουσ διδάκτορεσ
μζλθ πολφτεκνων οικογενειϊν



2005: Μδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν. Δεκαοκτάμθνθ υποτροφία μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτον τομζα τθσ
Ρλθροφορικισ

7.3 ΔIΔAKTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
Α) Φεβρουάριοσ 2005-Σεπτζμβριοσ 2005. Λζκτορασ με βάςθ το Ρ.Δ. 407/80 ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ
Υπολογιςτϊν, του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία του μακιματοσ.
 Γραφικά Υπολογιςτϊν - Fractals
Β) 2006-2009. Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ Σχολισ Ναυτικϊν Δοκίμων. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία του μακιματοσ


Ηλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ
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Γ)2006-2007. Λζκτορασ με βάςθ το Ρ.Δ. 407/80 ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία των μακθμάτων


Αντικειμενοςτρεφισ προγραμματιςμόσ



Λογικόσ και Συναρτθςιακόσ Ρρογραμματιςμόσ



Νευρωνικά Δίκτυα

Δ)2008-Σήμερα. Λζκτορασ με βάςθ το Ρ.Δ. 407/80 ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία των μακθμάτων


Συμπίεςθ και Μετάδοςθ Ρολυμζςων



Επεξεργαςτζσ Ψθφιακϊν Σθμάτων

Ε)Ιανουάριοσ 2010-Σήμερα. Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ (Ρ.Δ. 407/80 ) Σχολισ Λκάρων. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία του
μακιματοσ


Δίκτυα Υπολογιςτϊν

Στ)Ιανουάριοσ 2010-Σήμερα. Επιςκζπτθσ Λζκτορασ ςτο Τμιμα Επικοινωνίασ και Σπουδϊν Διαδικτφου ςτο Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου. Αυτοδφναμθ διδαςκαλία των μακθμάτων


Ψθφιοποίθςθ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ



Διαχείριςθ τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Γνϊςθσ

Ζ) Επιπρόςκετα ζχει διδάξει ςεμινάρια ςε κακθγθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε κζματα δικτφων υπολογιςτϊν
και χριςθσ λογιςμικοφ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ΕΡΕΑΕΚ- “Βάςθ δεδομζνων για ςχολεία ειδικισ εκπαίδευςθσ”
(1998-2000). Ζχει ςυμμετάςχει ςτθν διδαςκαλία του μακιματοσ «Σιματα και Συςτιματα» ςτθν Σχολι Θλεκτρολόγων
Μθχανικϊν και Μθχ. Υπολογιςτϊν ςτα πλαίςια του ζργου ΡΥΚΑΓΟΑΣ και ωσ υποψιφιοσ διδάκτορασ των μακθμάτων «Ψθφιακι Επεξεργαςία Σθμάτων», «Τεχνολογία Ρολυμζςων», «Γραφικι με Υπολογιςτζσ» και «Τεχνολογία Νευρωνικϊν Δικτφων» ςτθν ίδια Σχολι.

7.4 EΡIΣTHMONIKH KAI EPEYNHTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA
7.4.1 Κφριοσ Ερευνητήσ
2001-2003: IST ORESTEIA Modular Hybrid Artefacts with Adaptive Functionality
2001-2003: IST FAETHON Unified Intelligent Access to Heterogeneous Audiovisual Content
2002-2004: Leonardo SPERO TeleInformatics System for Continuous Collection, Processing, Diffusion of Material
for Teacher Training in Special Education
2003-2006: ΡΕΝΕΔ ONTOMEDIA Σθμαςιολογικι Ανάλυςθ Ρολυμεςικοφ Υλικοφ με Χριςθ Τεχνολογιϊν Γνϊςθσ
2005-2008: FP6 - Integrated Project ASK-IT Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and
Integrated Services for Mobility Impaired Users
2006-2008: FP6 - Integrated Project MESH Multimedia Semantic Syndication for Enhanced News Services
2007-2009: STREP AGENT-DYSL Accommodative Intelligent Educational Environments for Dyslexic Learners
2006-2009: Επεξεργαςία Εικόνων, Ιχου και Γλϊςςασ ΜΟΦΕΣ Χωροχρονικι Μοντελοποίθςθ Λςτάμενων, Ολόςωμων και Θμίτομων Μορφϊν ςε Ζργα Τζχνθσ Μζςω Εξόρυξθσ Στοιχείων Αναλογιϊν (με Χριςθ Ραράλλθλων
Αλγορίκμων), με Βάςθ τα Σιναϊτικά Μνθμεία
2006-2008: Επεξεργαςία Εικόνων, Ιχου και Γλϊςςασ ΕΛΚΟΝΟΓΝΩΣΛΑ Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και
Εξελιγμζνθσ Ρρόςβαςθσ ςε Επιςτθµονικά Δεδοµζνα και Μεταδεδομζνα Τεκµθρίωςθσ Βυηαντινϊν Ζργων Τζχνθσ
με Ζξυπνα Εργαλεία Οντολογικισ Ταξινόμθςθσ, Δεικτοδότθςθσ, Ανάκτθςθσ - Εξόρυξθσ και Ρροβολισ τθσ
Ρλθροφορίασ
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2006-2008: Ρρόγραμμα Ερευνθτικισ Συνεργαςίασ με Διακεκριμζνουσ Επιςτιμονεσ του Εξωτερικοφ ΨΘΦΛΟΥΞΘ
Ψθφιοποίθςθ Οπτικο-Ακουςτικοφ Υλικοφ και Εξαγωγι, Εξόρυξθ και Διαχείριςθ Ρολυμεςικϊν Μεταδεδομζνων με
Βάςθ τα Ρρότυπα MPEG

7.4.2 Ερευνητήσ
1996-1999: ESPRIT 22266 M-CUBE Mediterranean Multimedia: Multimedia Support Centre For Culture And Arts
1997-2001: TMR PHYSTA Principled Hybrid Systems: Theory And Applications
1998-2001: EPEAEK TPEA Databank for Special Education Schools
1998-200: MM Task Force MODULATES Multimedia Organization for Developing the Understanding and Learning
of Advanced Technology European Schools
1999-2000: Υπουργείο Τφπου Digital Archiving of Audiovisual Data From the Ministry of Press and Mass Media
1999-2000: PABE-99 A Digital System for Audiovisual Broadcasts Surveillance
1999-2001: PANORAMA An Intelligent System for Retrieval and Mining of Audiovisual Material
2000-2001: PABE-99 A Distributed System for Visual Surveillance and Intrusion Detection using Fast Parallel
Algorithms

7.5 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ


12/2002 – 05/2003

Ανάπτυξθ Ραράλλθλου Αλγορίκμου Δθμιουργίασ Ρανοραμικισ Φωτογραφίασ Καρίνασ
Ρλοίου από Κάμερα Υποκαλάςςιασ Λιψθσ για τον εντοπιςμό ωγμϊν και Άλλων Ατελειϊν τθσ Ατράκτου. Φορζασ: Εταιρία Algosystems



01/2003 – 04/2003

Μετάφραςθ – Επιςτθμονικι Επιμζλεια τμθμάτων του βιβλίου “Software Engineering:
Theory and Practice”, Shari Lawrence Pfleeger, Prentice Hall. Φορζασ: Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ



02/2004 – 10/2004

Μετάφραςθ – Επιςτθμονικι επιμζλεια του βιβλίου “Algorithms in Java”, 3rd edition,
Robert Sedgewick (Princeton University), Addison-Wesley (περιγράφονται πολλοί παράλλθλοι αλγόρικμοι πινάκων, γράφων, ταξινόμθςθσ κ.λπ.). Φορζασ: Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ

7.6 AΛΛΕΣ ΔPAΣTHPIOTHTΕΣ
Ο κ. Κλιμθ Νταλιάνθσ είναι μζλοσ των κάτωκι επιςτθμονικϊν ςυλλόγων


Μζλοσ τθσ ΛΕΕΕ



Μζλοσ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ.



Μζλοσ του Ρανελλινιου Συλλόγου Διπλωματοφχων Μθχανολόγων Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν.

7.6.1 Μζλοσ Επιτροπϊν Συνεδρίων/Περιοδικϊν
2001

Technical Program Member Λnternational Conference on Very Low Bit Rate Video

2006

Technical Program Member International Conference on Artificial Neural Networks

2006

Technical Program Member WSEAS International Conference on Educational Technologies

2006

Technical Program Member International Symposium on Visual Computing

2008 Session Chairman ACM International Workshop in Analysis and Retrieval of Events/Actions and Workflows
in Video Streams
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7.6.2 Κριτήσ Περιοδικϊν /Συνεδρίων
Ρεριοδικά
IEEE Transactions on Image Processing
IEEE Transactions on Multimedia
IEEE Transactions on Neural Networks
Signal Processing Journal
Pattern Analysis and Applications
International Journal of Informatica
Neural Networks (Elsevier)
WSEAS Transactions on Systems
WSEAS Transactions on Signal Processing
International Journal of Neural Systems
Neurocomputing
Συνζδρια
IEEE Λnternational Conference on Information Intelligence and Systems
IEEE International Conference on Image Processing
IEEE International Conference on Multimedia and Exposition
WSEAS International Conference on Non-Linear Analysis, Non-Linear Systems and Chaos
3DTV Conference

7.6.3 Αξιολογήςεισ Μελζτεσ


Αξιολογθτισ ςτθν επιτροπι 48/2000 του ΑΣΕΡ για τθν επιλογι προςωπικοφ προσ όφελοσ του Δθμοςίου (Νομαρχίεσ, Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ) (Μάρτιοσ 2000 - Μάιοσ 2000).



Συγγραφι (κφριοσ ςυγγραφζασ) τθσ οριηόντιασ “Μελζτθσ Τεχνολογιϊν και Διαδικαςιϊν Ψθφιοποίθςθσ Κινοφμενθσ Εικόνασ” ςτο πλαίςιο του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1: Ραιδεία και Ρολιτιςμόσ, Μζτρο 1.3: Τεκμθρίωςθ, Αξιοποίθςθ και Ανάδειξθ του Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ (πρόςκλθςθ 65) του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ: 150.000,00 Ευρϊ. Ρροχπολογιςμόσ Ρρόςκλθςθσ: 55.000.000,00 Ευρϊ (Μάρτιοσ 2003 – Μάρτιοσ 2005).



Αξιολόγθςθ του διαγωνιςμοφ “Ψθφιοποίθςθ και Ανάδειξθ του Ρολιτιςμικοφ Αρχείου του Ελλθνικοφ Λαογραφικοφ και Λςτορικοφ Αρχείου (ΕΛΛΑ)”. Ρροχπολογιςμόσ Ζργου: 500.000,00 Ευρϊ (Μάρτιοσ 2005 – Μάιοσ
2005)



25 εμπειρογνωμοςφνεσ για λογαριαςμό τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε., 25 Διαγωνιςμϊν 19 φορζων,
ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ 65, ςχετικά με τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν των οριηοντίων μελετϊν (Σεπτζμβριοσ 2005 – Σεπτζμβριοσ 2006).



Συγγραφι (μοναδικόσ ςυγγραφζασ) τθσ μελζτθσ: “Μελζτθ δυνατοτιτων εκμετάλλευςθσ πλατφόρμασ IVR
(Interactive Voice Response) από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ”, για τθν εταιρία Planning
Α.Ε. (www.planning.gr). Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ: 7.500,00 Ευρϊ. (Νοζμβριοσ 2008).



Συγγραφι (μοναδικόσ ςυγγραφζασ) τθσ μελζτθσ “Τεχνολογίεσ γνϊςθσ ςτθν διαχείριςθ πολιτιςτικοφ πολφμεςικοφ περιεχομζνου”, ςτο πλαίςιο του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1: Ραιδεία και Ρολιτιςμόσ, του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ: 46.400,00 Ευρϊ. (Οκτϊβριοσ
2008 – Δεκζμβριοσ 2008).



Συγγραφι (μοναδικόσ ςυγγραφζασ) τθσ μελζτθσ “Μελζτθ δυνατοτιτων εκμετάλλευςθσ πλατφόρμασ IVR
(Interactive Voice Response) από το Διμο Χολαργοφ”, για τθν εταιρία Planning Α.Ε. (www.planning.gr). Ρρο-
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χπολογιςμόσ Μελζτθσ: 7.500,00 Ευρϊ. (Δεκζμβριοσ 2008).


Αξιολογθτισ του Λδρφματοσ Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ τθσ Κφπρου ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ "Ζρευνα για
Επιχειριςεισ-ΡΟΛΟΝ" (Φεβρουάριοσ – Μάρτιοσ 2010).



Αξιολογθτισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ τθσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ “Συνεργαςία” (Μάρτιοσ 2010).

7.7 ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΕΣ
Μζχρι τθ ςυγγραφι τθσ παροφςθσ ζχουν εντοπιςτεί 134 ετεροαναφορζσ ςτο ζργο του. Οι αναφορζσ αυτζσ είναι
ςυγχϊνευςθ των δθλωμζνων από τον υποψιφιο και όςων προζκυψαν από τθν ζρευνα που ζκανε θ επιτροπι.

7.8 ΔHMOΣIEYΣEIΣ
7.8.1 Διατριβή
Ν.Δ1 Κ. Νταλιάνθσ, «Σθμαςιολογικι Κατάτμθςθ Ακολουκιϊν Βίντεο και Εφαρμογζσ ςτθν
Οργάνωςθ Ρεριεχομζνου και Απόκρυψθ Ρλθροφορίασ,» Διδακτορικι Διατριβι, Εκνικό Μετςόβιο
Ρολυτεχνείο, Δεκζμβριοσ 2002.
Ρερίλθψθ: Αντικείμενο τθσ ζρευνασ και τθσ διατριβισ που εκπονικθκε ιταν θ Κεωρία Ευφυϊν Συςτθμάτων Μθχανικισ Πραςθσ. Ειδικότερα, μελετικθκαν τα κζματα τθσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ ακολουκιϊν βίντεο, τθσ δόμθςθσ
πλθροφορίασ με βάςθ το περιεχόμενο και τθσ προςταςίασ πρόςβαςθσ και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ψθφιακϊν αρχείων. Για λόγουσ μείωςθσ τθσ υπολογιςτικισ πολυπλοκότθτασ προτάκθκαν παράλλθλοι αλγόρικμοι και εξετάςτθκαν
εφαρμογζσ τουσ ςτισ περιοχζσ τθσ εξαγωγισ αντικειμζνων βίντεο, τθσ χωροχρονικισ ςυςχζτιςισ τουσ κακϊσ επίςθσ
και μζκοδοι τόςο ειςαγωγισ υδατογραφθμάτων όςο και κρυπτογράφθςθσ με βάςθ το περιεχόμενο.
ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ διατριβι βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

7.8.2 Διεθνή Περιοδικά με Κριτζσ
Ν.Ρ1 A. Doulamis, Ν. Doulamis, K. Ntalianis and S. Kollias, “Efficient Unsupervised Content-Based
Segmentation in Stereoscopic Video Sequence,” Journal of Artificial Intelligence Tools (World
Scientific Press), special issue on content understanding, vol. 9, no. 2, pp. 277-303, June 2000
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα αποτελεςματικό ςχιμα αυτόματθσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ
ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ. Το ςφςτθμα ςτθρίηεται ςε ζναν ςυνδυαςμό χρωματικισ κατάτμθςθσ και κατάτμθςθσ
βάκουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ χρωματικι κατάτμθςθ διατθρεί τα ακριβι περιγράμματα των αντικειμζνων, οδθγεί
όμωσ ςε φαινόμενα υπερκατάτμθςθσ. Από τθν άλλθ μεριά, θ κατάτμθςθ βάκουσ προςδιορίηει με μεγαλφτερθ ακρίβεια τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα, όχι όμωσ και τα ακριβι περιγράμματά τουσ. Για να αντιμετωπιςτοφν τα ανωτζρω
προβλιματα, παρουςιάηεται ζνασ ςυνδυαςμόσ χρωματικισ κατάτμθςθσ και κατάτμθςθσ βάκουσ. Ρειραματικά αποτελζςματα αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του προτεινόμενου ςχιματοσ ακόμα και ςε εικόνεσ πολφπλοκου περιεχομενου.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.436 όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
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αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθσ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με
τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ αυτόματθσ εξαγωγισ αντικειμζνων ςε ςτερεοςκοπικζσ
ςειρζσ εικόνων με ςυνδυαςμό κατάτμθςθσ χρϊματοσ και βάκουσ).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Ν.Ρ2 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. Avrithis, K. Ntalianis and S. Kollias, "Efficient
Summarization of Stereoscopic Video Sequences," IEEE Trans. on Circuits & Systems for Video
Technology, Vol. 10, No. 4, pp. 501-517, June 2000.
Ρεριγραφι: Θ κατάτμθςθ εικόνων με βάςθ το χρϊμα ζχει τθν ιδιότθτα να εξάγει πολφ ςωςτά τα όρια των περιοχϊν,
που ςυμπίπτουν ςυνικωσ με τμιματα των ακμϊν, αλλά αδυνατεί να εξάγει περιοχζσ που να πλθςιάηουν τα πραγματικά αντικείμενα. Ανεξάρτθτα από το κριτιριο τερματιςμοφ, ζχει τθ τάςθ είτε να χωρίηει ζνα αντικείμενο ςε πολλζσ
περιοχζσ (oversegmentation) είτε να το ενϊνει με το φόντο. Αντίκετα, κριτιρια όπωσ θ κίνθςθ ενόσ αντικειμζνου ςε
μία ακολουκία εικόνων είτε θ ςχετικι μετατόπιςθ που προκφπτει από τθ λιψθ τθσ ίδιασ εικόνασ από περιςςότερεσ
από μία οπτικζσ γωνίεσ (πχ. ςτερεοςκοπία), λφνουν το πρόβλθμα του διαχωριςμοφ των αντικειμζνων, αλλά πάςχουν
από κακι αναπαράςταςθ των ορίων τουσ. Θ εργαςία αυτι προτείνει αςαφι υπολογιςτικι όραςθ για τθν κατανόθςθ
οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Θ αςαφισ περιγραφι αυξάνει τθν αξιοπιςτία του οπτικοφ περιεχομζνου,
τθν μετατρζπει ςε κατανόθςθ κοντφτερα προσ τθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ και επομζνωσ βελτιϊνει τθν ανάκτθςθ με
βάςθ το περιεχόμενο τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Για τθν βζλτιςτθ ςυςχζτιςθ του οπτικοφ περιεχομζνου χρθςιμοποιείται γενετικόσ αλγόρικμοσ. Εξετάηεται επίςθσ θ επίδραςθ των παραμζτρων του γενετικοφ αλγορίκμου και τθσ αςαφοφσ περιγραφισ ςτθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.548 (3.187) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ ςφνοψθσ
ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν εικόνων βάςει κατάτμθςθσ με εκμετάλλευςθ και του βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

19

Ν.Ρ3 A. Doulamis, K. Ntalianis, N. Doulamis and S. Kollias, "An Efficient Fully-Unsupervised Video
Object Segmentation Scheme Using an Adaptive Neural Network Classifier Architecture," IEEE
Transactions on Neural Networks, pp. 616-630, Vol. 14, No. 3, May 2003.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ (segmentation) και παρακολοφκθςθσ (tracking) αντικειμζνων βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο κατανοείται το περιεχόμενο οπτικισ
πλθροφορίασ ςτθν οποία βρίςκονται άνκρωποι. Το ςχιμα μπορεί να εφαρμοςτεί τόςο ςε διςδιάςτατεσ (2D) όςο και
ςε τριςδιάςτατεσ (3D) ακολουκίεσ εικόνων (ςτερεοςκοπικζσ). Θ όλθ δομι τθσ κατάτμθςθσ βαςίηεται ςε ζνα προςαρμοηόμενο νευρωνικό δίκτυο. Θ προςαρμογι του δικτφου πραγματοποιείται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να λαμβάνονται
υπόψθ θ τρζχουςα αλλά και θ προθγοφμενθ γνϊςθ. Θ περιγραφι τθσ τρζχουςασ γνϊςθσ πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο χωρίσ τθν ςυμμετοχι του χριςτθ. Θ μζκοδοσ εφαρμόηεται ςε α) 2D ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ και β) ςε
3D ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ. Για τισ ακολουκίεσ υποτίκεται θ φπαρξθ οποιοδιποτε πολφπλοκου φόντου (background), ςε αντίκεςθ με προθγοφμενεσ εργαςίεσ. Επίςθσ προτείνονται μθχανιςμοί ελζγχου τθσ απόδοςθσ τθσ παρακολοφκθςθσ και ςε περίπτωςθ μειωμζνθσ απόδοςθσ ενεργοποιείται ο μθχανιςμόσ προςαρμογισ το νευρωνικοφ
δικτφου. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι οι τεχνικζσ υποςτθρίξουν τθν φπαρξθ οποιοδιποτε πολφπλοκου φόντου (background).
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Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.889 (3.902) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και τθν κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με
χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (κατάτμθςθ βάςει οπτικοφ περιεχομζνου (άνκρωποι) και
παρακολοφκθςθ αντικειμζνων ςε ςτερεοςκοπικά και μθ video μζςω προςαρμοςτικισ δομισ νευρωνικοφ δικτφου με διαδικαςία επανεκπαίδευςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

23

Ν.Ρ4 K. Karpouzis, G. Moschovitis, K. Ntalianis, S. Ioannou, and S. Kollias, “Web Access to Large
Audiovisual Assets Based on User Preferences,” in Multimedia Tools and Applications, vol. 22, no.
3, pp. 215-234, March 2004.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα ευφυζσ ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςε πλθροφορία πολυμζςων, που
βαςίηεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ. Το ςφςτθμα αυτό δθμιουργεί για κάκε χριςτθ ζνα προφίλ και χρθςιμοποιεί αυτό το προφίλ για να προτείνει ςτο χριςτθ οπτικοακουςτικά αρχεία που ταιριάηουν με το προφίλ του, κακϊσ
και οπτικοακουςτικά αρχεία που είδαν άλλοι χριςτεσ με παρόμοιο προφίλ με τον χριςτθ αυτόν. Το ςφςτθμα είναι
ιδιαίτερα αποτελεςματικό ακόμα και ςτθν περίπτωςθ τεράςτιων ςυλλογϊν οπτικοακουςτικϊν αρχείων, ενϊ βοθκάει
ιδιαίτερα τον εκάςτοτε χριςτθ να πλοθγθκεί εφκολα και να εντοπίςει γριγορα το υλικό που τον ενδιαφζρει.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ μθχανικλθσ μάκθςθσ *ΟΥ2+ (ςφςτθμα πρόςβαςθσ και ανάκτθςθσ ςε πολυμεςικά δεδομζνα με δθμιουργία προφίλ των χρθςτϊν μζςω ανατροφοδότθςθσ και πρόβλεψθ ενδιαφερόντων
τουσ βάςει ομαδοποίθςθσ χρθςτϊν)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

6

Ν.Ρ5

K. S. Ntalianis, “Multiresolution Organization of Video Content Using an Optimal Interpolation
Scheme,” in WSEAS Transactions on Systems, Vol. 3, no. 10, pp. 3053-3058, December 2004.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ γενετικόσ αλγόρικμοσ για βζλτιςτθ αποςφνκεςθ με βάςθ το
περιεχόμενο ακολουκιϊν βίντεο μεγάλθσ διάρκειασ. Ζνα τζτοιο ςχιμα αποςφνκεςθσ είναι αρκετά αποτελεςματικό
για πλοιγθςθ και αλλθλοδραςτικι μετάδοςθ βίντεο μζςω του Διαδικτφου. Ριο ςυγκεκριμζνα, κάκε ακολουκία βίντεο αναλφεται ςε διαφορετικά επίπεδα λεπτομζρειασ με χριςθ παράλλθλων αλγορίκμων ζτςι ϊςτε να δθμιουργείται
μια ιεραρχία από το χαμθλότερο προσ το υψθλότερο επίπεδο. Εδϊ θ αποςφνκεςθ πραγματοποιείται με βζλτιςτο
τρόπο ελαχιςτοποιϊντασ ζνα κριτιριο κόςτουσ κατά τθ μορφοποίθςθ προβλιματοσ παρεμβολισ. Επίςθσ χρθςιμοποιείται κατάλλθλοσ γενετικόσ αλγόρικμοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ. Το ςχιμα αξιολογείται
ςε πραγματικζσ ακολουκίεσ μεγάλθσ διάρκειασ για να διαπιςτωκεί θ αποτελεςματικότθτά του.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό χωρίσ impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ κατανόθςθσ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοσ
για τθν οργάνωςθ ακολουκιϊν video βάςει του περιεχομζνου, με ανάλυςι τουσ ςε πζντε ιεραρχθμζνα επίπεδα λεπτομερείασ, για ταχεία πλοιγθςθ και μετάδοςθ μζςω Διαδικτφου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Ρ6 K. S. Ntalianis, “An Object Adaptive Chaotic Cipher: Increasing the Security of Multimedia
Encryption Schemes,” in WSEAS Transactions on Systems, Vol. 3, no. 10, pp. 3059-3064, December
2004.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα νζο ςφςτθμα κρυπτογράφθςθσ το οποίο λαμβάνει υπ’ όψθ τθ
ςθμαςιολογικι πλθροφορία, ϊςτε να επιτρζπει τθν αςφάλεια πολλαπλϊν επιπζδων και τθν πρόςβαςθ ςε διαφορετικά αντικείμενα με βάςθ τθν αλλθλεπίδραςθ με τον χριςτθ. Αρχικά πραγματοποιείται ανάλυςθ ςτερεοςκοπικϊν ηευγϊν και εξάγονται αντικείμενα βίντεο με τον παράλλθλο αλγόρικμο των εξομαλυμζνων Γεωμετρικϊν Χϊρων Κίνθςθσ.
Στθ ςυνζχεια πραγματοποιείται παράλλθλθ πολυεπίπεδθ αποςφνκεςθ του κάκε αντικειμζνου ςε διαφορετικά επίπεδα ανάλυςθσ. Ζπειτα τα εικονοςτοιχεία του χαμθλότερου επιπζδου του κάκε αντικειμζνου κρυπτογραφοφνται με
χριςθ ενόσ απλοφ χαοτικοφ ςυςτιματοσ. Τζλοσ, τα αποτελζςματα μεταδίδονται και προςαρμόηονται ςτα ανϊτερα
επίπεδα ϊςτε να παραχκεί το τελικό κρυπτογραφθμζνο αντικειμενοςτραφζσ υλικό.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό χωρίσ impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (μζκοδοσ κρυπτογράφθςθσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Ρ7 K. S. Ntalianis, P. D. Tzouveli, A. S. Drigkas and P. Pintelas, “Automatic Stereoscopic Video
Object-Based Watermarking Using Qualified Significant Wavelet Trees,” in Journal of Computer
Science & Technology, accepted for publication, 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ψθφιακισ υδατογράφθςθσ αντικειμζνων βίντεο. Θ προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι αποτελείται από 3 βαςικζσ μονάδεσ. Θ πρϊτθ παράλλθλθ
μονάδα είναι υπεφκυνθ για τον εντοπιςμό αντικειμζνων βίντεο. Θ δεφτερθ μονάδα είναι υπεφκυνθ για τθν αποςφνκεςθ κάκε αντικειμζνου βίντεο με χριςθ του Shape Adaptive Discrete Wavelet Transform (SA-DWT), παράγοντασ
τρία ηεφγθ από μπάντεσ (HL3, HL2), (LH3, LH2) και (HH3, HH2). Στθ ςυνζχεια για το ηεφγοσ από μπάντεσ με το μεγαλφτερο ενεργειακό περιεχόμενο εντοπίηονται Qualified Significant Wavelet Trees (QSWTs). Ζπειτα θ τρίτθ υπομονάδα
είναι υπεφκυνθ για τθν ειςαγωγι οπτικά αναγνωρίςιμων ςχθμάτων ςτα καλφτερα από τα QSWTs. Τζλοσ, εφαρμόηεται ο αντίςτροφοσ SA-DWT και παράγεται το τελικό περιεχόμενο με υδατογραφθμζνα αντικείμενα βίντεο. Τα πειραματικά αποτελζςματα δείχνουν τθν ευρωςτία του προτεινόμενου ςυςτιματοσ ςε αρκετζσ πραγματικζσ περιπτϊςεισ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό χωρίσ impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (υδατογράφθςθ με
χριςθ μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων αντικειμζνων video που ζχουν εξαχκεί από ςτερεοςκοπικζσ λιψεισ με κατάτμθςθ και κατά το βάκοσ).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Ρ8 K. Raftopoulos, N. Papadakis, K. Ntalianis, and S. Kollias, “A Visual Pathway for Shape-Based
Invariant Classification of Gray Scale Images,” in Integrated Computer-Aided Engineering Journal,
Vol. 14, No. 4, Dec. 2007.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται μια πολυεπίπεδθ αρχιτεκτονικι νευρωνικοφ δικτφου για τον παράλλθλο υπολογιςμό τθσ τοπικισ καμπυλότθτασ ςε κάκε ςθμείο ενόσ επίπεδου ςχιματοσ χωρίσ εξαγωγι του περιγράμματοσ. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ είναι εμπνευςμζνθ από τα περιςτρεφόμενα κατευκυντικά πεδία δεκτικότθτασ των
απλϊν νευρϊνων, τα οποία ανακαλφφκθκαν από τουσ Hubel και Wiesel. Θ προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι αναπαριςτά
τθν οπτικι δίοδο πρωτευόντων χαρακτθριςτικϊν και παρουςιάηεται ο τρόποσ με τον οποίο τα περιςτρεφόμενα κατευκυντικά πεδία δεκτικότθτασ των απλϊν νευρϊνων μποροφν να υπολογίηουν τοπικά τθν καμπυλότθτα ενόσ επίπεδου ςχιματοσ, το οποίο προβάλλεται ςτον αμφιβλθςτροειδι του ματιοφ. Στθ ςυνζχεια θ ίδια μζκοδοσ χρθςιμοποιείται για κωδικοποίθςθ τθσ καμπυλότθτασ του επιπζδου ςχιματοσ ςτο πεδίο φωτεινότθτασ εικόνων grayscale. Ζπειτα παρουςιάηεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ κωδικοποίθςθσ με ειςαγωγι μεκόδου ταξινόμθςθσ
ςχιματοσ με βάςθ αλγόρικμο τριπλισ ςυςχζτιςθσ. Τα πειραματικά αποτελζςματα δείχνουν ότι θ προτεινόμενθ κωδικοποίθςθ τθσ καμπυλότθτασ αυξάνει τθν δυνατότθτα αναγνϊριςθσ των πολυεπίπεδων νευρωνικϊν ταξινομθτϊν,
χωρίσ να αυξάνεται θ πολυπλοκότθτα κατά το ςτάδιο τθσ εκπαίδευςθσ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 2.042 (1.189) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ (τεχνθτό νευρωνικό μοντζλο, που προςομοιάηει διαδικαςίεσ
τθσ φυςικισ όραςθσ, για τον προςδιοριςμό τθσ 2D καμπυλότθτασ μζςω χαρακτθριςτικϊν ςθμείων
και τθν ταξινόμθςθ εικονιηόμενων ςχθμάτων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Ν.Ρ9 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Tsapatsoulis and N. Doulamis, “Human Action Annotation,
Modeling and Analysis based on Implicit User Interaction,” Multimedia Tools and Applications,
accepted for publication, 1380-7501 (Print) 1573-7721 (Online), (to appear).
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει μία καινοτόμο μζκοδο ςχολιαςμοφ και μοντελοποίθςθσ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων με βάςθ τισ κρυφζσ επιλογζσ του χριςτθ. Θ μζκοδοσ εξάγει οπτικά χαρακτθριςτικά από εικόνεσ ι ακολουκίεσ βίντεο και εφαρμόηει μεκόδουσ όραςθσ υπολογιςτϊν από αυτζσ με βάςθ τισ επιλογζσ του χριςτθ. Το ςφςτθμα ζχει υλοποιθκεί ςε πραγματικζσ ακολουκίεσ ςτο Διαδίκτυο. Οι ςυμπεριφορζσ εξάγονται με βάςθ τα οπτικά
χαρακτθριςτικά.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.626 (0.712) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ μοντελοποίθςθσ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και επιςθμείωςθσ ακολουκιϊν εικόνων με αξιοποίθςθ μθ άμεςα δθλοφμενων επιλογϊν των χρθςτϊν).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Ρ10 K. Ntalianis, P. Tzouveli, and S. Kollias, “Protection of Real and Artwork Human Objects
based on a Chaotic Moments Modulation Method,” Journal of Information Assurance and
Security, vol. 4, no. 6, p.p. 509 – 518, 2009.
Ρεριγραφι: Οι τεχνολογίεσ ανάλυςθσ περιεχομζνου δίνουν όλο και περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςιολο-

γία των πολυμζςων. Εντοφτοισ τα περιςςότερα ςυςτιματα υδατογραφίασ προςανατολίηονται ςτθν προςταςία εικονοπλαιςίων και όχι ςθμαςιολογικϊν περιοχϊν. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να αποτυγχάνουν να
προςτατζψουν το ςθμαςιολογικό περιεχόμενο, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ επίκεςθσ αντιγραφισ-επικόλλθςθσ. Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα πρωτότυπο ςφςτθμα υδατογράφθςθσ ςθμαςιολογικϊν
περιοχϊν. Το προτεινόμενο ςφςτθμα βαςίηεται ςε κατάλλθλθ τροποποίθςθ των moments ανκρωπίνων αντικειμζνων, θ οποία κακοδθγείται από χαοτικι γεννιτρια ψευδοτυχαίων αρικμϊν. Το ςφςτθμα εφαρμόηεται τόςο ςε πραγματικά ανκρϊπινα αντικείμενα που μποροφν να επιλεγοφν με βάςθ τθν αλλθλεπίδραςθ
με το χριςτθ όςο και ςε αντικείμενα που εμφανίηονται ςε βυηαντινά ζργα τζχνθσ. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι το προτεινόμενο παράλλθλο ςφςτθμα είναι ταχφ, εφρωςτο ςε επικζςεισ τφπου RST, αντιγραφισεπικόλλθςθσ και άλλεσ, ενϊ απαιτεί τθ μετάδοςθ ελάχιςτθσ πλθροφορίασ.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό χωρίσ impact factor
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (γεωμετρικά
ανκεκτικό ςφςτθμα για τθν εγγραφι υδατογραφικισ πλθροφορίασ ςε ςθμαςιολογικά οριςμζνεσ περιοχζσ (ανκρϊπων) με χριςθ των ροπϊν Hu των εξαγόμενων αντικειμζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Α.Ρ11 D. Kouremenos, S.-E. Fotinea, E. Efthimiou and K. Ntalianis “A Prototype Greek Text to
Greek Sign Language Conversion System,” in Behaviour & Information Technology Journal,
accepted for publication, 2009.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα πρωτότυπο ςφςτθμα μετάφραςθσ από κείμενο ςτα Ελλθνικά ςε
κείμενο ςτθν Ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα. Το ςφςτθμα είναι ενςωματωμζνο ςε εκπαιδευτικι αλλθλοδραςτικι πλατφόρμα θ οποία ζχει ςχεδιαςτεί για τισ ανάγκεσ διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ τθσ Ελλθνικισ νοθματικισ γλϊςςασ. Το
ςφςτθμα εκμεταλλεφεται τισ τεχνολογίεσ avatar για τθν αναπαράςταςθ των γλωςςικϊν μθνυμάτων ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. Αρχικά παρουςιάηονται τα ζμφυτα προβλιματα εξαγωγισ γνϊςθσ από τθ γραμματικι τθσ νοθματικισ
γλϊςςασ και ενςωμάτωςθσ τθσ γνϊςθσ ςε αλγόρικμο γραμματικισ ανάλυςθσ χωρίσ επίβλεψθ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα ζχει ςχεδιαςτεί και υλοποιθκεί λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα πιο ςφγχρονα ςυςτιματα μθχανικισ μετάφραςθσ
νοθματικισ γλϊςςασ, όπωσ είναι τα ViSiCAST, ZARDOZ, ASL, TEAM, και SignSynth. Θ ςυνολικι αρχιτεκτονικι είναι
πρωτότυπθ αφοφ άλλα υπάρχοντα ςυςτιματα είτε δεν εςτιάηουν ςτθν Ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα είτε δεν χρθςιμοποιοφν κατάλλθλεσ μεκόδουσ οπτικισ αναπαράςταςθσ των ςυμβόλων νοθματικισ, είτε δεν υποςτθρίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ με τον χριςτθ. Επίδειξθ του ςυςτιματοσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε οποιοδιποτε ςυμβατικό υπο-
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λογιςτι.
Θ εργαςία αυτι είναι ςε περιοδικό με impact factor 0.767 (1.589) όπωσ φαίνεται ςτο
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2GMpPJMnGpLjDLMM91
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτο ςκζλοσ που αφορά επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+ (ςφςτθμα μεταφοράσ ελλθνικοφ κειμζνου ςτθν Ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα με οπτικι αναπαράςταςθ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο βάςει των τεχνολογιϊν avatar).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

7.8.3 Κεφάλαια ςε Βιβλία
Ν.Κ1 K. Ntalianis, N., Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, “Traffic Analysis and Modeling of Real
World Video Encoders,” in Computational Intelligence and Applications, World Scientific and
Engineering Society Press, vol. 1, No. 1, p.p. 372-380, 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ανάλυςθ τθσ μεταβολισ του οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν
βίντεο ςτακεροφ ρυκμοφ μετάδοςθσ, και ςυνεπϊσ μεταβλθτισ ποιότθτασ. Στθν παροφςα εργαςία, τα οπτικά χαρακτθριςτικά των πθγϊν MPEG μοντελοποιοφνται και προτείνονται δφο Μαρκοβιανζσ αλυςίδεσ για να μοντελοποιιςουν το παραγόμενο ςιμα. Θ πρϊτθ αλυςίδα αναπαριςτά τα οπτικά χαρακτθριςτικά των μεταδιδόμενων πακζτων,
ενϊ θ δεφτερθ τον αντίςτοιχο χρόνο. Τζλοσ, παρουςιάηεται ζνα υβριδικό μοντζλο που μοντελοποιεί που ςυνδυάηει
και τα δφο ανωτζρω ςυςτιματα.
ΕΛΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΒΛΒΛΛΟΥ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά πρωτόκολλα επικοινωνιϊν *Ε3+ (ςτατιςτικι επεξεργαςία και μοντελοποίθςθ ςιματοσ video
για κωδικοποιθτζσ ςτακεροφ ρυκμοφ μετάδοςθσ με χριςθ Μαρκοβιανϊν αλυςίδων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

7.8.4 Διεθνή Συνζδρια με Κριτζσ
Ν.Σ1 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, K. Ntalianis and S. D. Kollias, "Intelligent Techniques for
Image Sequence Analysis: Towards Semantic Video Object Segmentation," Proc. οf the 2nd
Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Systems (WIAMIS), pp. 21-24, Berlin
Germany, May 1999.
Ρεριγραφι Στο παρόν άρκρο παρουςιάηεται ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ αντικειμζνων
βίντεο με χριςθ μεκόδων υπολογιςτικισ όραςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, υλοποιείται ζνα νευρωνικό δίκτυο, τα βάρθ του
οποίου δεικνφουν πωσ περιοχζσ διαφορετικϊν ιδιοτιτων πρζπει να ενωκοφν μεταξφ τουσ για να εξαχκοφν τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα. Επειδι όμωσ διαφορετικά αντικείμενα ι διαφορετικζσ εφαρμογζσ απαιτοφν διαφορετικοφσ
κανόνεσ ςυνζνωςθσ, τα βάρθ του δικτφου δεν μποροφν να κεωρθκοφν ςτακερά. Για αυτόν ακριβϊσ τον λόγο, προτείνεται ζνασ μθχανιςμόσ προςαρμογισ για να εκτιμιςει όςο τον δυνατόν καλφτερα τα απαιτοφμενα βάρθ. Σε αυτό το
άρκρο, εξετάηεται θ περίπτωςθ τόςο τθσ αυτόματθσ όςο και τθσ θμιαυτόματθσ κατάτμθςθσ με ενιαίο τρόπο που οδθγεί ςε ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ. Θ όλθ ανάλυςθ και θ ςθμαςιολογικι επεξεργαςία
πραγματοποιείται ςτο πολυδιάςτατο επίπεδο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μεκοδολογία ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ αντικειμζνων ςε ακολουκίεσ video μζςω νευρωνικοφ δικτφου με δυναμικοφσ αλγορίκμουσ προςαρμογισ βαρϊν για τθν ςυγχϊνευςθ περιοχϊν διαφορετικϊν ιδιοτιτων ςε αντικείμενα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ2 N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, Y. S. Avrithis, K. S. Ntalianis and S. D. Kollias, "An Optimal
Framework for Summarization of Stereoscopic Video Sequences," in Proc of International
Workshop on Synthetic Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging (IWSNHC3DI), pp.
58-61, Santorini, Greece, September 1999.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται μζκοδοι υπολογιςτικισ ανάλυςθσ/όραςθσ οπτικοφ περιεχομζνου
που εκμεταλλεφονται, εκτόσ από τισ χρωματικζσ ιδιότθτεσ, και τθν πλθροφορία του βάκουσ. H πλθροφορία του βάκουσ περιγράφει τα ςθμαςιολογικά αντικείμενα (δθλαδι τισ οπτικζσ οντότθτεσ που αντιλαμβάνεται ο άνκρωποσ) με
μεγαλφτερθ ακρίβεια. Οι τεχνικζσ εφαρμόηονται ςτθν περίλθψθ ςτερεοςκοπικϊν βίντεο ακολουκιϊν με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά τθν ερμθνεία/κατανόθςθ περιεχομζνου [YO2], με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδολογία ανάλυςθσ οπτικοφ περιεχομζνου βάςει και πλθροφορίασ του βάκουσ για ςφνοψθ ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, πρόδρομοσ τθσ Ν.Ρ2

Ετεροαναφορζσ

2

Ν.Σ3 A. D. Doulamis, N. D. Doulamis, K. S. Ntalianis and S. D. Kollias, "Unsupervised Semantic
Object Segmentation of Stereoscopic Video Sequences," IEEE International Conference on
Information, Intelligence & Systems, pp. 527-533, Washington DC, USA, 31 October-3 November
1999.
Ρεριγραφι: Ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να προτείνει ζναν αυτόματο αλγόρικμο εξαγωγισ αντικειμζνων
που βρίςκονται ςτο ίδιο βάκοσ. Θ μζκοδοσ εκμεταλλεφεται τθν πλθροφορία του βάκουσ που προκφπτει με τεχνικζσ
ομόλογων ςθμείων με τθν πλθροφορία του χρϊματοσ προκειμζνου να εξαχκοφν με ακρίβεια τα περιγράμματα των
αντικειμζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθσ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με
τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Ν.Ρ1 (και Ν.Ρ2)

Ετεροαναφορζσ

7
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Ν.Σ4 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "An Active Contour-Based
Video Object Segmentation Scheme for Stereoscopic Video Sequences," IEEE 10th Mediterranean
Electrotechnical Conference (MELECON), pp. Vo.l. 2, 554-557, Limassol Cyprus, May 2000.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία προτείνεται ζνα προθγμζνο ςφςτθμα ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ αντικειμζνων.
Ριο ςυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιοφνται ενεργά περιγράμματα (active contours) για τθν ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ
ςτερεοςκοπικϊν δεδομζνων. Θ μζκοδόσ εκμεταλλεφεται τθν πλθροφορία του βάκουσ μζςω μιασ αρχικισ εκτίμθςθσ
τθσ κζςθσ των αντικειμζνων. Στθν ςυνζχεια, το αρχικϊσ εκτιμοφμενο περίγραμμα τροποποιείται με τθν χριςθ ενεργϊν περιγραμμάτων που ζλκονται από τισ ακμζσ του αντικειμζνου. Αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ςυςτιματοσ πραγματοποιείται με τθν χριςθ ενόσ τροποποιθμζνου χάρτθ ακμϊν, ςτον οποίο εξαλείφονται ακμζσ που δεν παρουςιάηουν
μεγάλθ πικανότθτα να ανικουν ςτον περίγραμμα του αντικειμζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ επεξεργαςίασ ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδολογία που χρθςιμοποιεί τεχνικζσ ενεργϊν περιγραμμάτων για εντοπιςμό ςθμαςιολογικϊν περιοχϊν ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ video με εκμετάλλευςθ του βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

7

N.Σ5 N. Doulamis, A. Doulamis, K. Ntalianis and S. Kollias, "Neural Networks Retraining in Image
Analysis Problems," IASTED Neural Networks, pp. 93-99, Pittsburgh USA, May 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται τεχνικζσ προςαρμοςτικϊν νευρωνικϊν δικτφων για τθν υπολογιςτικι
ανάλυςθ οπτικοφ περιεχομζνου. Θ προςαρμογι των βαρϊν πραγματοποιείται με μεκοδολογίεσ μθχανικισ μάκθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Δ.Ρ11

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ6 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, "A Feature Point Based
Scheme for Unsupervised Video Object Segmentation in Stereoscopic Video Sequences," IEEE
International Conference on Multimedia & Expo (ICME), Vol. 3, pp. 1543-1546, New York USA, 30
July- 2 August 2000.
Ρεριγραφι: Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ πεπεραςμζνων ςθμείων που επιλζγονται πάνω ςτο περίγραμμα
των αντικειμζνων όπωσ αυτό προκφπτει από τθν πλθροφορία του βάκουσ. Στθν ςυνζχεια, κάκε ςθμείο μετακινείται
πάνω ςε ζναν γεωμετρικό τόπο μζχρισ ότου ςθμειωκεί μια απότομθ χρωματικι αλλαγι. Ο αλγόρικμοσ λαμβάνει υπόψθ και το τελικό ςχιμα του περιγράμματοσ του αντικειμζνου. Ο αλγόρικμοσ αυτόσ είναι πιο γριγοροσ από τον
αλγόρικμο που ςτθρίηεται ςτα ενεργά περιγράμματα (active contours), δίνοντασ παρόμοια αποτελζςματα ωσ προσ
τθν κατάτμθςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (κατάμθςθ αντικειμζνων ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ μζςω ςθμείων του περιγράμματοσ που προκφπτει από τθν πλθροφορία του βάκουσ, τα οποία
δεςμεφονται επί γεωμετρικοφ τόπου).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

5

Ν.Σ7 N. D. Doulamis, K. S. Ntalianis, A. D. Doulamis, S. D. Kollias and I. Z. Koukoutsidis, "A Fuzzy
Multiple Feature Vector Formulation Scheme Towards Optimal Key Frame Extraction of
Stereoscopic Video Sequences," Congress on Artificial Intelligence, pp. 313-321, Barcelona Spain,
October 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα ςφςτθμα αποτελεςματικισ αναπαράςταςθσ ςθμαςιολογικοφ
περιεχομζνου οπτικισ πλθροφορίασ. Στθν παροφςα εργαςία εφαρμόηεται ο αςαφισ τρόποσ οργάνωςθσ των οπτικϊν
περιγραφζων. Ο αςαφισ τρόποσ οργάνωςθσ δίνει καλφτερα αποτελζςματα όςον αφορά τθν υπολογιςτικι μοντελοποίθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Ν.Ρ2

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ8 A. D. Doulamis, K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, K. Karpouzis and S. D. Kollias, “Unsupervised
Tracking of Stereoscopic Video Objects Employing Neural Networks Retraining,” in Proceedings of
the Congress Conference on Artificial Intelligence (CCIA’00), Barcelona, Spain, 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται ζνα ςφςτθμα αυτόματθσ παρακολοφκθςθσ (tracking) αντικειμζνων ςε
ςτερεοςκοπικά πολυμεςικά δεδομζνα με χριςθ νευρωνικϊν δικτφων. Ριο ςυγκεκριμζνα, διάφορα χαρακτθριςτικά
εξάγονται από τισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ και δθμιουργείται ζνα ςφνολο εκμάκθςθσ που χρθςιμοποιείται για τθν
εκπαίδευςθ ενόσ νευρωνικοφ δικτφου. Το πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου αυτισ είναι ότι μπορεί να παρακολουκεί με
μεγάλθ ακρίβεια οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςτο ςχιμα των αντικειμζνων, όπωσ ςυμβαίνει για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ ενόσ ανκρϊπου που ανοίγει τα χζρια του.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (εξαγωγι αντικειμζνων του προςκθνίου ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ video και αυτόματθ παρακολοφκθςθ κινιςεων με χριςθ επανεκπαιδευόμενων νευρωνικϊν
δικτφων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-
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Ν.Σ9 S. Ioannou, G. Moschovitis, K. S. Ntalianis, K. Karpouzis and S. Kollias, “Effective Access to
Large Audiovisual Assets Based on User Preferences,” in Proceedings of the ACM International
Conference on Multimedia, Los Angeles, CA, USA, November 2000.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ αρικμόσ λφςεων ςτα προβλιματα ανάκτθςθσ πλθροφορίασ με
βάςθ τθν αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ, το προφίλ χριςτθ κακϊσ και ανάκτθςθ με βάςθ χριςτεσ με παρόμοια προφίλ. Ριο αναλυτικά, παρουςιάηεται μια ολοκλθρωμζνθ αλλθλοδραςτικι αρχιτεκτονικι που βοθκάει το χριςτθ να εντοπίςει πλθροφορία ενδιαφζροντοσ, ενϊ επίςθσ του προτείνει κατάλλθλο υλικό με βάςθ τεχνικζσ ανατροφοδότθςθσ
ςυςχζτιςθσ. Οι ζννοιεσ που προτείνονται από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μποροφν εφκολα να ενςωματωκοφν ςε
ςυμβατά με το MPEG-7 ςυςτιματα βάςεων δεδομζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (ςφςτθμα ανάκτθςθσ πολυμεςικισ πλθροφορίασ βάςει
του περιεχομζνου μζςω δθμιουργίασ προφίλ χρθςτϊν με ανατροφοδότθςθ ςε κάκε νζα αναηιτθςθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ πρόδρομοσ τθσ Ν.Ρ4

Ετεροαναφορζσ

4

Ν.Σ10 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, G. Patikis and S. D. Kollias, "An Efficient
Scheme for Automatic VOP-Based Organization of Stereo-Captured Video Sequences," Proc. of 3rd
Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Systems (WIAMIS), pp. 119-124, Tampere
Finland, May 2001.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία προτείνει μεκόδουσ ανάλυςθσ οπτικοφ περιεχομζνου ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν. Ο
ςχεδιαςμόσ ςτθρίηεται ςε ςυςχετιςμζνουσ ςυνδζςμουσ ανάμεςα ςτα ςθμαςιολογικά αντικείμενα, ϊςτε να μοντελοποιθκεί το οπτικό περιεχόμενο. Οι ςυςχετιςμζνοι ςφνδεςμοι δθμιουργοφν μια δενδρικι μορφι γράφων ζτςι ϊςτε θ
οργάνωςθ των πολυμζςων να πραγματοποιείται με αποτελεςματικό τρόπο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Ν.Σ14

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ11 N. Doulamis, A. Doulamis, K. Ntalianis, “Optimal Interactive Content-Based Image
Retrieval,” in Proceedings of the International Conference on Augmented, Virtual Environments
and Three-Dimensional Imaging (ICAV3D’01), Myconos, Greece, 30 May-1 June 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται μία τεχνικι βζλτιςτθσ ανάδραςθσ ςχετικότθτασ (relevance feedback)
με ελαχιςτοποίθςθ ενόσ κριτθρίου ςυςχζτιςθσ. Το κριτιριο αυτό μεγιςτοποιεί τθν απόκριςθ του ςυςτιματοσ ςτισ
επιλεγμζνεσ εικόνεσ και τθν ελαχιςτοποιεί ςτισ αςυςχζτιςτεσ. Θ ανάδραςθ ςχετικότθτασ επιτυγχάνει εξατομικευμζνθ
υπολογιςτικι ανάλυςθ και μοντελοποίθςθ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ. Θ βζλτιςτθ ανάδραςθ βοθκά εξαιρετικά τθν
απόκριςθ ςυςτθμάτων αναηιτθςθσ με βάςθ το περιεχόμενο αφοφ ο χριςτθσ ςυμμετζχει ςτθν διαδικαςία και επιλζγει τα δεδομζνα που είναι κοντφτερα ςτισ πλθροφοριακζσ του ανάγκεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι μζροσ τθσ εργαςίασ Δ.Σ65 (και πρόδορμοσ τθσ Δ.Ρ18)

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ12 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Unsupervised VOP
Segmentation of Stereo-Captured Video Sequences,” in Proceedings of the International
Conference on Augmented, Virtual Environments and Three-Dimensional Imaging (ICAV3D’01),
Myconos, Greece, 30 May-1 June 2001.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται ζνα ςφςτθμα κατάτμθςθσ ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων για ςτεροςκοπικά δεδομζνα. Θ
ςχεδίαςθ εκμεταλλεφεται το βάκοσ των εικόνων που είναι άμεςα διακζςιμο ςτισ ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ και
χρθςιμοποιεί μία τεχνικι απότομθσ κακόδου, για τον τελικό χαρακτθριςμό των αντικειμζνων. Κατά αυτόν τον τρόπο
θ απόκριςθ του περιβάλλοντοσ πραγματοποιείται με γρθγορότερο τρόπο ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ τεχνικζσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (μεκοδολογία κατάτμθςθσ αντικειμζνων ςε ςτεροςκοπικζσ λιψεισ με χριςθ μοντζλου ενεργϊν περιγραμμάτων και απλοποιθμζνου χάρτθ ακμϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ13 A. D. Doulamis, K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, and S. D. Kollias, “Adaptable Neural
Networks for Unsupervised Content-based Video Object Segmentation,” in Proceeding of the
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN'01), Vienna, Austria, 21-25 August,
2001.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία, προτείνονται ευφυείσ τεχνικζσ για ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ αντικειμζνων ςε
ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ. Θ εργαςία περιλαμβάνει αυτόματθ περιγραφι τθσ τρζχουςασ ςυνκικθσ και μεταβολι
τθσ κατάςταςθσ του δικτφου ςτα νζα δεδομζνα. Αυτόματθ ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ βοθκά τθν περιγραφι του περιεχομζνου και ςυνεπϊσ ςτισ νζεσ αλλθλοδραςτικζσ υπθρεςίεσ πολυμζςων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Ν.Ρ3

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ14 K. S. Ntalianis, A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Automatic Content-based
Organization of Video Sequences for Multimedia Applications," Proc. of IEEE International
Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 717-720, Tokyo Japan, 22-25 August 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται μία αυτόματθ οργάνωςθ ακολουκιϊν βίντεο με βάςθ τα ςθμαςιολο-
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γικά τουσ χαρακτθριςτικά. Ριο ςυγκεκριμζνα, για κάκε ακολουκία εξάγονται ςθμαςιολογικά αντικείμενα και εν ςυνεχεία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ελαχιςτοποίθςθ ενόσ βζλτιςτου κριτθρίου ομοιότθτασ. Θ ςυςχζτιςθ υλοποιείται με
βάςθ τα ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά. Θ οργάνωςθ επιτρζπει τθν αποτελεςματικι επιλογι χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων ι περιοχϊν ενδιαφζροντοσ ςε ακολουκίεσ βίντεο ανάλογα με τισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ του
χριςτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ ( αυτόματθ οργάνωςθ ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν με
εξαγωγι αντικειμζνων του προςκθνίου βάςει βάκουσ, ςφνδεςι τουσ βάςει ελάχιςτθσ ςυςχζτιςθσ και
ςυνδυαςμό τουσ ςε δομι δενδρικοφ τφπου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ15 K. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, "Multiresolution Gradient Vector Flow
Field: A Fast Implementation Towards Video Object Plane Segmentation," Proc. of IEEE
International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 1-4, Tokyo Japan, 22-25 August
2001.
Ρεριγραφι: Ρροτείνεται ζνα πολυκλιμακοφμενο πεδίο μζγιςτθσ κλίςθσ για γριγορθ κατάτμθςθ ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων. Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ των διανυςμάτων ροισ μζγιςτθσ κλίςθσ (Gradient Vector Flow). Με
τθν προτεινόμενθ τεχνικι τόςο θ ταχφτθτα όςο και θ ακρίβεια τθσ κατάτμθςθσ παραμζνουν πολφ ικανοποιθτικζσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδοσ κατάτμθςθσ αντικειμζνων από ςτερεοςκοπικά video με χριςθ πεδίου ροισ διανφςματοσ κλίςθσ ςε πολλαπλζσ αναλφςεισ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

7

Ν.Σ16 K. S. Ntalianis, S. Ioannou, K. Karpouzis, G. Moschovitis and S. Kollias, “Visual Information
Retrieval from Annotated Large Audiovisual Assets Based on User Profiling and Collaborative
Recommendations,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia and
Exposition (ICME’01), Tokyo, Japan, August 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα δόμθςθσ και ανάκτθςθσ πολυμεςικοφ
υλικοφ το οποίο είναι πλιρωσ ςυμβατό με το πρότυπο MPEG-7. Αρχικά για κάκε ακολουκία βίντεο γίνεται εντοπιςμόσ ςκθνϊν οι οποίεσ κατθγοριοποιοφνται ςε προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ. Στθ ςυνζχεια ςε κάκε ερϊτθμα που τικεται από τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ κατά τθν αλλθλεπίδραςι τουσ, θ ανακτϊμενθ πλθροφορία παρουςιάηει υψθλι ςυςχζτιςθ με το προφίλ του χριςτθ. Επίςθσ το ςφςτθμα ζχει τθν ικανότθτα να προβλζπει εκείνο το πλθροφοριακό υλικό που μπορεί να ενδιαφζρει τον εκάςτοτε χριςτθ, αναλφοντασ τα προφίλ άλλων χρθςτϊν με παρόμοια
ενδιαφζροντα, κακϊσ επίςθσ και τθ ςυςχζτιςθ των προφίλ με τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ υλικοφ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Ν.Ρ4 και είναι παρόμοια με τθν Ν.Σ9

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ17 K. S. Ntalianis, A. D. Doulamis, N. D. Doulamis and S. D. Kollias, "Non-Sequential Video
Structuring based on Video Object Linking: An Efficient Tool for Video Browsing and Indexing,"
Proc. of IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Vol. 3, pp. 410-413, Thessaloniki
Greece, 7-10 October 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα αποτελεςματικό ςχιμα για αυτόματθ δόμθςθ (structuring) ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν. Θ τεχνικι ςτθρίηεται ςτθν ανάπτυξθ κατάλλθλων ςυνδζςμων ανάμεςα ςε παρόμοια αντικείμενα βίντεο. Ριο ςυγκεκριμζνα, για κάκε αντικείμενο βίντεο εξάγονται κατάλλθλοι περιγραφείσ για να αποδόςουν
το περιεχόμενό του. Στθν ςυνζχεια χρθςιμοποιείται ζνα βζλτιςτο κριτιριο προκειμζνου να ςυςχετίςει τα αντικείμενα
βίντεο μεταξφ τουσ. Τζλοσ, προτείνεται μια παράλλθλθ επαναλθπτικι μεκοδολογία θ οποία ςυνδζει μεταξφ τουσ τα
αντικείμενα βίντεο. Θ τελικι δομι είναι ιδανικι για αλλθλοδραςτικι προςπζλαςθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αλγόρικμοσ αυτόματθσ διαςφνδεςθσ πλαιςίων ςε
ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ, ο οποίοσ δθμιουργεί ςυνδζςεισ μεταξφ αντικειμζνων video ίδιου περιεχομζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τθν Ν.Σ14

Ετεροαναφορζσ

5

Ν.Σ18 K. S. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis and S. D. Kollias, "Tube-Embodied Gradient Vector
Flow Fields for Unsupervised Video Object Plane (VOP) Segmentation," Proc. of IEEE International
Conference on Image Processing (ICIP), Vol. 2, pp. 637-640, Thessaloniki Greece, 7-10 October
2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται μία μζκοδοσ ςθμαςιολογικισ περιγραφισ του περιεχομζνου βάςει
ενόσ “περιοριςμζνου” πεδίου διανφςματοσ μζγιςτθσ κλίςθσ. Το πεδίο διανφςματοσ κλίςθσ ζλκεται από τον χάρτθ των
ακμϊν, ενϊ μετά από τθν παραγωγι του περιορίηεται ςτο εξωτερικό περίγραμμα μία “ςαμπρζλασ” που αρχικοποιείται αυτόματα βάςει τθσ κατάτμθςθσ βάκουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ (ςθμαςιολογικι κατάτμθςθ
ςτερεοςκοπικϊν ηευγϊν βάςει πεδίου ροισ διανφςματοσ κλίςθσ χωρικά δεςμευμζνου από τθν κατάτμθςθ βάκουσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-
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Ν.Σ19 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis, I. Z. Koukoutsidis and S. D. Kollias, “A
Multiscale Tree-Structure for Fast Browsing and Effective Transmission of Video Files,” in
Proceedings of the IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP’01),
Cannes, France, October 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ δενδρικόσ τρόποσ οργάνωςθσ του περιεχομζνου ακολουκιϊν
βίντεο. Το δζνδρο αποτελείται από πζντε διαφορετικά επίπεδα λεπτομζρειασ περιεχομζνου. Κάκε κόμβοσ του δενδρου περιζχει ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο απεικόνιςθσ το οποίο ςυνδζεται με τα υπόλοιπα ςτοιχεία απεικόνιςθσ ςφμφωνα με ζνα κριτιριο ςυςχζτιςθσ. Θ τελικι δομι είναι κατάλλθλθ για γριγορθ πλοιγθςθ και αποτελεςματικι αλλθλοδραςτικι μετάδοςθ του περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο, μζςω μθ γραμμικισ παράλλθλθσ πρόςβαςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μζκοδοσ πολυεπίπεδθσ οργάνωςθσ ακολουκιϊν video
για γριγορθ πλοιγθςθ και αποτελεςματικι μετάδοςθ βάςει δενδρικισ οργάνωςθσ του περιεχομζνου με κόμβουσ που ςυνδζονται με κριτιρια ςυςχζτιςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ20 K. Ntalianis, A. Doulamis and N. Doulamis, “Unsupervised Stereoscopic Video Object
Segmentation based on Active Contours and Retrainable Neural Networks,” International
Conference on Very Low Bit Rate Video Coding (VLBV’01), pp. 109-112, Athens Greece, October
2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα ςφςτθμα εξαγωγισ αντικειμζνων βίντεο το οποίο βαςίηεται ςε νευρωνικά δίκτυα και λειτουργεί χωρίσ επίβλεψθ. Το ςφςτθμα αποτελείται από μια μονάδα επανεκπαίδευςθσ του νευρωνικοφ δικτφου (προςαρμογισ των βαρϊν του) ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ κατάτμθςθσ και μια μονάδα εξαγωγισ του
ςυνόλου επανεκπαίδευςθσ. Θ μονάδα αυτι επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ, ενϊ τα αποτελζςματα που
επιτυγχάνονται παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Ν.Σ20 και Ν.Σ26

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ21 N. Doulamis, K. Ntalianis and A. Doulamis “Hierarchical Content Organization of Video Files
for Interactive Video Transmission and Navigation over Internet,” IEEE Multimedia Technology and
Applications (MTAC), California USA, November 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται μία ιεραρχικι δόμθςθ για αποτελεςματικι αναπαράςταςθ του οπτικοφ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο. Ο χριςτθσ επεμβαίνει ςτθν διαδικαςία επιλζγοντασ περιοχζσ περιεχομζνου που ικανοποιοφν τισ πλθροφοριακζσ του ανάγκεσ και απαιτιςεισ. Επιπλζον, το ςφςτθμα μεταδίδει μόνο εκείνεσ
τισ περιοχζσ που το περιεχόμενό τουσ είναι πλθςιζςτερα ςτα ενδιαφζροντα του χριςτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ /ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μεκοδολογία αναπαράςταςθσ οπτικοφ περιεχομζνου ςε διαδραςτικό πλαίςιο για πλοιγθςθ ακολουκιϊν video με ιεραρχικι περιγραφι τθσ πλθροφορίασ ςε διαφορετικά επίπεδα ανάλυςθσ και δενδρικι δομι).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ22 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis, G. Moschovitis and S. Kollias, “Unsupervised Video
Object Segmentation of Stereoscopic Video Sequences Using Depth Information and
Multiresolution Gradient Vector Flow Fields,” IEEE Multimedia Technology and Applications
(MTAC), November 2001, California USA, November 2001.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται αλγόρικμοσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ ακολουκιϊν βίντεο που βαςίηεται ςε πολυ-αναλυτικά πεδία Gradient Vector Flow (M-GVF). Θ μζκοδοσ πολυ-αναλυτικότθτασ κατά τον αλγορικμικά παράλλθλο υπολογιςμό του πεδίου οδθγεί ςε μεγάλθ επιτάχυνςθ. Επιπρόςκετα τα αποτελζςματα εντοπιςμοφ
των περιγραμμάτων των αντικειμζνων είναι ιδιαίτερα αξιόπιςτα, ενϊ μποροφν να τελειοποιθκοφν με βάςθ τθν άλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Ν.Σ15

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ23 K. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis, and S. Kollias, “Automatic Stereoscopic Video Objectbased Watermarking Using Qualified Significant Wavelet Trees,” IEEE Inter. Conf. on Consumer
Electronics, pp. 188-189, Los Angeles USA, 18-20 June 2002
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ αλγόρικμοσ υδατογράφθςθσ ςτερεοςκοπικϊν δεδομζνων. Θ
μεκοδολογία χρθςιμοποιεί τον μεταςχθματιςμό πολυδιακριτικισ ανάλυςθσ (wavelet trees). Εν αντικζςει με τισ γνωςτζσ τεχνικζσ υδατογράφθςθσ, θ προτεινόμενθ εργαςία εκμεταλλεφεται τισ ιδζεσ των ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων
και υπολογιςτικισ όραςθσ, όπωσ αυτζσ προτείνονται από το πρότυπο MPEG-7. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται
και καλφτερα αποτελζςματα υδατογράφθςθσ αλλά και υδατογράφθςθ ςτο πεδίο των αντικειμζνων. Επομζνωσ,
μπορεί να επιτευχκεί διαφορετικι υδατογράφθςθ για κάκε αντικείμενο ξεχωριςτά. Το προτεινόμενο ςχιμα εφαρμόηεται για τθν αςφαλι μετάδοςθσ ςτερεοςκοπικισ πλθροφορίασ ςε ςυςτιματα διαχείριςθσ γνϊςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΕΡΕΚΤΑΜΕΝΘΣ ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Ν.Σ31

Ετεροαναφορζσ

5
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Ν.Σ24 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “Unsupervised Segmentation of
Stereoscopic Video Objects: Investigation of two Depth-based Approaches,” IEEE International
Conference on Digital Signal Processing (DSP), Vol 2, pp. 693-696, Santorini Greece, 1-3 July 2002.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία ςυγκρίνει δφο διαφορετικοφσ αλγορίκμουσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ εικόνων με εκμετάλλευςθ του χαρακτθριςτικοφ του βάκουσ. Θ πρϊτθ μζκοδοσ που ονομάηεται CFCS (Constrained fusion of color segments) πραγματοποιεί ςυνζνωςθ χρωματικϊν περιοχϊν που χαρακτθρίηονται από το ίδιο βάκοσ ζτςι ϊςτε να εντοπίςει τα όρια ενόσ ςθμαςιολογικοφ αντικειμζνου. Θ δεφτερθ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν εφαρμογι αλγορίκμων ενεργϊν
περιγραμμάτων (active contours). Τα ενεργά περιγράμματα ξεκινοφν από τα όρια των περιοχϊν ομοιόμορφου βάκουσ και εκμεταλλεφονται τισ ακμζσ τισ εικόνασ προςπακϊντασ να εκτιμιςουν τα όρια του ςθμαςιολογικοφ αντικειμζνου. Στθν εργαςία παρουςιάηονται ςυγκρίςεισ μεταξφ των δφο υπό εξζταςθ αλγορίκμων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ *ΟΥ1+ (ςυγκριτικι αξιολόγθςθ δφο αλγορίκμων ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ ςτερεοςκοπικϊν εικόνων βάςει ςυνζνωςθσ χρωματικϊν περιοχϊν και εφαρμογισ αλγορίκμων ενεργϊν περιγραμμάτων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Ν.Σ25 N. Doulamis, A. Doulamis and K. Ntalianis, “Adaptive Classification-based Articulation and
Tracking of Video Objects Employing Neural Network Retraining,” IEEE Internationl Conference on
Digital Signal Processing (DSP), Vol 2, pp. 575-578, Santorini Greece, 1-3 July 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνασ πρωτότυποσ αλγόρικμοσ προςαρμοςτικισ ταξινόμθςθσ και
παρακολοφκθςθσ ανκρϊπων ςε ακολουκίεσ βίντεο. Ο αλγόρικμοσ είναι ικανόσ να εντοπίηει τα αντικείμενα με βάςθ
τα οπτικά χαρακτθριςτικά, ακόμα και αν ςυμβοφν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο φόντο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και τθν κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία πρόδρομοσ τθσ Ν.Ρ3

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ26 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “Unsupervised Stereoscopic Video
Object Segmentation Based on Active Contours and Retrainable Neural Networks,” 2nd WSEAS Int.
Conf. on Signal Processing, Computational Geometry and Vision, Rethymno, Crete Island, Greece,
July 7-14, 2002 (http://www.wseas.us/e-library/conferences/crete2002/papers.htm).
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνονται τεχνικζσ ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ και παρακολοφκθςθσ
(tracking) ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ με χριςθ υπολογιςτικισ όραςθσ μζςω ενεργϊν περιγραμμάτων (active contours). Τα ενεργά διαγράμματα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ τθσ αρχικισ κατάςταςθσ τθσ παρακολοφκθςθσ.
Επειδι όμωσ θ τεχνικι αυτι είναι υπολογιςτικά χρονοβόρα, ςυνδυάηεται με νευρωνικι δομι που πραγματοποιείι
τθν κατάτμθςθ ςτα επόμενα πλαίςια με βάςθ τθν πλθροφορία των ενεργϊν περιγραμμάτων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ

203

Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία ακολουκιϊν εικόνων *ΟΥ1+, και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (τεχνικι ςθμαςιολογικισ κατάτμθςθσ και παρακολοφκθςθσ αντικειμζνων βάςει ενεργϊν περιγραμμάτων και πλθροφορίασ βάκουσ με χριςθ επανεκπαιδευόμενων
νευρωνικϊν δικτφων).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ όςον αφορά τεχνικζσ ανάλυςθσ εικόνων με χριςθ ενεργϊν περιγραμμάτων
(Ν.Σ8, Ν.Σ13)

Ετεροαναφορζσ

3

Ν.Σ27 K. S. Ntalianis, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, “Neural Networks Retraining
for Unsupervised Video Object Segmentation of Videoconference Sequences,” in Proceedings of
the International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN’02), Madrid, Spain, August
2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτιν τθν εργαςία προτείνεται επανεκπαίδευςθ νευρωνικϊν δικτφων για αυτόματθ ςθμαςιολογικι
κατάτμθςθ του αντικειμζνου του προςκθνίου από οποιοδιποτε φόντο ςε ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ. Σε τζτοιεσ ακολουκίεσ το πιο ςυνθκιςμζνο αντικείμενο του προςκθνίου είναι ο άνκρωποσ. Ρροτείνονται πικανοτικά μοντζλα για
τθν περιγραφι του ανκρϊπου. Τα μοντζλα δίνουν μόνο μια προςεγγιςτικι περιγραφι του ανκρϊπου, ενϊ τθν τελικι
κατάτμθςθ τθν πραγματοποιεί το νευρωνικό δίκτυο. Λόγω του αλγορίκμου επανεκπαίδευςθσ, ο υπολογιςτικόσ φόρτοσ είναι μικρόσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ κατανόθςθσ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με μθχανικι μάκθςθ *ΟΥ3+
(πικανοτικόσ αλγόρικμοσ για τθν διάκριςθ ανκρϊπων από το φόντο ςε ακολουκίεσ τθλεδιάςκεψθσ
και τελικι κατάτμθςθ μζςω επανεκπαιδευόμενου νευρωνικοφ δικτφου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ πρόδρομοσ τθσ εργαςίασ Ν.Ρ3

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ28 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “A Robust Steganographic WaveletBased System for Resistant Message Hiding Under Error Prone Networks,” IEEE International Conf.
on Multimedia and Expo (ICME), Vol. 2, pp. 561-564, Lausanne Switzerland, 26-29 August 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται μια ςτεγανογραφικι μζκοδοσ για εφρωςτθ απόκρυψθ μθνυμάτων.
Τα μθνφματα ειςάγονται ςτουσ πιο ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ wavelet τθσ εικόνασ κάλυψθσ, θ οποία μπορεί να
επιλεγεί αλλθλοδραςτικά. Θ κρυφι πλθροφορία δεν γίνεται αντιλθπτι ςτο τελικό ςτεγανογραφθμζνο αρχείο. Επίςθσ
γίνεται αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ κάτω από διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ςφάλματοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ςτεγανογραφία *ΟΥ5+ (αλγόρικμοσ για τθν
απόκρυψθ μθνυμάτων με ειςαγωγι τουσ ςτουσ πιο ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ κυματιδίων τθσ εικόνασ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3
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Ν.Σ29 N. Doulamis, A. Doulamis and K. Ntalianis, “An Optimal Interpolation-based Scheme for
Video Summarization,” Proc. of the IEEE Internastional Conference on Multimedia and Expo
(ICME), Vol.1, pp. 297-300, Lausanne Switzerland, 26-29 August 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται βελτιςτοποιθμζνοσ παράλλθλοσ αλγόρικμοσ περίλθψθσ ακολουκιϊν
βίντεο, ο οποίοσ βαςίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ των χρονικϊν μεταβολϊν του περιεχομζνου του βίντεο. Για κάκε
ςκθνι εξάγονται χαρακτθριςτικά καρζ με υπολογιςμό κατάλλθλων ςθμείων ςτθν τροχιά απεικόνιςθσ των διανυςμάτων κάκε καρζ τθσ ςκθνισ. Αυτά τα κατάλλθλα ςθμεία εντοπίηονται με ελαχιςτοποίθςθ του ςφάλματοσ προςζγγιςθσ
μεταξφ τθσ καμπφλθσ προςζγγιςθσ και τθσ γνιςιασ καμπφλθσ, χρθςιμοποιϊντασ μζκοδο παρεμβολισ. Τα αποτελζςματα και οι προτεινόμενεσ ζννοιεσ είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ ςτο πλαίςιο εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν καρζ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ1+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ
*ΟΥ3+ (ςφνοψθ ακολουκιϊν video με εξαγωγι αντιπροςωπευτικϊν πλαιςίων μζςω παρεμβολισ κατάλλθλων ςθμείων ςτθν καμπφλθ χρονικισ μεταβολισ των διανυςμάτων των χαρακτθριςτικϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

5

Ν.Σ30 K. Ntalianis, N. Doulamis, A. Doulamis and S. Kollias, “Video Object Articulation Using
Depth-based Content Segmentation Approaches,” IEEE International Conference οn Image
Processing (ICIP), Vol. 2, pp. 417-420, NY USA, 22-25 September 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία ςυγκρίνονται δυο τεχνικζσ κατάτμθςθσ (χωρίσ επίβλεψθ) αντικειμζνων βίντεο. Θ
πρϊτθ τεχνικι βαςίηεται ςτθ ςφντθξθ χρωματικϊν περιοχϊν με περιοριςμοφσ βάκουσ. Θ δεφτερθ τεχνικι βαςίηεται
ςε παράλλθλθ κίνθςθ αρχικϊν ςθμείων πάνω ςε εξομαλυςμζνουσ Γεωμετρικοφσ Χϊρουσ Κίνθςθσ και ςε μια βεβαρθμζνθ ςυνάρτθςθ τερματιςμοφ μετακίνθςθσ. Τα τελικά αποτελζςματα φιλτράρονται και ςυγκρίνονται με μάςκεσ
αναφοράσ για τον ζλεγχο ποιότθτασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ (μζκοδοσ κατάτμθςθσ ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου ςε ςτερεοςκοπικζσ ακολουκίεσ με ειςαγωγι γεωμετρικισ μεκόδου για
τθν εκτίμθςθ των περιγραμμάτων, θ οποία βελτιϊνει τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ Ν.Π1).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ31 K. Ntalianis, A. Doulamis, N. Doulamis and S. Kollias, “An Automatic Scheme for
Stereoscopic Video Object-based Watermarking Using Qualified Significant Wavelet Trees,” IEEE
International Conference οn Image Processing (ICIP), Vol. 3, pp. 501-504, NY USA, 22-25
September 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα που ειςάγει δυαδικά και
αςπρόμαυρα αναγνωρίςιμα ςχιματα ςε αντικείμενα βίντεο. Ειςαγωγι τθσ πλθροφορίασ υδατογράφθςθσ γίνεται
ςτθν περιοχι του Διακριτοφ Μεταςχθματιςμοφ Wavelet χρθςιμοποιϊντασ ζννοιεσ από τον αλγόρικμο Embedded
Zerotree Wavelet (EZW). Τζλοσ το ςφςτθμα δοκιμάηεται για διαφορετικοφσ τφπουσ παραμόρφωςθσ ςιματοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (αυτόματθ μζκοδοσ
υδατογράφθςθσ με χριςθ του μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων που εγγράφει οπτικά αναγνωρίςιμουσ
ςχθματιςμοφσ ςε ςθμαςιολογικά οπτικά αντικείμενα που εξάγονται με κατάτμθςθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

6

Ν.Σ32 N. Doulamis, A. Doulamis and K. Ntalianis, “Recursive Non-Linear Autoregressive Models
(RNAR): Application to Traffic Prediction of MPEG Video Sources,” EURASIP: European Signal
Processing Conference (EUSIPCO), Toulouse France, September 2002.
Ρεριγραφι: Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται κεωρθτικι εξιγθςθ των μοντζλων (RNAR). Το ςφςτθμα εφαρμόηεται για τθν πρόβλεψθ των ρυκμϊν πλθροφορίασ βίντεο που είναι κωδικοποιθμζνθ κατά το πρότυπο MPEG-2.
Εξετάηονται τρόποι ικανοποίθςθσ τθσ ηθτοφμενθσ ποιότθτασ υπθρεςίασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν επεξεργαςία δεδομζνων από πολλαπλοφσ αιςκθτιρεσ, επεξεργαςία ςιματοσ *Ε5+ (αναδρομικό μοντζλο ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ, που επεκτείνει τα γραμμικά μοντζλα αυτοπαλινδρόμθςθσ με μθ γραμμικό τρόπο, με εφαρμογι ςτθν κυκλοφοριακι πρόβλεψθ των ρυκμϊν μετάδοςθσ πθγϊν video).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ33 K. Ntalianis, N. Doulamis, Α. Doulamis and S. Kollias, “An Automatic Video-Object Based
Steganographic System for Multi-use Message Hiding Using Wavelet Transform,” IEEE
International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), Vol. 3, pp. 365-370, Tunisia, 6-9
October 2002.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ςφςτθμα ςτεγανογράφθςθσ πλθροφορίασ με δυνατότθτα πολλαπλϊν
επιπζδων πρόςβαςθσ (αποςτεγανογράφθςθσ) για περιβάλλοντα αλλθλεπίδραςθσ χρθςτϊν με διαφορετικά δικαιϊματα (privileges). Αρχικά υπολογίηεται θ απαιτοφμενθ χωρθτικότθτα για τθ ςτεγανογράφθςθ τθσ πλθροφορίασ και
ςτθ ςυνζχεια επιλζγονται κατάλλθλα αντικείμενα βίντεο που κα ςτεγανογραφθκοφν. Ειςαγωγι τθσ πλθροφορίασ γίνεται ςτθν περιοχι του Διακριτοφ Μεταςχθματιςμοφ Wavelet (DWT), ζτςι ϊςτε να παρζχεται ευρωςτία ςε κόρυβο/ςφάλματα μετάδοςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ςτεγανογραφία *ΟΥ5+ (επζκταςθ τθσ εργαςίασ Ν.28, με ςτεγανογράφθςθ που εδϊ επικεντρϊνεται ςε αντικείμενα video εξαγόμενα βάςει
και του βάκουσ) .

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τθν Ν.Σ28

Ετεροαναφορζσ
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Ν.Σ34 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, N. A. Tsapatsoulis and S. D. Kollias, “Automatic Face Region
Watermarking Using Qualified Significant Wavelet Trees”, Proceedings of the 9th International
Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Manchester Town Hall, UK, 7 – 8 November
2002, World Scientific, pp. 407-412
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται μια τεχνικι υδατογράφθςθσ περιοχϊν προςϊπου για τθν προςταςία
των πνευματικϊν δικαιωμάτων εικόνων και ακολουκιϊν βίντεο που περιζχουν πρόςωπα ωσ κφρια χαρακτθριςτικά
περιεχομζνου. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ περιλαμβάνει μια παράλλθλθ, αποτελεςματικι και γριγορθ τεχνικι εντοπιςμοφ προςϊπου, ενϊ χρθςιμοποιείται ο μεταςχθματιςμόσ wavelet για τον εντοπιςμό, μζςω αλλθλεπίδραςθσ με το
περιεχόμενο, κατάλλθλων κζςεων ειςαγωγισ του υδατογραφιματοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ και κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (αυτόματθ μεκοδολογία για τθν απόκρυψθ ψθφιακϊν υδατογραφθμάτων ςε περιοχζσ εικονιηόμενων προςϊπων με επιλογι κζςθσ βάςει μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Ν.Σ35 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis and S. D. Kollias, “Automatic Videoconference Objects
Watermarking Using Object Adapted Qualified Significant Wavelet Trees,” Visual Content
Processing and Representation: 8th International Workshop, VLBV 2003, Madrid, Spain,
September 18-19, 2003, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, no. 2849
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνασ αυτόματοσ αλγόρικμοσ υδατογράφθςθσ αντικειμζνων ανκρϊπων.
Αρχικά και με χριςθ παράλλθλου αλγορίκμου εντοπίηεται το ανκρϊπινο πρόςωπο και ςτθ ςυνζχεια εντοπίηεται το
ανκρϊπινο ςϊμα με βάςθ ζνα Γκαουςιανό μοντζλο, που χρθςιμοποιεί τθ κζςθ του ανκρωπίνου προςϊπου. Στθ ςυνζχεια το κάκε ανκρϊπινο αντικείμενο που εντοπίηεται αναλφεται με μεταςχθματιςμό wavelet και εντοπίηονται τα
προςαρμοηόμενα πιο ςθμαντικά δζνδρα παραγόντων wavelet ϊςτε το υδατογράφθμα να διατθρείται ακόμα και ςτθν
περίπτωςθ ιςχυρϊν επικζςεων ςτο τελικό υδατογραφθμζνο αντικείμενο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογράφθςθ *ΟΥ5+ (μεκοδολογία υδατογράφθςθσ με κζςεισ απόκρυψθσ τθσ πλθροφορίασ που επιλζγονται βάςει μεταςχθματιςμοφ κυματιδίων
ςε περιοχζσ απεικονιηόμενων ανκρϊπων που εξάγονται με Γκαουςιανά μοντζλα).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ, επζκταςθ τθσ Ν.Σ34

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ36 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Security of Human Video Objects by
Incorporating a Chaos-Based Feedback Cryptographic Scheme”, in Proceedings of the ACM
International Conference on Multimedia, New York, NY, USA, October 2004.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα ςφςτθμα για προςταςία πρόςβαςθσ δεδομζνων. Το ςφςτθμα προςανατολίηεται ςε αντικείμενα βίντεο που αναπαριςτοφν ανκρϊπουσ. Αρχικά χρθςιμοποιείται μζκοδοσ εντοπιςμοφ
προςϊπου που βαςίηεται ςτα χρωματικά χαρακτθριςτικά τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ και μζκοδοσ εντοπιςμοφ του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Στθ ςυνζχεια, θ εντοπιςμζνθ περιοχι κρυπτογραφείται με χριςθ χαοτικοφ χάρτθ, θ τροχιά του
οποίου επθρεάηεται από τρεισ μθχανιςμοφσ ανατροφοδότθςθσ. Το ςφςτθμα βρίςκει εφαρμογι ςτθ μετάδοςθ ακο-
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λουκιϊν βιντεοτθλεφϊνου/βιντεοδιάςκεψθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (ςφςτθμα για εντοπιςμό ανκρϊπων ςε ακολουκίεσ video και κρυπτογράφθςθ αυτϊν των αντικειμζνων με χριςθ χαοτικοφ χάρτθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τισ Ν.Σ41 και Ν.Σ37

Ετεροαναφορζσ

3

Ν.Σ37 K. S. Ntalianis and S. D. Kollias, “An Automatic Stereoscopic Video Objects Multiresolution
Cryptographic Scheme Based on Chaos” AISTA'04 International Conference on Advances in
Intelligent Systems - Theory and Applications, Luxembourg, November 15-18, 2004
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία εξετάηεται το πρόβλθμα ανεξάρτθτθσ προςταςίασ αντικειμζνων και περιοχϊν
βίντεο. Στο παρόν ςφςτθμα αρχικά πραγματοποιείται παράλλθλθ εξαγωγι αντικειμζνων βίντεο ι ςθμαςιολογικϊν
περιοχϊν. Στθ ςυνζχεια γίνεται παράλλθλθ ςάρωςθ των εικονοςτοιχείων κάκε αντικειμζνου και ενεργοποιείται μια
χαοτικι μονάδα κρυπτογράφθςθσ θ οποία βαςίηεται ςτο λογιςτικό χάρτθ και ςε διαταραχι των παραμζτρων του, με
χριςθ ανατροφοδότθςθσ. Τζλοσ, πραγματοποιοφνται ζλεγχοι αςφάλειασ (κρυπταναλυτικζσ επικζςεισ) και εξάγονται
χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν πρόςκετθ αςφάλεια που μπορεί να δϊςει θ ειςαγωγι τθσ τοπολογίασ αντικειμζνων
και περιοχϊν ςτο ςφςτθμα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αφορά ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογράφθςθ *ΟΥ5+ (μζκοδοσ κρυπτογράφθςθσ ςε ςτερεοςκοπικζσ λιψεισ αντικειμζνων, που ζχουν εξαχκεί βάςει χρϊματοσ και βάκουσ, με
χριςθ χαοτικισ μονάδασ κρυπτογράφθςθσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ38 Κ. Νταλιάνθσ, “Σφςτθμα Ρρακτόρων Διάχυτθσ Νοθμοςφνθσ για Ολοκλθρωμζνεσ Υπθρεςίεσ
Βαςιςμζνεσ ςτθ γνϊςθ για χριςτεσ με Κινθτικά Ρροβλιματα,” Θλεκτρονικι Μάκθςθ και Ειδικι
Αγωγι, Ακινα, Νοζμβριοσ 2004.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ ατόμων με κινθτικζσ δυςκολίεσ. Το
ςφςτθμα αυτό αποτελείται από ευφυείσ πράκτορεσ οι οποίοι ςυλλζγουν πλθροφορίεσ με βάςθ τθν αλλθλεπίδραςθ
τουσ με το χριςτθ και προςαρμόηουν το περιβάλλον ςτισ ανάγκεσ του.
ΕΛΔΟΣ

Θμερίδα παρουςίαςθσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ ςτο ΕΜΡ

ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ

Ν.Σ39 K. S. Ntalianis and S. D. Kollias, “Chaotic Video Objects Encryption Based on Mixed
Feedback, Multiresolution Decomposition and Time-Variant S-Boxes,” in Proceedings of the IEEE
International Conference on Image Processing (ICIP’05), Genova, Italy, September 2005.
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Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται μια νζα τεχνικι κρυπτογράφθςθσ αντικειμζνων βίντεο. Θ μζκοδοσ
αντιμετωπίηει τον εκφυλιςμό των χαοτικϊν τροχιϊν όταν αυτζσ υπολογίηονται ςε μθχανζσ πεπεραςμζνθσ ακρίβειασ.
Για το λόγο αυτό θ μονάδα κρυπτογράφθςθσ χρθςιμοποιεί μια χαοτικι γεννιτρια ψευδοτυχαίων bit, μικτι ανατροφοδότθςθ και χρονικά μεταβαλλόμενα S-Boxes. Ρολφ ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου είναι θ ταχφτθτα κρυπτογράφθςθσ λόγω παραλλθλοποίθςθσ κακϊσ και θ ευρωςτία ςε γνωςτζσ επικζςεισ κρυπτανάλυςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (μζκοδοσ κρυπτογράφθςθσ αντικειμζνων ςτερεοςκοπικοφ video με ςυνδυαςμό διαφορετικϊν αναλφςεων και χριςθ
χαοτικϊν χαρτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ ςυνδυαςμόσ τθσ Ν.Σ41 και Ν.Σ37.

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ40 K. S. Ntalianis and S. D. Kollias “An Optimized Key-Frames Extraction Scheme Based on SVD
and Correlation Minimization,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia
and Exposition (ICME’05), Amsterdam, The Netherlands, July 2005.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται μια νζα μζκοδοσ εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων για περίλθψθ ακολουκιϊν βίντεο, γριγορθ αναηιτθςθ περιεχομζνου και αποτελεςματικι πλοιγθςθ. Θ προτεινόμενθ τεχνικι βαςίηεται ςτθ μζκοδο Singular Value Decomposition, θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν (βζλτιςτθ ενεργειακά) περιγραφι
του περιεχομζνου κάκε πλαιςίου, ζτςι ϊςτε για κάκε πλαίςιο να δθμιουργείται ζνα ιδιοδιάνυςμα. Στθ ςυνζχεια εξάγονται χαρακτθριςτικά πλαίςια με εντοπιςμό ομάδων ιδιοδιανυςμάτων με ελάχιςτθ ςυςχζτιςθ. Ο εντοπιςμόσ βαςίηεται ςτθ χριςθ γενετικοφ αλγορίκμου, ενϊ μπορεί να επιταχυνκεί με βάςθ τθν αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ ςφνοψθσ
ακολουκιϊν βίντεο με χριςθ τθσ SVD (Singular Value Decomposition) και γενετικοφ αλγορίκμου για
τθν επιλογι χαρακτθριςτικϊν εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

3

Ν.Σ41 K. S. Ntalianis, “An Automatic Human Video Objects Encryption Scheme Built on Stream and
Block Ciphers and Based on Chaos,” in Proceedings of the WSEAS International Conference on
Systems, Athens, Greece, July 2005.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα κρυπτογράφθςθσ ανκρωπίνων αντικειμζνων βίντεο. Το ςφςτθμα λαμβάνει ςτθν είςοδό του ακολουκίεσ βιντεοδιάςκεψθσ/βιντεοτθλεφϊνου και, αφοφ
εξαγάγει με παράλλθλο τρόπο τα ανκρϊπινα αντικείμενα, τα κρυπτογραφεί με χριςθ ομάδων χαοτικϊν χαρτϊν. Για
κάκε αντικείμενο χρθςιμοποιείται διαφορετικό κλειδί κρυπτογράφθςθσ και το τελικό περιεχόμενο προκφπτει ωσ ςφνκεςθ των αντικειμζνων. Θ ευρωςτία του αλγορίκμου ενιςχφεται ιδιαίτερα με τθ ςυμμετοχι ςτθ δομι κρυπτογράφθςθσ time-variant S-boxes και διαδικαςιϊν XOR. Στα πειραματικά αποτελζςματα ελζγχεται θ αποτελεςματικότθτα
του ςυςτιματοσ ςε πραγματικζσ ακολουκίεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογράφθςθ *ΟΥ5+ (περιγράφεται ςφςτθμα κρυπτογράφθςθσ ανκρϊπων ςε ακολουκίεσ βιντεοδιάςκεψθσ με χριςθ τριάδασ χαοτικϊν
χαρτϊν).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ42 K. S. Ntalianis, “A Short-Message Robust Steganographic Method for Effective Information
Recovery Under Transmission Losses of Cellular Networks,” in Proceedings of the WSEAS
International Conference on Systems, Athens, Greece, July 2005.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται εφρωςτο ςφςτθμα ςτεγανογράφθςθσ μικρϊν μθνυμάτων πλθροφορίασ
ςε ψθφιακζσ εικόνεσ. Αρχικά το μινυμα προσ ςτεγανογράφθςθ αποτυπϊνεται ςε λευκό υπόβακρο δθμιουργϊντασ
τθν εικόνα απόκρυψθσ. Στθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ απαιτοφμενθ χωρθτικότθτα για τθ ςτεγανογράφθςθ τθσ πλθροφορίασ και επιλζγεται αλλθλοδραςτικά εικόνα κατάλλθλου μεγζκουσ για τθν ειςαγωγι τθσ πλθροφορίασ. Θ ειςαγωγι γίνεται ςτθν περιοχι του Διακριτοφ Μεταςχθματιςμοφ Wavelet (DWT), με επιλογι κατάλλθλων ηευγϊν ομάδων
ςυντελεςτϊν (subbands) ζτςι ϊςτε να παρζχεται ευρωςτία ςε κόρυβο/ςφάλματα μετάδοςθσ δικτφων κινθτϊν επικοινωνιϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν ςτεγανογραφία *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία ουςιαςτικά ςυμπίπτει με τθν Ν.Σ28

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ43 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Robust Content-Based Watermarking: HU
versus Zernike Moments,” in Proceedings of the International Workshop on Very Low Bit-Rate
Video (VLBV'05), Sardinia, Italy, September 2005.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία πραγματοποιείται ςφγκριςθ μεταξφ των ροπϊν Hu και Zernike ςτθν απόδοςθ υδατογράφθςθσ αντικειμζνων βίντεο. Και οι δφο μζκοδοι παρουςιάηονται ιδιαίτερα εφρωςτεσ ςτθν ανάκτθςθ του υδατογραφιματοσ ςε περιπτϊςεισ ςυμπίεςθσ, μερικισ αποκοπισ, φιλτραρίςματοσ και περιςτροφισ, ενϊ ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ περίπτωςθ αποκοπισ και ειςαγωγισ των υδατογραφθμζνων αντικειμζνων ςε καινοφργιο
περιεχόμενο. Από τα πειραματικά αποτελζςματα φαίνεται ότι οι ροπζσ Zernike ζχουν μικρό προβάδιςμα ςτθν ευρωςτία εντοπιςμοφ του υδατογραφιματοσ (δείκτεσ false accept και false reject).
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Σφγκριςθ μεκόδων υδατογράφθςθσ περιεχομζνου που ζχουν αναπτυχκεί ςε άλλεσ εργαςίεσ (Δ.Σ37,
Δ.Σ39)

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ44 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Human Video Object Watermarking Based
on HU Moments,” in Proceedings of the IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SIPS'05),
Athens, Greece, November 2005.
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Ρεριγραφι: Ραρουςιάηεται μζκοδοσ ψθφιακισ υδατογράφθςθσ ανκρωπίνων αντικειμζνων βίντεο, ζτςι ϊςτε να δίνεται δυνατότθτα προςταςίασ/ανάκτθςθσ πλθροφορίασ ςε επίπεδο αντικειμζνου. Αρχικά πραγματοποιείται ανάλυςθ
ακολουκιϊν βιντεοδιάςκεψθσ/βιντεοτθλεφϊνου και εντοπίηεται το ανκρϊπινο αντικείμενο με χριςθ νευρωνικοφ δικτφου. Στθ ςυνζχεια υπολογίηονται παράλλθλα οι ροπζσ Hu τθσ περιοχισ και τροποποιοφνται κατάλλθλα ζτςι ϊςτε
να παραχκεί το τελικό υδατογραφθμζνο ανκρϊπινο αντικείμενο. Θ μζκοδοσ είναι ιδιαίτερα ανκεκτικι ςε διαφορετικζσ επικζςεισ επεξεργαςίασ εικόνασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (μεκοδολογία εξαγωγισ και ψθφιακισ υδατογράφθςθσ απεικονιηόμενων ανκρϊπων με τροποποίθςθ των ροπϊν Hu κάκε αντικειμζνου).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

2

Ν.Σ45 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Human Face Watermarking based on Zernike
Moments,” in Proceedings of the IEEE Symposium on Signal Processing and Information
Technology (ISSPIT’05), Athens, Greece, December 2005.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ψθφιακισ υδατογράφθςθσ ανκρϊπινων προςϊπων. Το ανκρϊπινο πρόςωπο αποτελεί ιδιαίτερα ςθμαντικι πλθροφορία και επθρεάηει ςθμαντικά το
νόθμα του περιεχομζνου. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ θ προςταςία του. Αρχικά εντοπίηεται το ανκρϊπινο πρόςωπο με εφαρμογι παράλλθλου αλγορίκμου χρωματικισ ταξινόμθςθσ των εικονοςτοιχείων και ταιριάςματοσ κατάλλθλθσ μάςκασ προςϊπου (facial template). Στθ ςυνζχεια υπολογίηονται οι ροπζσ Zernike τθσ περιοχισ του
προςϊπου. Θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων ςυντελεςτϊν είναι ςθμαντικι κακϊσ παρουςιάηουν μεγάλθ ευρωςτία ςτο
κόρυβο και το περιεχόμενο, ενϊ επιπρόςκετα θ περιοχι ανάπτυξθσ είναι κυκλικι (παρόμοια με το ωοειδζσ ςχιμα
του προςϊπου). Τζλοσ τροποποιοφνται κατάλλθλα οι ςυντελεςτζσ περιγραφισ ςχιματοσ και παράγεται το υδατογραφθμζνο πρόςωπο. Εξαγωγι του υδατογραφιματοσ πραγματοποιείται ακόμα και ςε περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν παραμορφϊςεων του περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (παραγωγι αναλλοίωτου υδατογραφιματοσ για πρόςωπα με χριςθ ροπϊν Zernike).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ46 K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “An Automatic Video Objects Encryption Scheme Built on
Stream and Block Ciphers and Based on Chaos,” in Proceedings of the International Conference on
Intelligent Systems (ICIS’05), Kuala Lumpur, Malaysia, December 2005.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα ςυνολικό ςφςτθμα κρυπτογράφθςθσ αντικειμζνων βίντεο. Εξετάηεται τόςο θ περίπτωςθ ςτερεοςκοπικϊν ακολουκιϊν όςο και θ περίπτωςθ ακολουκιϊν βιντεοδιάςκεψθσ/βιντεοτθλεφϊνου. Για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ κρυπτογράφθςθσ προτείνεται ςφςτθμα τριάδασ χαοτικϊν χαρτϊν για
τθν παραγωγι ψευδοτυχαίων ακολουκιϊν bit με χριςθ παράλλθλου αλγορίκμου μίξθσ, όπου θ ζξοδοσ των δφο χαοτικϊν χαρτϊν χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ τροχιάσ του τρίτου χάρτθ και τθν παραγωγι κάκε ψευδοτυχαίου bit. Στο προτεινόμενο ςφςτθμα και οι 3 χάρτεσ είναι του τφπου PWLCM.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν ανάλυςθ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογράφθςθ *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία είναι ςυνδυαςμόσ των Ν.Σ41 και Ν.Σ37.

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ47 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Chaotic Encryption Driven Watermarking of
Human Video Objects Based on Hu Moments,” in Proceedings of the IFIP International Conference
on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI’06), Athens, Greece, June 2006.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα ςυνολικό ςφςτθμα κρυπτογράφθςθσ ανκρωπίνων αντικειμζνων
βίντεο. Θ διαδικαςία τθσ υδατογράφθςθσ κακοδθγείται από ζνα χαοτικό ςφςτθμα κρυπτογράφθςθσ, ζτςι ϊςτε να είναι πλιρωσ αδιαφανισ θ μεταβολι κακϊσ και ο τρόποσ μεταβολισ των ςυντελεςτϊν τθσ εικόνασ που υδατογραφείται. Ζτςι αντιμετωπίηεται το πρόβλθμα επίκεςθσ από τθ γνϊςθ του αλγορίκμου υδατογράφθςθσ, από το οποίο υποφζρουν οι περιςςότεροι από τουσ ςφγχρονουσ αλγορίκμουσ υδατογράφθςθσ. Για τθν ανάκτθςθ του υδατογραφιματοσ απαιτείται το διάνυςμα μεταβολισ των ςυντελεςτϊν τθσ αρχικισ εικόνασ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (ςφςτθμα για τθν
προφφλαξθ ςθμαςιολογικοφ περιεχομζνου βάςει ροπϊν Hu και ειςαγωγι υδατογραφιματοσ με χριςθ χαοτικϊν ςυναρτιςεων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ48 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Confronting the Synchronization Problem of
Semantic Regions Under Geometric Attacks,” in proceedings of the IEEE International Conference
on Multimedia and Exposition (ICME’06), Toronto, Canada, July 2006.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται μζκοδοσ υδατογράφθςθσ ςθμαςιολογικϊν περιοχϊν θ οποία παρουςιάηει ςθμαντικι ευρωςτία ςτθν περίπτωςθ γεωμετρικϊν επικζςεων ςτο περιεχόμενο. Αρχικά αναλφεται το περιεχόμενο και ςτθ ςυνζχεια δθμιουργείται μια κανονικοποιθμζνθ εικόνα, ςτθν οποία ειςάγεται το υδατογράφθμα. Ρραγματοποιοφνται διάφορα πειράματα γεωμετρικϊν επικζςεων και καταγράφεται θ δυνατότθτα αποκωδικοποίθςθσ
του υδατογραφιματοσ ακόμα και ςε περιπτϊςεισ ςθμαντικισ αλλοίωςθσ του περιεχομζνου. Θ αποτελεςματικότθτα
τθσ μεκόδου μπορεί να βελτιωκεί με βάςθ τθν αλλθλεπίδραςθ με τον διαχειριςτι περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (μζκοδοσ υδατογράφθςθσ περιοχϊν ανκρϊπινων προςϊπων ανκεκτικι ςε γεωμετρικζσ άλλοιϊςεισ μζςω κανονικοποίθςθσ αναλλοίωτθσ ςε αφινικό μεταςχθματιςμό).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ49 K. Raftopoulos, N. Papadakis and K. S. Ntalianis, “Visual pathways for landmark detection,”
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in Proceedings of the International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN’06), Athens,
Greece, September 2006.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία περιγράφεται μια αρχιτεκτονικι νευρϊνων πολλαπλϊν επιπζδων θ οποία εξάγει με
παράλλθλο τρόπο χαρακτθριςτικά ςθμεία από διςδιάςτατεσ καμπφλεσ. Το ςφςτθμα επιχειρεί να εξερευνιςει και να
προςεγγίςει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί θ όραςθ των κθλαςτικϊν. Αρχικά εξάγεται το διςδιάςτατο ςχιμα από
τθν προβολι του πάνω ςτον αμφιβλθςτροειδι. Στθ ςυνζχεια το εξαχκζν ςχιμα περιςτρζφεται ςε πολλαπλά επίπεδα
ϊςτε να εντοπιςτοφν τα χαρακτθριςτικά του ςθμεία και, τζλοσ, παράγεται μια περίλθψθ του ςχιματοσ ςφμφωνα με
τα χαρακτθριςτικά του ςθμεία, ςε αναπαράςταςθ ανωτζρου επιπζδου. Το προτεινόμενο μοντζλο βαςίηεται ςτθ κεωρία των Hubel και Wiesel και επιχειρεί να εξθγιςει τθν αιτιότθτα τθσ διάταξθσ των κυττάρων του φλοιοφ του ματιοφ
για τθν αναγνϊριςθ αντικειμζνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+, τθν κατανόθςθ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με τεχνικζσ
μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αρχιτεκτονικι νευρϊνων για τθν περιγραφι του ςχιματοσ καμπυλϊν με
εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν ςθμείων βάςει φίλτρων προςανατολιςμοφ που προςμοιάηουν τθν φυςικι
όραςθ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ50 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Video Object Watermarking Using Hu
Moments,” in Proceedings of the International Conference on Systems, Signals and Image
Processing (IWSSIP’06), Budapest, Hungary, September 2006.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ςφςτθμα υδατογράφθςθσ γενικϊν αντικειμζνων ακολουκιϊν βίντεο.
Αρχικά γίνεται ζνασ πρϊτοσ εντοπιςμόσ του αντικειμζνου, είτε αυτόματα είτε θμιαυτόματα ανάλογα με τθν περιοχι
εφαρμογισ, και ςτθ ςυνζχεια αρχικοποιείται ενεργό περίγραμμα γφρω από τθν περιοχι πρϊτθσ εκτίμθςθσ. Το ενεργό περίγραμμα ςυγκλίνει ςε ενεργειακό ελάχιςτο οδθγοφμενο από πεδίο ροισ διανφςματοσ κλίςθσ (Gradient Vector
Flow field – GVF field). Στθ ςυνζχεια, για τθν τελικι περιοχι που εντοπίηεται πραγματοποιείται υπολογιςμόσ των
ροπϊν Hu, ενϊ θ ειςαγωγι του υδατογραφιματοσ επιτυγχάνεται με μεταβολι κατάλλθλων ςυντελεςτϊν των υπολογιςμζνων ροπϊν. Θ ανάκτθςθ του υδατογραφιματοσ ςε κάκε περίπτωςθ πραγματοποιείται με ελαχιςτοποίθςθ
ςυνάρτθςθσ απόςταςθσ των ροπϊν τθσ υδατογραφθμζνθσ με τθν υποψιφια εικόνα ειςόδου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+ (θμιαυτόματθ μεκοδοσ για τθν υδατογράφθςθ αντικειμζνων video με χριςθ ροπϊν Hu και εξαγωγι αντικειμζνων με
τεχνικι ενεργϊν περιγραμμάτων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ, ωσ προσ τθν Ν.Σ44

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ51 K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Optimal Multiscale Organization of Multimedia Content for
Fast Browsing and Cost-Effective Transmission,” in proceedings of the WSEAS International
Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA’07), Corfu, Greece, February
2007
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται μζκοδοσ οργάνωςθσ περιεχομζνου ακολουκιϊν βίντεο για αλλθλοδραςτικι πλοιγθςθ και μετάδοςθ. Θ μζκοδοσ βαςίηεται ςε βζλτιςτθ αποςφνκεςθ τθσ ακολουκίασ με βάςθ το περιεχό-
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μενο. Θ ακολουκία αναλφεται ςε πολλαπλά επίπεδα ανάλυςθσ με ελαχιςτοποίθςθ κριτθρίου ςυςχζτιςθσ ανάμεςα
ςτα εικονοπλαίςια τθσ ακολουκίασ. Από όλεσ τισ ςκθνζσ τθσ ακολουκίασ επιλζγονται παράλλθλα χαρακτθριςτικζσ
ςκθνζσ, ενϊ για κάκε ςκθνι εξάγονται χαρακτθριςτικά πλαίςια τα οποία όμωσ μποροφν και να επιλεγοφν με ανάδραςθ από τον χριςτθ. Σφμφωνα με τα πειραματικά αποτελζςματα μπορεί να μειωκεί ςθμαντικά ο χρόνοσ εντοπιςμοφ
περιεχομζνου ενδιαφζροντοσ, ςε ςφγκριςθ πάντα με τθ ςυμβατικι γραμμικι μζκοδο αναηιτθςθσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ, επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ και τεχνικϊν κατανόθςθσ
/ερμθνείασ του οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μζκοδοσ για πλοιγθςθ ςε ακολουκίεσ video βάςει
δενδρικισ περιγραφισ ςε διαδοχικζσ κλίμακεσ με επιλογι αντιπροςωπευτικϊν εικόνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Ν.Ρ5

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ52 Ρ. Τηοφβελθ, Κ. Νταλιάνθσ, Σ. Κόλλιασ, Α. Συμβϊνθσ, “ Ευφυζσ Ρροςαρμοηόμενο Σφςτθμα
Ανάγνωςθσ για Άτομα με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ,” 4ο Ρανελλινιο Συνζδριο των εκπαιδευτικϊν
για τισ ΤΡΕ με κζμα τθν Αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν
ςτθν διδακτικι πράξθ, Σφροσ, Μάιοσ 2007.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα ευφυζσ, προςαρμοηόμενο με βάςθ τθν ανάδραςθ χριςτθ, ςφςτθμα υποςτιριξθσ τθσ ανάγνωςθσ ατόμων με δυςλεξία, ανικανότθτα ςυγκζντρωςθσ προςοχισ, περιοριςμζνθ ικανότθτα ανάγνωςθσ κ.λπ. Το ςφςτθμα βαςίηεται ςτον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου AGENT-DYSL.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά αρχιτεκτονικζσ ςυςτθμάτων όραςθσ *Ε4+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Ν.Σ54

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ53 K. Raftopoulos, N. Papadakis, K. Ntalianis and S. Kollias, “Semantic clustering of information
systems' users with stochastic techniques,” in Proceedings of the IEEE International Conference on
Semantic Computing (ICSC 2007), Los Angeles, USA, September 2007.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται μια νζα τεχνικι ομαδοποίθςθσ χρθςτϊν με βάςθ τθ ςθμαςιολογικι
χριςθ δικτυακϊν πόρων. Ριο αναλυτικά, αρχικά καταγράφονται τα ερωτιματα (keyword terms) που υποβάλλει κάκε
χριςτθσ κατά τθν αλλθλεπίδραςι του με μια μθχανι αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν. Στθ ςυνζχεια δθμιουργείται ζνα
κρυπτομαρκοβιανό μοντζλο (ΘΜΜ) ςτο οποίο ειςάγονται όλοι οι όροι των χρθςτϊν και υπολογίηεται ο πίνακασ μετάβαςθσ ανάμεςα ςτισ καταςτάςεισ. Από τον πίνακα μετάβαςθσ, ο οποίοσ μεταβάλλεται δυναμικά (κακϊσ πραγματοποιοφνται ςυνεχϊσ νζα ερωτιματα), υπολογίηεται με παράλλθλο αλγόρικμο θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των ερωτθμάτων
και κατά ςυνζπεια θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των χρθςτϊν. Κατ’ αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται και θ ομαδοποίθςθ των
χρθςτϊν ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο, βάςει του πόςο μοιάηουν τα ερωτιματα που υποβάλλουν ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ περιεχομζνου. Το ςφςτθμα αυτό ιδθ επεκτείνεται προκειμζνου να υπολογίηει και άλλα χαρακτθριςτικά τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου-μθχανισ αναηιτθςθσ, όπωσ τον αρικμό και είδοσ αποτελεςμάτων που επιλζγει κάκε χριςτθσ, τθν ικανοποίθςι του από τα αποτελζςματα που ανακτϊνται, τον αρικμό των διαφορετικϊν αναηθτιςεων που
κάνει προκειμζνου να εντοπίςει περιεχόμενο ενδιαφζροντοσ κακϊσ επίςθσ και τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ με
βάςθ τα χαρακτθριςτικά αλλθλεπίδραςισ τουσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ
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ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
(δθμιουργία του προφίλ των χρθςτϊν μθχανϊν αναηιτθςθσ βάςει του ςυνδυαςμοφ των χρθςιμοποιοφμενων λεξεων-κλειδιά)

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ54 M. Athanasaki, M. Avramouli, K. Karpouzis, K. Ntalianis, S. Kollias, F. Sala, A. Schmidt and A.
Symvonis, “AGENT-DYSL: A Novel Intelligent Reading System for Dyslexic Learners,” in Proceedings
of the eChallenges 2007 Conference, The Hague, Netherlands, October 2007.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται μια πρωτότυπθ προςζγγιςθ υποςτιριξθσ τθσ διαδικαςίασ ανάγνωςθσ και μάκθςθσ παιδιϊν με προβλιματα δυςλεξίασ. Ραρουςιάηονται τα κίνθτρα, θ γενικι ιδζα και κάποια πρϊτα
αποτελζςματα με βάςθ τισ απαιτιςεισ χρθςτϊν και τθν αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ. Αντίκετα με προθγοφμενα
υπάρχοντα ςυςτιματα, ςκοπόσ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ είναι να παρακολουκεί τθν πρόοδο κακϊσ και τισ
προοπτικζσ εξζλιξθσ ενόσ παιδιοφ με δυςλεξία και να παρζχει εξατομικευμζνθ βοικεια, χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονεσ
τεχνολογίεσ αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου-μθχανισ, αναγνϊριςθσ φωνισ, αναγνϊριςθσ ςυναιςκθματικισ/φυςικισ κατάςταςθσ και διαπροςωπιϊν χριςτθ. Στόχοσ αυτισ τθσ βοικειασ είναι να υποςτθρίξει τισ ιδιαίτερεσ αδυναμίεσ ανάγνωςθσ που ζχει κάκε χριςτθσ, ϊςτε να τον βοθκιςει να βελτιωκεί και τελικά ςταδιακά να τισ ξεπεράςει και να
διαβάηει όπωσ όλοι οι υπόλοιποι χριςτεσ χωρίσ δυςλεξία.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων όραςθσ *Ε4+ (εργαςία ςχετικι με τθν υποβοικθςθ δυςλεκτικϊν
ατόμων κατά τθν ανάγνωςθ, όπου ςυμπεριλαμβάνονται μζκοδοι επεξεργαςίασ εικόνασ για τθν ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εφαρμοςμζνθ ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ55 Ρ. Τηοφβελθ, Ε. Μθτροποφλου, Κ. Νταλιάνθσ, Σ. Κόλλιασ, Α. Συμβϊνθσ, “Σχεδιαςμόσ
προθγμζνου ςυςτιματοσ ανάγνωςθσ AGENT_DYSL για άτομα με μακθςιακζσ δυςκολίεσ,” 11ο
Συνζδριο Ρανελλθνίου Συλλόγου Λογοπεδικϊν, Ακινα, Νοζμβριοσ 2007.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία πραγματοποιείται ο ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ ανάγνωςθσ ατόμων με μακθςιακζσ
δυςκολίεσ. Για το ςχεδιαςμό μελετικθκαν τα πιο διαδεδομζνα ςυςτιματα ανάγνωςθσ που υπάρχουν διεκνϊσ, όπωσ
το Kurzweil 3000, το RocketReader, το ClaroRead, το SpeakOut , το AllWrite κ.λπ., κακϊσ και οι δυνατότθτεσ άλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ. Επίςθσ μελετικθκαν και οι οδθγίεσ τθσ W3C και ιδιαίτερα του Web Accessibility Initiative
(WAI) ςχετικά με τθν παρουςίαςθ υλικοφ ςτο Web και τισ πιο κατάλλθλεσ αλλθλοδραςτικζσ διαπροςωπίεσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΕΛΛΘΨΘΣ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ του
αφορά αρχιτεκτονικζσ ςυςτθμάτων όραςθσ *Ε4+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρόμοια με τθν Ν.Σ54

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ56 P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, and S. D. Kollias, “Semantic Region Protection Using Hu
Moments and the Logistic Map,” in Proceedings of the International Workshop on Computational
Intelligence in Security for Information Systems, Genoa, Italy, October 2008.
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Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται μια πρωτότυπθ τεχνικι ενςωμάτωςθσ υδατογραφθμάτων ςε αντικείμενα βίντεο. Σφμφωνα με τθν προτεινόμενθ τεχνικι αρχικά γίνεται εξαγωγι ςθμαςιολογικϊν αντικειμζνων από
ακολουκίεσ βίντεο. Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία εςτιάηει ςε ανκρϊπινα αντικείμενα. Στθ ςυνζχεια για κάκε αντικείμενο
παράγεται κατάλλθλο υδατογράφθμα με χριςθ χαοτικοφ χάρτθ, το οποίο ειςάγεται με τζτοιο τρόπο ςτο αντικείμενο
ϊςτε θ μεταβολι των ροπϊν Hu του αντικειμζνου να εμπίπτει ςε προκακοριςμζνο διάςτθμα τιμϊν. Θ προτεινόμενθ
τεχνικι εφαρμόηεται ςε πραγματικζσ ακολουκίεσ βίντεο παράγοντασ ιδιαίτερα χριςιμα αποτελζςματα.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με εφαρμογζσ ςτθν κρυπτογραφία *ΟΥ5+.

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Θ εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν Ν.Ρ10

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ57 K. S. Ntalianis, A. Doulamis, N. Tsapatsoulis and N. Doulamis, “Human action analysis,
annotation and modeling in video streams based on implicit user interaction”, Proceedings of the
1st ACM International Workshop in Analysis and Retrieval of Events/Actions and Workflows in
Video Streams (AREA 2008), Vancouver, Canada, October 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται μια καινοτόμοσ ιδζα για τον αυτόματο ςχολιαςμό οπτικοφ περιεχομενου. Θ ιδζα ςτθρίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ πλθροφορίασ του πθγάηει από τον χριςτθ κακϊσ ο τελευταίοσ “παίηει” με το περιεχόμενο. Οι περιςςότερεσ εικόνεσ ςτο διαδίκτυο δεν ζχουν ςχολιαςμό. Αυτόματοσ ςχολιαςμόσ δεν
είναι δυνατόν να γίνει επειδι είναι αρκετά δφςκολο να μοντελοποιθκεί θ οπτικοακουςτικι πλθροφορία. Για αυτό
τον λόγο ςτθν εργαςία αυτι αξιοποιείται θ πλθροφορία του μζςου χριςτθ για τον αυτόματο ςχολιαςμό εικόνων
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αυτόματοσυ ςχολιαςμόσ οπτικοφ περιεχομζνου με εκμετάλλευςθ των μθ άμεςα δθλοφμενων επιλογϊν των χρθςτϊν).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ πρόδρομοσ τθσ Ν.Ρ9 που είναι δθμοςιευμζνθ ςε περιοδικό

Ετεροαναφορζσ

1

Ν.Σ58 K. S. Ntalianis, N. Tsapatsoulis, A. Doulamis and N. Doulamis, “Automatic Annotation of
Multimedia Content by User Clickthroughs: Enhancing the Performance of Multimedia Search
Engines,” in Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods,
Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS '08), Corfu, Greece, October 2008.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ανάλυςθσ και αυτόματου χαρακτθριςμοφ
εικόνων. Σε αντίκεςθ με τισ περιςςότερεσ ςφγχρονεσ μεκόδουσ οι οποίεσ απλϊσ βαςίηονται ςε αυτόματθ χωρικι ανάλυςθ εικόνων, θ προτεινόμενθ μζκοδοσ ειςάγει τθν ζννοια του user-in-the-loop για δυναμικι εξαγωγι τθσ ςθμαςιολογικισ πλθροφορίασ και τεκμθρίωςθσ των εικόνων. Θ εργαςία αυτι κζτει ζναν νζο και φιλόδοξο ςτόχο: τθν
αναγνϊριςθ, μοντελοποίθςθ και χριςθ τθσ αντίλθψθσ του μζςου χριςτθ, μζςα από παράλλθλεσ πολλαπλζσ επιλογζσ
και προτιμιςεισ κατά τθν αλλθλεπίδραςι του, με ςκοπό τθν δυναμικι εξαγωγι τθσ ςθμαςιολογίασ του περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία πολυμεςικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν
μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδολογία αυτόματου χαρακτθριςμοφ εικόνων με ςυνδυαςμό λζξεων-κλειδιά,
επιςκζψεων των χρθςτϊν κατά τθν αναηιτθςθ και εξαγωγισ οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ59 N. Tsapatsoulis and K. Ntalianis, “Semantic Image Annotation via Hierarchical Classification,”
in Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods,
Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS '08), Corfu, Greece, October 2008.
Ρεριγραφι: Στθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα αποτελεςματικό εργαλείο τεκμθρίωςθσ πολυμεςικοφ υλικοφ. Το εργαλείο αυτό δίνει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ κατάτμθςθσ ακολουκιϊν βίντεο ςε ςκθνζσ, αυτόματθσ εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν πλαιςίων, κακϊσ επίςθσ και αναηιτθςθσ υλικοφ με βάςθ το περιεχόμενο. Είναι ζνα αλλθλοδραςτικό
εργαλείο αποτελεςματικά ςχεδιαςμζνο, που ενςωματϊνει τα πλεονεκτιματα άλλων υπαρχόντων εργαλείων τεκμθρίωςθσ (όπωσ πχ. τθσ ΛΒΜ) προςφζροντασ παράλλθλα και δυνατότθτεσ ανάλυςθσ περιεχομζνου ςε χαμθλό επίπεδο.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία πολυμεςικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μζκοδοσ για ςθμαςιολογικι επιςθμείωςθ (annotation) εικόνων με δενδρικι ταξινόμθςθ βάςει ςυνδυαςμοφ αφθρθμζνων
εννοιϊν και ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν αντικειμζνων).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ60 A. Doulamis and K. Ntalianis, “PIDALION: A Reconfigurable Agent-based Multimedia Search
Engine Platform,” 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods,
Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS), Corfu, Greece, 26-28 October
2008
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει τθν πολυμεςικι πλατφόρμα αναηιτθςθσ με βάςθ το οπτικό περιεχόμενο,
ΡΘΔΑΛΛΟΝ. Θ πλατφόρμα αυτι ςτθρίηεται ςε τεχνολογίεσ υπολογιςτικισ ανάλυςθσ εικόνων και βίντεο, τεχνικζσ
ταφτιςθσ με βάςθ το περιεχόμενο, και τεχνικζσ εξατομικευμζνθσ ανάλυςθσ με βάςθ τισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τισ αρχιτεκτονικζσ όραςθσ υπολογιςτϊν *Ε3+ (υλοποίθςθ προςωποποιθμζνθσ διαδικτυακισ
μθχανισ για αναηιτθςθ πολυμζςων με ςυγχϊνευςθ κειμενικϊν, ςθμαςιολογικϊν και οπτικϊν περιγραφζων)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ61 K. Raftopoulos, P. K. Tzouveli, K. S. Ntalianis, S. D. Kollias, D. Kalomoirakis, N. Fyssas and G.
Foukaneli, “Saint Classification in Byzantine Art,” in Proceedings of the 14th International
Conference on Virtual Systems and MultiMedia (VSMM), Limassol, Cyprus, October 2008.
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Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία επιχειρείται ςυςτθματικι μελζτθ και ανάλυςθ Βυηαντινϊν εικόνων με ςτόχο τθν
ανάκτθςθ με βάςθ το ςθμαςιολογικό τουσ περιεχόμενο. Κίνθτρο τθσ εργαςίασ αποτελοφν οι πρωτοβουλίεσ που
ζχουν λάβει κυβερνιςεισ και φορείσ τα τελευταία χρόνια να ψθφιοποιιςουν και να διαδϊςουν τθν πολιτιςμικι τουσ
κλθρονομιά. Στο πλαίςιο αυτό ζχουν ψθφιοποιθκεί αρκετά Βυηαντινά ζργα τζχνθσ για τα οποία απαιτείται και θ
φπαρξθ κατάλλθλων εργαλείων αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ προτείνεται ςφςτθμα λιψθσ
αποφάςεων ταξινόμθςθσ, το οποίο βαςίηεται ςτον ςυνδυαςμό οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν χαμθλοφ επιπζδου. Ριο
ςυγκεκριμζνα, αρχικά πραγματοποιείται επιλογι χαρακτθριςτικϊν εικόνων (εικόνων με χαρακτθριςτικζσ αγιογραφιςεισ του υπό εξζταςθ προςϊπου). Στθ ςυνζχεια καταςκευάηεται μοντζλο οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν για τθ υπό εξζταςθ μορφι. Αμζςωσ μετά προτείνεται αλγόρικμοσ αυτόματου εντοπιςμοφ προςϊπων ςε αγιογραφίεσ με χριςθ του
μεταςχθματιςμοφ Hough και τοπολογικϊν χαρακτθριςτικϊν που περιγράφονται ςτο εγχειρίδιο Βυηαντινισ Τζχνθσ
του Διονυςίου εκ Φουρνά. Για κάκε πρόςωπο που εξάγεται υπολογίηονται οι περιγραφείσ MPEG-7 και, τζλοσ, πραγματοποιείται ταξινομθμζνθ ανάκτθςθ εικόνων με βάςθ τθν απόςταςι τουσ από το μοντζλο οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία εφαρμόηεται ςε βάςθ με περιςςότερα από 1000 Βυηαντινά ζργα τζχνθσ, ενϊ
ζχει τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ςτον χριςτθ, με βάςθ τθν αλλθλεπίδραςι του με το ςφςτθμα
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνων *ΟΥ1+ με τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μεκοδολογία για τθν
ταξινόμθςθ και ανάκτθςθ αγιογραφιϊν βάςει οπτικϊν περιγραφζων χρϊματοσ και ςχιματοσ).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ62 N. Papadakis, K. Ntalianis, A. Doulamis and G. Stamoulis, “An Automatic Multi-Agent Web
Image and Associated Keywords Retrieval System,” IEEE International Conference on Systems,
Signals and Image Processing, Chalkida, Greece, 18-20 June 2009
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι ςυςχετίηει τθν κειμενικι πλθροφορία που περιγράφει μία εικόνα με το οπτικό τθσ περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο, δθμιουργοφνται οπτικά μοντζλα που αντιςτοιχοφν τισ κειμενικζσ περιγραφζσ με τα
οπτικά χαρακτθριςτικά του περιεχομζνου. Ζτςι επιτυγχάνεται αυτόματοσ ςχολιαςμόσ του περιεχομζνου των εικόνων,
δθλαδι αντιςτοιχία τθσ περιγραφισ που ορίηει ζνασ χριςτθσ με τα οπτικά χαρακτθριςτικά. Εν ςυνεχεία, άλλεσ εικόνεσ που δεν ζχουν κειμενικό χαρακτθριςμό αλλά παρουςιάηουν παρόμοιο οπτικό με εκείνεσ που ζχουν αναλυκεί
ταξινομοφνται ςε αυτιν τθν κατθγορία. Θ ταξινόμθςθ γίνεται με χριςθ τεχνικϊν όραςθσ. Θ εργαςία παρουςιάςτθκε
ςτο ενότθτα «Computer Vision Algorithms using Intelligent Agents».
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων όραςθσ [EP4] (αυτόματο ςφςτθμα για τθν ανάκτθςθ
πολυμεςικοφ υλικοφ από ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ διάκεςθσ με ανάλυςθ του κϊδικα HTML, εντοπιςμό
των ςθμαςιολογικϊν του τμθμάτων και ςυςχζτιςθ εικόνων με τθν κειμενικι περιγραφι).

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ63 N. Doulamis and K. Ntalianis, “On the Fly Semantic Annotation and Modelling of
Multimedia,” in Proceedings of the 16th ΛΕΕΕ International Workshop on Systems, Signals and
Image Processing (IWSSIP), Halkida, Greece, June 2009.
Ρεριγραφι: Σε αυτι τθν εργαςία παρουςιάηεται ζνα πρωτότυπο πλαίςιο για τον ζμμεςο χαρακτθριςμό περιεχομενου, με τοποκζτθςθ του χριςτθ ςτον βρόχο τθσ διαδικαςίασ χαρακτθριςμοφ, κακϊσ εκείνοσ αλλθλεπιδρά με το περιεχόμενο. Ριο ςυγκεκριμζνα, αρχικά εξάγεται ζνα ςφνολο οπτικϊν χαρακτθριςτικϊν από το πολυμεςικό περιεχό-
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μενο. Στθ ςυνζχεια, κακϊσ οι χριςτεσ αλλθλεπιδροφν παράλλθλα με το περιεχόμενο (ερωτιςεισ, επιλογζσ, “κατζβαςμα” κ.λπ.), προτείνεται μθχανιςμόσ ανάκεςθσ των λζξεων-κλειδιϊν των ερωτιςεων ςτα οπτικά μεταδεδομζνα. Με
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει κανείσ αυτόματοσ χαρακτθριςμόσ του περιεχομζνου λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν διαφανι
αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά ερμθνεία και κατανόθςθ περιεχομζνου *ΟΥ2+ (μεκοδολογία για τον χαρακτθριςμό πολυμεςικοφ περιεχομζνου, κακϊσ οι χριςτεσ ανακτοφν δεδομζνα από το Διαδίκτυο, με ςφνδεςθ κειμζνου
και οπτικισ πλθροφορίασ βάςει των προτιμιςεων του “μζςου” χριςτθ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΡΩΤΟΤΥΡΘ

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ64 P. Delias, K. S. Ntalianis, A. Doulamis and N. Matsatsinis, “Automating Marketing Campaign
Management Through an Agent-based Workflow Management System,” in Proceedings of the
13th WSEAS International Conference on Computers, Rhodes, Greece, p.p. 37-45, July 2009.
Ρεριγραφι: Οι διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ αποτελοφν ςθμαντικι διαδικαςία για τθ βιομθχανία τθσ διαφιμιςθσ και
υποςτθρίηουν τθν επικοινωνία των προϊόντων προσ το ευρφ κοινό. Ραρά το γεγονόσ ότι οι διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ
μπορεί να διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ τουσ, τα κφρια βιματα που ακολουκοφνται ζχουν κακοριςτεί από ειδικοφσ.
Με αυτό τον τρόπο ζχει δθμιουργθκεί μια τυπικι αναπαράςταςθ τθσ ροισ βθμάτων που πρζπει να ακολουκοφνται.
Σε αυτι τθν εργαςία υποςτθρίηεται ότι χρθςιμοποιϊντασ κανείσ μια γλϊςςα κακοριςμοφ διαδικαςιϊν για να περιγράψει τισ διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ, μπορεί να υποςτθρίξει τθ διαχείριςθ πολλϊν ταυτόχρονων διαφθμιςτικϊν εκςτρατειϊν μζςω αυτοματιςμοφ. Ρροτείνεται μια αρχιτεκτονικι πολλαπλϊν πρακτόρων, θ οποία πλαιςιϊνει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ροισ διαδικαςιϊν, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί εκτεταμζνθ ολοκλιρωςθ ετερογενϊν πόρων. Αυτοί οι
πόροι μποροφν να αναφζρονται ςε ανκρϊπουσ, εργαλεία λογιςμικοφ, μθχανζσ ι πλεονεκτιματα των οργανιςμϊν
που διαφθμίηονται. Ο ςυνδυαςμόσ των πόρων βαςίηεται ςε πράκτορεσ-μεςίτεσ και ςε αλγορίκμουσ δρομολόγθςθσ.
Ρροτείνεται μια πρότυπθ αρχιτεκτονικι, θ οποία επεκτείνει τθν πλατφόρμα WADE, ενϊ επίςθσ παρουςιάηονται όλεσ
οι κρίςιμεσ λειτουργίεσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΚΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εκτόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ

Ν.Σ65 K. S. Ntalianis, A. Doulamis, N. Tsapatsoulis and N. Doulamis, “Unsupervised Clustering of
Clickthrough Data for Automatic Annotation of Multimedia Content,” in Proceedings of the 19th
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Limassol, Cyprus, September
2009.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι προτείνει αλγόρικμο ομαδοποίθςθσ χωρίσ επίβλεψθ των “κλικ” των χρθςτϊν ςε ςφςτθμα ανάκτθςθσ οπτικισ πλθροφορίασ με βάςθ το περιεχόμενο. Ο αλγόρικμοσ ςτθν ςυνζχεια εφαρμόηεται για τον αυτόματο ςχολιαςμό πολυμεςικοφ περιεχομζνου, δθλαδι τθν αυτόματθ εξαγωγι των εννοιϊν του απεικονίηονται ςε
μία εικόνα με βάςθ τα οπτικά χαρακτθριςτικά και το περιεχόμενο τθσ. Θ τεχνικι αυτι ςυνιςτά μεγάλθ πρόοδο ςτα
ςυςτιματα υπολογιςτικισ όραςθσ αφοφ επιτρζπει τθν μετατροπι τθσ οπτικισ πλθροφορίασ, θ οποία απεικονίηεται
ωσ εικονοςτοιχεία, ςε υψθλοφ επιπζδου ζννοιεσ από τον υπολογιςτι όπωσ αυτζσ που χρθςιμοποιεί ο άνκρωποσ για
τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
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Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά τθν υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ
τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (αλγόρικμοσ επιςθμείωςθσ πολυμεςικϊν αρχείων, εν προκειμζνω εικόνων, με βάςθ λζξεισ-κλειδιά και επιςκζψεισ των χρθςτϊν κατά τθν αναηιτθςθ).
ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

Εργαςία παρεμφερισ με τθν Ν.Σ57

Ετεροαναφορζσ

-

Ν.Σ66 K. Ntalianis, A. Doulamis and N. Tsapatsoulis, “Implicit Visual Concept Modeling in Image /
Video Annotation,” ACM Workshop on Analysis and Retrieval of of Tracked Events and Motion in
Imagery Streams in conjunction with the ACM Multimedia, Florence, Italy, October 2010.
Ρεριγραφι: Θ εργαςία αυτι πραγματεφεται νζεσ τεχνικζσ αυτόματου ςχολιαςμοφ βάςεων δεδομζνων από εικόνεσ.
Σε αντίκεςθ με τισ πρόςφατεσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν χωρικι πλθροφορία, θ προτεινόμενθ μζκοδοσ ςυνδυάηει
ζμμεςθ αναδραςτικι πλθροφορία και οπτικζσ ζννοιεσ για τον ςθμαςιολογικό ςχολιαςμό. Θ τεχνικι μπορεί να ενςωματωκεί ςε οποιαδιποτε μθχανι αναηιτθςθσ παρζχοντασ ζναν ζξυπνο τρόπο ςχολιαςμοφ ακόμα και πλιρωσ αςχολίαςτων εικόνων.
ΚΛΣΘ ΕΡΛ

ΡΛΘΟΥΣ ΚΕΛΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΛΑ

ΕΝΤΟΣ
Θ εργαςία βρίςκεται εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ προκθρυχκείςασ κζςθσ ςτο ςκζλοσ που
αφορά υλοποίθςθ τεχνικϊν κατανόθςθσ και ερμθνείασ οπτικοφ περιεχομζνου *ΟΥ2+ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ *ΟΥ3+ (μζκοδοσ για αυτόματο ςχολιαςμό βάςεων δεδομζνων με εικόνεσ)

ΡΩΤΟΤΥΡΛΑ

ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΩΤΟΤΥΡΛΑΣ ωσ προσ τθν Ν.Ρ9

Ετεροαναφορζσ

-
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Επιζηημονικές εργαζίες
Αβρίθης
Δοσλάμης
Κοζμόποσλος
σύνολο
116
195
56
εντός αντικειμένοσ
116
185
54
πεπιοδικά
20(1)
38(7)
17(4)
βιβλία
7
12
2
ζςνέδπια
89
135
35
πρωτότσπες
79
134
39
Σε παπένθεζη οι επγαζίερ ζε πεπιοδικά εκηόρ SCI

αριθμός ζσγγραθέων
θΘέζη σποψηθίοσ

Αβρίθης
4.29*
3.09*

Σειρά ζσγγραθέων (μέζοι όροι)
Δοσλάμης
Κοζμόποσλος
3.54
3.51**
1.97
1.98**

Λίλας
22
14
2(0)
2
10
8

Νηαλιάνης
78
75
11(4)
1
63
56

Λίλας
3.08
1.58

Νηαλιάνης
3.62
1.83

* Έσοςν εξαιπεθεί 6 επγαζίερ (Α.Σ56, Α.Σ57, Α.Σ67, Α.Σ68, Α.Σ81, Α.Σ82), οι οποίερ αθοπούν εκθέζειρ επεςνηηικών ππογπαμμάηων
με 20-40 ζςγγπαθείρ.
** Έσει εξαιπεθεί η επγαζία Κ.Σ35, η οποία αθοπά έκθεζη επεςνηηικού ππογπάμμαηορ με 25 ζςγγπαθείρ.

μόνος ζσγγραθέας
μόνος ή 1ος
ζσγγραθέας
μόνος, 1ος ή 2ος
ζσγγραθέας
μόνος, 1ος, 2ος ή 3ος
ζσγγραθέας

σύνολο

μόνος ζσγγραθέας
μόνος ή 1ος
ζσγγραθέας
μόνος, 1ος ή 2ος
ζσγγραθέας

8

Αβρίθης
17

Δημοζιεύζεις ανά θέζη ζσγγραθέα
Δοσλάμης
Κοζμόποσλος
6
4
63
23

Λίλας
15

Νηαλιάνης
5
38

45

143

43

21

57

76

183

50

22

74

Λίλας
1

Νηαλιάνης
134

Εηεροαναθορές ανά θέζη ζσγγραθέα ζηην αναθερόμενη δημοζίεσζη
Αβρίθης
Δοσλάμης
Κοζμόποσλος
Λίλας
0
0
94
255
55
-

Νηαλιάνης
1
51

Αβρίθης
717

Σύνολο εηεροαναθορών (Οκηώβριος 2010)
Δοσλάμης
Κοζμόποσλος
699
118

204

573

99

-

59

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ

Από τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ δραςτθριότθτασ και παρουςίασ των υποψθφίων, θ επιτροπι διαπιςτϊνει με ευχαρίςτθςθ ότι οι υποψιφιοι είναι πράγματι ιδιαίτερα αξιόλογοι νζοι επιςτιμονεσ, οι οποίοι, με κάπωσ
οριακι τθν περίπτωςθ του υποψθφίου κ. Λίλα, υπερκαλφπτουν τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα για τθν εκλογι
τουσ ςτθ βακμίδα του Λζκτορα ςτο ίδιο ι ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο. Αυτό τεκμθριϊνεται από τισ πολφ καλζσ
προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ τουσ, τθν διδακτικι και ερευνθτικι τουσ εμπειρία και δραςτθριότθτα, κακϊσ και το ιδιαίτερα αξιόλογο δθμοςιευμζνο ερευνθτικό τουσ ζργο όςο και τθν διεκνι τουσ παρουςία και αναγνϊριςθ.
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Ο κ. Ιωάννθσ Αβρίκθσ είναι διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ (αποφοίτθςε με βακμό 8,02), κάτοχοσ διπλϊματοσ Master από το Imperial College of Technology and Medicine του Λονδίνου και Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ
Μθχανικοφ από το ΕΜΡ. Τα αντικείμενα των ςπουδϊν και των μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν του είναι εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ. Ζχει αυτοδφναμθ διδακτικι εμπειρία από το 2007 ενόσ μακιματοσ εντόσ
του αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ (4 εξάμθνα) και ενόσ δεφτερου, επίςθσ εντόσ αντικειμζνου, για 1 εξάμθνο
ωσ διδάςκων ΡΔ. 407 ςτθ Σχολι ΘΜΜΥ του ΕΜΡ, κακϊσ και επικουρικό ζργο ςε ςυναφι αντικείμενα εντόσ και εκτόσ
Ελλάδασ. Επίςθσ, κατά ςχετικι βεβαίωςθ του διδάςκοντοσ, ζχει προςφζρει άτυπα για 4 ακαδθμαϊκά εξάμθνα επικουρικό διδακτικό ζργο (διδαςκαλία αςκιςεων και κεωρίασ) ςτθ Σχολι ΘΜΜΥ του ΕΜΡ και ςε μακιματα ςχετικά με επεξεργαςία ςιματοσ και εικόνασ. Επίςθσ, κατά ςχετικι βεβαίωςθ, ζχει ςυμμετάςχει ι ςυμμετζχει ςτθν επίβλεψθ 8
διδακτορικϊν διατριβϊν. Ακόμα, ζχει επαγγελματικι εμπειρία 4 ετϊν ςε αντικείμενα πλθροφορικισ. Ζχει ιδιαίτερα
πλοφςια ακαδθμαϊκι δραςτθριότθτα ωσ μζλοσ επιςτθμονικϊν ςυλλόγων, επιτροπϊν ςυνεδρίων/περιοδικϊν, κριτισ
περιοδικϊν, κακϊσ και ςυμμετοχι ςε πολλά ερευνθτικά προγράμματα, ςε οριςμζνα από τα οποία ςυμμετείχε ωσ κφριοσ ερευνθτισ. Μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, ζχει ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι 116 εργαςιϊν (όλεσ εντόσ
αντικειμζνου, περίπου 70% από αυτζσ κρίκθκαν ωσ πρωτότυπεσ), εκ των οποίων 20 ςε διεκνι περιοδικά με κριτζσ,
πλθν μίασ ςε περιοδικά εντόσ SCI με μζςο όρο impact factor ίςο με 1,419. Στο ςφνολο των εργαςιϊν του εντοπίςτθκαν ςυνολικά 717 ετεροαναφορζσ. Είναι πρϊτοσ ςυγγραφζασ ςε 17 εργαςίεσ, ςτισ οποίεσ υπάρχουν 94 ετεροαναφοοσ
ρζσ. Σθμειϊνεται ότι ςτθν ςελίδα του academic.research.microsoft.com για το ΕΜΡ εμφανίηεται 5 ςτθν ςυνολικι
κατάταξθ (http://academic.research.microsoft.com/Organization/13566). Θ τρζχουςα κζςθ του είναι διδάςκων ΡΔ.
407 ςτθ Σχολι ΘΜΜΥ του ΕΜΡ.
Ο κ. Αναςτάςιοσ Δουλάμθσ είναι διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και κάτοχοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ
Μθχανικοφ από το ΕΜΡ. Τα αντικείμενα των ςπουδϊν και των μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν του είναι εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ. Αποφοίτθςε με βακμό διπλϊματοσ 9,52 και ζχει λάβει ςθμαντικό αρικμό
βραβείων, διακρίςεων και υποτροφιϊν ςε όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν του. Ζχει αυτοδφναμθ διδακτικι εμπειρία
10 μακθμάτων (8 προπτυχιακϊν, 2 μεταπτυχιακϊν) από το 2002 ωσ διδάςκων ΡΔ. 407/80 ςτο ΕΜΡ και το Ρολυτεχνείο Κριτθσ και κατόπιν ωσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ (ςυνολικά 25 εξάμθνα διδαςκαλίασ), εκ
των οποίων 5 εντόσ του αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ (12 εξάμθνα) και τα υπόλοιπα εντόσ του ευρφτερου
αντικειμζνου τθσ πλθροφορικισ. Επίςθσ ζχει διδαςκαλία 3 μακθμάτων (2 εντόσ αντικειμζνου), εκ των οποίων τα δφο
μεταπτυχιακά, ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του ΤΕΛ Ακινασ από το 2003. Ακόμα, αναφζρει ότι ζχει τθν επίβλεψθ 2
διδακτορικϊν διατριβϊν και ςυμμετζχει ςε 3 επιτροπζσ επίβλεψθσ ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ. Εχει ιδιαίτερα πλοφςια
ακαδθμαϊκι δραςτθριότθτα ωσ μζλοσ επιςτθμονικϊν ςυλλόγων, επιτροπϊν ςυνεδρίων/περιοδικϊν, κριτισ περιοδικϊν, ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, κακϊσ και ακαδθμαϊκό-διοικθτικό ζργο ωσ μζλοσ ΔΕΡ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. Μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ ζχει ςυγγράψει ι ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι 195 εργαςιϊν
(185 εντόσ αντικειμζνου, περίπου 70% από αυτζσ κρίκθκαν ωσ πρωτότυπεσ), εκ των οποίων 38 ςε διεκνι περιοδικά
με κριτζσ, από τα οποία 31 εντόσ SCI με μζςθ τιμι impact factor ίςθ με 1,668. Στο ςφνολο των εργαςιϊν του εντοπίςτθκαν ςυνολικά 699 ετεροαναφορζσ. Είναι μόνοσ ςυγγραφζασ ςε 6 και πρϊτοσ ςε 57 εργαςίεσ, ςτισ οποίεσ υπάρχουν 255 ετεροαναφορζσ. Θ τρζχουςα κζςθ του είναι μόνιμοσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο Ρολυτεχνείο Κριτθσ.
Ο κ. Δθμιτριοσ Κοςμόπουλοσ είναι διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, κάτοχοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ
Μθχανικοφ από το ΕΜΡ και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτα Τεχνοοικονομικά Συςτιματα (ΕΜΡ-ΕΚΡΑ-ΡΑΡΕΛ). Τα
αντικείμενα των ςπουδϊν και των μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν του είναι εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό
πλιρωςθ κζςθσ. Αποφοίτθςε με βακμό διπλϊματοσ 8,42 και ζχει λάβει υποτροφία μεταπτυχιακισ ζρευνασ από το
ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ, κακϊσ και από το ΛΚΥ για τθν ςειρά επιτυχίασ του ςτο ΕΜΡ. Ζχει αυτοδφναμθ διδακτικι εμπειρία
7 μακθμάτων από το 2005 ωσ διδάςκων ΡΔ. 407/80 ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου και το Ρανεπιςτιμιο Στερεάσ
Ελλάδασ (ςυνολικά 14 εξάμθνα), εκ των οποίων 2 εντόσ του αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ (4 εξάμθνα) και τα
υπόλοιπα εντόσ του ευρφτερου αντικειμζνου τθσ πλθροφορικισ, ενϊ διδάςκει ωσ επιςκζπτθσ κακθγθτισ για ζνα εξάμθνο ςτο University of Texas at Arlington. Επίςθσ ζχει διδαςκαλία 7 μακθμάτων (3 εντόσ αντικειμζνου, εκ των οποίων
ζνα μεταπτυχιακό) ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του ΤΕΛ Ακινασ από το 2003. Επίςθσ, κατά διλωςι του, ζχει ςυμμετάςχει ι ςυμμετζχει ςτθν επίβλεψθ 5 διδακτορικϊν διατριβϊν. Ζχει ιδιαίτερα πλοφςια ακαδθμαϊκι δραςτθριότθτα
ωσ μζλοσ επιςτθμονικϊν ςυλλόγων, επιτροπϊν ςυνεδρίων/περιοδικϊν, κριτισ περιοδικϊν, κακϊσ και ςυμμετοχι ςε
ερευνθτικά προγράμματα. Μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ ζχει ςυγγράψει ι ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι 56
εργαςιϊν (54 εντόσ αντικειμζνου, περίπου 70% από αυτζσ κρίκθκαν ωσ πρωτότυπεσ), εκ των οποίων 17 ςε διεκνι
περιοδικά με κριτζσ, από τα οποία 13 εντόσ SCI με μζςθ τιμι impact factor ίςθ με 2,399, θ οποία επιςθμαίνεται ωσ
ιδιαίτερα υψθλι. Στο ςφνολο των εργαςιϊν του εντοπίςτθκαν ςυνολικά 118 ετεροαναφορζσ. Είναι μόνοσ ςυγγραφζασ ςε 4 και πρϊτοσ ςε 19 εργαςίεσ, ςτισ οποίεσ υπάρχουν 55 ετεροαναφορζσ. Θ τρζχουςα κζςθ του είναι διδάςκων ΡΔ. 407 ςτο Ρανεπιςτιμιο Στερεάσ Ελλάδασ.
Ο κ. Θεόδωροσ Λίλασ είναι διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΡ, κάτοχοσ Διπλϊματοσ Master από το Columbia University (NY) και Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ Μθχανικοφ από το ΕΜΡ. Τα αντικείμενα των ςπουδϊν και των
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