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• Αλ δείηε ηελ εηθόλα αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ, ζα λνηώζεηε ηελ

αγάπε πνπ αηζζάλεζηε γηα απηνύο

 Η πιεξνθνξία ξέεη από ην νπηηθό ζύζηεκα ζηνλ εγθέθαιν

 Σν ηερλεηό εξέζηζκα παξάγεη όκνηα απνηειέζκαηα κε ην θπζηθό

• Σα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά πεηξάκαηα & πξνζνκνηώζεηο

παξάγνπλ ηεξάζηην πιήζνο δεδνκέλσλ

 πκβνιηθά δεδνκέλα δύζθνια θαηαλννύληαη από ηνλ άλζξσπν

 Μηα εηθόλα αμίδεη όζν 1000 ιέμεηο!!

Ειζαγυγή
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• Δθαξκνγέο νπηηθνπνίεζεο:

 Δμεξεύλεζε κεγάισλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ

πνπ έρνπλ αποκτηθεί μέσω πειπαμάτων:

 Ιαηξηθά δεδνκέλα

 Γεδνκέλσλ ξεπζηώλ & αεξίσλ

 Καηξηθά δεδνκέλα

 Δμεξεύλεζε κεγάισλ ζπλόισλ

δεδνκέλσλ πποσομοίωσηρ:

 Πξνζνκνηώζεηο κεραληθήο

 Μεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο

 Τπνινγηζηηθή Γπλακηθή Ρεπζηώλ

 Οηθνλνκηθέο πξνζνκνηώζεηο

• ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη παξαπάλσ

θαηεγνξίεο ζπγρσλεύνληαη (π.ρ. κεηεσξνινγία)

Ειζαγυγή (2) 
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• Αύμεζε αλζξώπηλεο θαηαλόεζεο πνιύπινθσλ δεδνκέλσλ

 Δθκεηαιιεπόκελνη πςειό εύξνο δώλεο ηνπ αλζξώπηλνπ νπηηθνύ θαλαιηνύ

 Υξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο Γξαθηθώλ

• Μεηαηξνπή δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξία

• Να δώζεη δσή ζηα δεδνκέλα!!

• Γηα λα είλαη ρξήζηκε κηα νπηηθνπνίεζε, πξέπεη λα είλαη ην κέζν 

πνπ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηεο πιεξνϕνξίαο

Σηόσοι ηηρ Οπηικοποίηζηρ
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• Από επηηξνπή ηνπ NSF δόζεθαλ νη νξηζκνί:

 Η νπηηθνπνίεζε είλαη κέζνδνο ππνινγηζκνύ

 Μεηαηξέπεη ην ζπκβνιηθό ζε γεσκεηξηθό  επηηξέπεη ζηνπο εξεπλεηέο

λα παξαηεξήζνπλ ηηο πξνζνκνηώζεηο & ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπο

 Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα γίλνπλ νξαηά απηά πνπ δελ θαίλνληαη

 Δκπινπηίδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο επηζηεκνληθήο αλαθάιπςεο

 Δπηηξέπεη ηελ ελόξαζε γηα ην απξνζδόθεην

• Από άιιεο επηηξνπέο νπηηθνπνίεζεο:

 Οπηηθνπνίεζε: Γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ κεγάιε

δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξίαο ηνπ αλζξώπηλνπ νπηηθνύ

ζπζηήκαηνο

 Δπειημία θιηκάθσζεο, από δηαζηξηθέο σο ππναηνκηθέο θιίκαθεο

 Βαζηθόο ζηόρνο: Απόθηεζε λέαο γλώζεο & όρη δεκηνπξγία εηθόλαο

• Από ηνλ P. Hanrahan:

 Οπηηθνπνίεζε: Έθθξαζε πιεξνθνξίαο κε ρξήζε γξαθηθώλ

Οπιζμοί ηηρ Οπηικοποίηζηρ
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• Γεκηνπξγία κνληέινπ ελόο θαηλνκέλνπ (πεξηγξαθή ζε καζεκαηηθό

πιαίζην), επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία:

 Μεηά από παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνηείλεηαη αξρηθό κνληέιν

 Πξνζπάζεηα επηθύξσζεο κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα απνθιίζεηο

 Γηόξζσζε κνληέινπ

• Σν κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνβιέςεηο

• Π.ρ. ην κνληέιν βαξύηεηαο ηνπ Newton

• Απνδνηηθόηεξνη αιγόξηζκνη πνπ πινπνηνύληαη ζε πιηθό, επηηξέπνπλ

ηελ επεμεξγαζία πην πνιύπινθσλ (& πην νξζώλ) κνληέισλ, π.ρ.

πξόβιεςε θαηξνύ

Μέθοδοι Επιζηημονικήρ Έπεςναρ

6



Γπαθικά & Οπηικοποίηζη: Απσέρ & Αλγόπιθμοι                             Κεθάλαιο 10

• Παξάδεηγκα εμειηζόκελνπ κνληέινπ: Μνληέιν θσηηζκνύ ζηα

Γξαθηθά

 Αξρηθά κνληέια απνηεινύληαλ από απιή κείσζε θσηηζκνύ αλάινγα

κε ην βάζνο (~1960)

 Μνληέιν Phong (~1970):

 Μόλν δηάρπηε & θαηνπηξηθή αλάθιαζε

 Αγλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θσηόο κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ

 ηαζεξή ηηκή πεξηβαιινληηθνύ θσηηζκνύ

 Μνληέια Παξαθνινύζεζεο Αθηίλαο & Radiosity (~1980):

 Πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζκνύο αιιειεπίδξαζεο θσηόο

 Παξάγνπλ πην ξεαιηζηηθέο εηθόλεο

Μέθοδοι Επιζηημονικήρ Έπεςναρ (2)
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• Πεγέο δεδνκέλσλ νπηηθνπνίεζεο:

 Πεηξάκαηα

 Εξωτεπικά δεδνκέλα: παξάγνληαη εθηόο ηνπ ζπζηήκαηνο

νπηηθνπνίεζεο

 Πξνζνκνηώζεηο

 Εσωτεπικά δεδνκέλα, ζπλήζσο

• Ππωτότςπα (αθαηέξγαζηα) δεδνκέλα - Παπαγόμενα

(επεμεξγαζκέλα) δεδνκέλα

 Παξαδείγκαηα επεμεξγαζηώλ: θαλνληθνπνίεζε, θηιηξάξηζκα

Είδη Δεδομένυν & Μεηαζσημαηιζμοί
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• Πνιιαπιέο ηδηόηεηεο δεδνκέλσλ, π.ρ.:

 Σύπνο δεδνκέλσλ

 Πεδίν θαη πξόηππν δεηγκαηνιεςίαο

 Γηάζηαζε

 Γνκή

• Σα ζπζηήκαηα νπηηθνπνίεζεο πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε

ηζρπξέο κνλάδεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ

• Ο ηύπνο δεδνκέλσλ, θπξίσο, επεξεάδεη ηνλ ηύπν ηνπ αιγνξίζκνπ

νπηηθνπνίεζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί

Είδη Δεδομένυν & Μεηαζσημαηιζμοί (2)
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• Καλνληθνπνίεζε εύξνπο ηηκώλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ

 Σα δεδνκέλα κπνξνύλ λα έρνπλ ηπραία ζύλνια ηηκώλ

 Σα παθέηα νπηηθνπνίεζεο απαηηνύλ ζηαζεξό ζύλνιν ηηκώλ εηζόδνπ

(π.ρ. [0.0 , 1.0]).

 Π.ρ. γηα ρξήζε ζηαζεξνύ ρξσκαηηθνύ ράξηε

• Οη ζπλαξηήζεηο θαλνληθνπνίεζεο είλαη ζπρλά γξακκηθέο

• Αλ imin , imax : ε ειάρηζηε/κέγηζηε ηηκή ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ

i : κηα ηπραία ηηκή εηζόδνπ

• Μπνξνύκε λα θαλνληθνπνίεζνπκε γξακκηθά ηελ i ζην δηάζηεκα

[nmin, nmax] σο εμήο:

Είδη Δεδομένυν & Μεηαζσημαηιζμοί: Κανονικοποίηζη

min
norm max min min

max min

·( )
i i

i n n n
i i
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• Οη ηερληθέο θηιηξαξίζκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ

απνκάθξπλζε ζνξύβνπ, εμνκάιπλζε, όμπλζε θαη γεληθά γηα ηελ

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ

 Σα δεδνκέλα πεηξακάησλ, θπξίσο, κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ ζόξπβν

• Σν θίιηξν κεζαίνπ όξνπ είλαη θίιηξν απνκάθξπλζεο ζνξύβνπ

 Γηαηεξεί ηελ ιεπηνκέξεηα

 Αληηθαζηζηά ηελ ηηκή θάζε δεδνκέλνπ κε ηνλ κέζν όξν:

 Σνπ εαπηνύ ηνπ θαη

 Σσλ γεηηνληθώλ ηνπ δεδνκέλσλ εληόο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αθηίλαο

Είδη Δεδομένυν & Μεηαζσημαηιζμοί: Φιληπάπιζμα
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• Γηαδηθαζία ελνπνίεζεο ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ ()

 Γηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ παξάγνπλ δεδνκέλα ζε δηαθνξεηηθά

ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ

 Δθαξκνγή κεηαζρεκαηηζκώλ ζπληεηαγκέλσλ ζηα δεδνκέλα, πξνο

εμαζθάιηζε ηεο ζπκβαηόηεηαο κεηαμύ:

 Σνπ  ηεο πεγήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο νπηηθνπνίεζεο

 Σσλ  ησλ δηαθνξεηηθώλ πεγώλ θαηά ηελ πξνβνιή δεδνκέλσλ

πνπ πξνέξρνληαη από πνιιαπιέο πεγέο

• Δλ γέλεη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζρεηηζκέλνη κεηαζρεκαηηζκνί

Είδη Δεδομένυν & Μεηαζσημαηιζμοί: Εςθςγπάμμιζη Αξόνυν
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Σήματα MEG σε Γενικό Μοντέλο Εγκευάλος

• Παξνπζίαζε ζηηο 3Γ, καγλεηνεγθεθαινγξαθηθώλ ζεκάησλ (MEG)

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή ζε έλα δηαθαλέο κνληέινπ εγθεθάινπ

• 2 ζύλνια δεδνκέλσλ:

 Ο εγθέθαινο

 Σα ζήκαηα MEG (παξνπζηάδνληαη σο δηαλπζκαηηθά ζύκβνια)

• Πξέπεη λα πξνβιεζνύλ ηαπηόρξνλα κεηά ηελ ελνπνίεζε αμόλσλ

Εςθςγπάμμιζη Αξόνυν: Μελέηη Πεπίπηυζηρ
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Σήματα MEG σε Γενικό Μοντέλο Εγκευάλος

• Δπζπγξάκκηζε αμόλσλ:

1. Δδξαίσζε 2  ζηα 2 ζύλνια δεδνκέλσλ

 Έζησ CSB ην  ηνπ γεληθνύ κνληέινπ εγθεθάινπ

 Έζησ CSM ην  ησλ ζεκάησλ MEG

 3 κε ζπγγξακηθά ζεκεία νξίδνπλ έλα 

 Γηα ην CSB ηα ζεκεία είλαη: aB, pB, fB

 Γηα ην CSM ηα ζεκεία είλαη: aM, pM, fM

2. Μεηαηξνπή ηνπ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ ζην  ηνπ άιινπ

 Έζησ ε κεηαηξνπή: δεδνκέλα ζεκάησλ MEG γεληθό κνληέιν εγθεθάινπ

 Έζησ a ηα ζεκεία πνπ νξίδνπλ ην θέληξν ησλ 2 

 Έζησ ηα δηαλύζκαηα πνπ νξίδνπλ ην ζεηηθό ηκήκα ηνπ άμνλα x (+x)

 Έζησ f ηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ ‘πξνο ηα πάλσ’ θαηεύζπλζε, από

ηελ νπνία παξάγεηαη ην ζεηηθό ηκήκα ηνπ άμνλα z (+z)

Εςθςγπάμμιζη Αξόνυν: Μελέηη Πεπίπηυζηρ (2)

ap
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Σήματα MEG σε Γενικό Μοντέλο Εγκευάλος

2. Μεηαηξνπή ηνπ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ ζην  ηνπ άιινπ

 Οη θαηεπζύλζεηο ησλ 3 αμόλσλ ζε θάζε ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ

ππνινγίδνληαη σο εμήο:

Εςθςγπάμμιζη Αξόνυν: Μελέηη Πεπίπηυζηρ (3)

,

,
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f f a

x p a

y x f

z y x
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Σήματα MEG σε Γενικό Μοντέλο Εγκευάλος

2. Μεηαηξνπή ηνπ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ ζην  ηνπ άιινπ

Μεηαζρεκαηηζκνί:

 Μεηαθνξά ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ MEG ώζηε νη αξρέο ησλ 2  (ζεκεία a)

λα ζπκπίπηνπλ:

 Δπζπγξάκκηζε ηνπ +x άμνλα κε 2 πεξηζηξνθέο, πξώηα γύξσ από ηνλ y θαη

έπεηηα γύξσ από ηνλ z άμνλα:

 Δπζπγξάκκηζε ησλ 2 άιισλ αμόλσλ κε πεξηζηξνθή γύξσ από ηνλ x άμνλα:

 Καζώο ην κέγεζνο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ αζζελή δηαθέξεη από ην γεληθό

κνληέιν εγθεθάινπ, θιηκαθώλνπκε ην ζύλνιν MEG ζύκθσλα κε ηηο

αλαινγίεο ησλ αληίζηνηρσλ κεηξήζεσλ:

Εςθςγπάμμιζη Αξόνυν: Μελέηη Πεπίπηυζηρ (4)

B M( )·  MEG T a a MEG

2 1( )· ( )·  
z y

MEG R R MEG

3( )·  xMEG R MEG

B B B

M M M

XSIZE YSIZE ZSIZE
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XSIZE YSIZE ZSIZE

 
   

 
MEG S MEG
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Σήματα MEG σε Γενικό Μοντέλο Εγκευάλος

• Ο ζύλζεηνο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ ηαπηνπνηεί ηα δεδνκέλα MEG

ζην γεληθό κνληέιν εγθεθάινπ είλαη ζπλεπώο:

• Σα 2 ζύλνια δεδνκέλσλ κπνξνύλ έηζη λα απεηθνληζζνύλ

ηαπηόρξνλα

Εςθςγπάμμιζη Αξόνυν: Μελέηη Πεπίπηυζηρ (5)
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• Αλ κηα νπηηθνπνίεζε πεξηιακβάλεη άμνλεο ζπληεηαγκέλσλ:

 Πξέπεη λα ηνληζηνύλ νη πνζόηεηεο & νη κνλάδεο ηνπο

 Ολνκαηηζκόο πνζνηήησλ δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη, αθόκα θαη

όηαλ είλαη πξνθαλήο

 Μηα σπερθορηφμένη νπηηθνπνίεζε είλαη δπζλόεηε

 Γηαρσξηζκόο ηεο νπηηθνπνίεζεο ζε πνιιαπιά ηκήκαηα, αλ πξέπεη

λα παξνπζηαζηεί κεγάιν πιήζνο κεηαβιεηώλ (απνθπγή

σπερθόρηφζης)

Κανόνερ Γπαθικών Παπαζηάζευν
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• Κιίκαθα & αξρή αμόλσλ ζπληεηαγκέλσλ:

 Δζθαικέλε θιηκάθσζε ζηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ πξνθαιεί ηελ

εκθάληζε κηαο κεγάιεο δηαθύκαλζεο δεδνκέλσλ ζαλ κηθξήο &

αληίζηξνθα

 Θέηνληαο ηελ αξρή ελόο άμνλα ζε κε κεδεληθή ηηκή κπνξεί λα

πξνθαιέζεη θαηλνκεληθή κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ

 Οη αξρηθέο ηηκέο ησλ αμόλσλ πξέπεη λα δειώλνληαη ζαθώο

Κανόνερ Γπαθικών Παπαζηάζευν (2)
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• ύγθξηζε αλόκνησλ πνζνηήησλ νδεγεί ζε παξαπιεξνθόξεζε

 Η ηειεπηαία ζηήιε ζπκβνιίδεη ην ηξέρνλ έηνο κέρξη ζηηγκήο:

• Μεηάβαζε από πνζνηηθή ζε νπηηθή πιεξνθνξία:

 Μηα ζσζηά επηιεγκέλε αληηζηνίρεζε ρξώκαηνο κπνξεί λα

πξνβάιεη πιεξνθνξία πνπ δηαθνξεηηθά ζα παξέκελε θξπκκέλε

 Η επηινγή ρξσκάησλ κε επαξθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηελ πξνβνιή

δηαθνξεηηθώλ κεηαβιεηώλ επηθέξεη νπηηθή ηάμε

Κανόνερ Γπαθικών Παπαζηάζευν (3)
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• Πξέπεη λα ηνληζηνύλ ζεκαληηθέο κεηαβάζεηο ηηκώλ βαζκσηώλ δεδνκέλσλ

θαη λα ζπκπηεζηνύλ νη ππόινηπεο ηηκέο ησλ πεδίσλ ηνπο:

 Βαζκσηά δεδνκέλα από δηαθνξεηηθέο πεγέο δηαθνξεηηθό εύξνο πεδίνπ

 Κιίκαθα αθαηέξγαζησλ δεδνκέλσλ όρη απαξαίηεηα ζπκβαηή κε θακπύιε

απόθξηζεο αλζξώπηλσλ αηζζεηήξσλ (θσηνδεθηώλ)

 Απεπζείαο γξακκηθή απεηθόληζε ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ κε ηηκέο έληαζεο

θσηόο δελ έρεη πάληα ην επηζπκεηό απνηέιεζκα

 Σν πεδίν είλαη ηόζν κεγάιν πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κόλν κηα

αλεπαξθώο θβαληηζκέλε εθδνρή ηνπ

• Μεηαηξνπή ησλ αξρηθώλ αθαηέξγαζησλ βαζκσηώλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ

ζε έλα πεδίν ηηκώλ έληαζεο & ρξώκαηνο, πνπ λα ηνλίδεη & λα εμάγεη ηελ

επηζπκεηή πιεξνθνξία

• Μεηαζρεκαηηζκόο δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα

 πλαξηήζεσλ κεηαθνξάο

 Απεηθόληζεο ρξώκαηνο

Τονική Απεικόνιζη
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• Σν αξρηθό ζήκα (a) είλαη ζηηγκηόηππν από ζεξκηθό αηζζεηήξα

 Σν εύξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο απεηθνλίδεηαη ζε κηα γξακκηθή 8-bit δηαβάζκηζε

απνρξώζεσλ ηνπ γθξη

 Η νπηηθνπνίεζε δίλεη κηα γεληθή ηδέα ηεο θαηαλνκήο ζεξκόηεηαο

 Η πεγή ζεξκόηεηαο δελ εληνπίδεηαη εύθνια

 Η νκαιή κεηαβνιή ζθίαζεο θαζηζηά αδύλαηε ηελ ηαμηλόκεζε ηεο ζεξκόηεηαο

ζε δώλεο ζεξκνθξαζίαο

• Σν αξρηθό ζήκα ηξνπνπνηήζεθε κε δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο

ζηα (b), (c), (d)

Σςναπηήζειρ Μεηαθοπάρ
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• Γεληθή κνξθή ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο:

iout = ftransfer (iin)

• Η ftransfer δελ είλαη απαξαίηεηα γξακκηθή ή ζπλερήο

• Γηα ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα:

όπνπ :

 xmin, xmax: νη ειάρηζηεο / κέγηζηεο ηηκέο εηζόδνπ ηνπ ζήκαηνο

 vmax: ε κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή

 N: ν αξηζκόο ησλ βαζκίδσλ θβάληηζεο

Σςναπηήζειρ Μεηαθοπάρ (2)
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• Μεξηθέο ρξήζηκεο ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο:

 Οξηδόληηνο άμνλαο: ηηκέο εηζόδνπ

 Κάζεηνο άμνλαο: ηηκέο εμόδνπ

Σςναπηήζειρ Μεηαθοπάρ (3)
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• Η έληαζε από κόλε ηεο δελ κπνξεί πάληα λα δώζεη κηα δηαηζζεηηθά

ζσζηή αληίιεςε ησλ δεδνκέλσλ

• Ο άλζξσπνο

 απνδίδεη ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο

 αλαγλσξίδεη πνζόηεηεο θαη ηδηόηεηεο κέζσ ηνπ ρξώκαηνο

• Παξαδείγκαηα:

 Υάξηεο : ε μεξά είλαη θαθέ ζε κεγάια πςόκεηξα – πξάζηλε ζηα ρακειά

ελώ ε ζάιαζζα είλαη κπιε

 Έλδεημε επηπέδσλ επηθηλδπλόηεηαο: πξάζηλν (ρακειό/αζθαιέο) – θίηξηλν –

θόθθηλν (πςειό/επηθίλδπλν)

• Υξώκαηα

 Παξνπζηάδνπλ θαιύηεξν δηαρσξηζκό από ηηο απνρξώζεηο ηνπ γθξη

 Μπνξνύλ εύθνια λα ηνλίζνπλ ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηηκώλ

Πίνακαρ Ανηιζηοίσιζηρ Χπυμάηυν
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• Πίλαθαο Αληηζηνίρηζεο Υξσκάησλ:

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάβαζε από απνρξώζεηο ηνπ γθξη ζε

ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε

 Δίλαη πίλαθαο αλαδήηεζεο θαη παξεκβνιήο ηηκώλ ρξώκαηνο κε βάζε

κηα ηαμηλνκεκέλε αθνινπζία από δηαθξηηέο εληάζεηο αλαϕνξάο

 Μηα έληαζε εηζόδνπ πνπ είλαη ίζε κε κηα από ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ

πίλαθα απεηθνλίδεηαη άκεζα ζην αληίζηνηρν ρξώκα

 Οη ππόινηπεο ηηκέο παξεκβάιινληαη από ηηο 2 πιεζηέζηεξεο ηηκέο

Πίνακαρ Ανηιζηοίσιζηρ Χπυμάηυν (2)
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• Έζησ

 NC : ν αξηζκόο ησλ ρξσκάησλ ζε έλα Πίλαθα Αληηζηνίρηζεο Υξσκάησλ

 ci , i=0… NC -1 : ηα ρξώκαηα ηνπ πίλαθα ζε αύμνπζα ζεηξά

 si : νη ηηκέο εηζόδνπ

• Τπνινγηζκόο, κε παξεκβνιή, ηνπ ρξώκαηνο εμόδνπ c γηα ηηκή έληαζεο s :
if (Nc < 2)

c = colormap[0].col;

i=Nc-2;

while ( colormap[i].val > s && i > 0 )

i--;

s1 = colormap[i].val;

s2 = colormap[i+1].val;

if ( s1 == s )

c = colormap[i].col;

else  {

t = (s - s1) / (s2 - s1);

c = interp(colormap[i].col, colormap[i+1].col, t);

}

Πίνακαρ Ανηιζηοίσιζηρ Χπυμάηυν (3)
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• ηελ νπηηθνπνίεζε, πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ανθρώπινοσ οπιηκού ζσζηήμαηος

• Σν κάηη απνηειείηαη από:
 Σελ κόρη (ζεκείν εηζόδνπ ηνπ θσηόο)

 Σν θακό (ζπγθεληξώλεη ην θσο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή)

 Σνλ αμθιβληζηροειδή (επηθάλεηα πξνβνιήο)

• Ο ακθηβιεζηξνεηδήο απνηειείηαη από λεπξηθά θύηηαξα πνπ
νλνκάδνληαη θσηνδέθηεο

• Οη θσηνδέθηεο ζπιιακβάλνπλ θαη κεηαδίδνπλ ηελ νπηηθή
πιεξνθνξία ζηνλ εγθέθαιν

• Σν θέληξν ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο είλαη ην κενηρικό βοθρίο

• Τπάξρνπλ δπν είδε θσηνδεθηώλ:
 Ραβδία

 Κσλία

Θέμαηα Ανηίλητηρ
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• Ραβδία:

 Δπαίζζεηα ζε κεηαβνιέο ηεο ένηαζης

 Δίλαη πεξίπνπ 200.000.000

 Οκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή

• Κσλία:

 Δπαίζζεηα ζε κεηαβνιέο τρφμαηικόηηηας

 Δίλαη πεξίπνπ 5.000.000

 Βξίζθνληαη θνληά ζην θεληξηθό βνζξίν

 Σν θαζέλα είλαη επαίζζεην ζην θόθθηλν, πξάζηλν, ή κπιε θσο

 Πξάζηλα θσλία 64% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ θσλίσλ

 Κόθθηλα θσλία  32% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ θσλίσλ

 Μπιε θσλία 4% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ θσλίσλ

 Σα θόθθηλα θαη πξάζηλα θσλία βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ σρξή θειίδα

 Σα κπιε θσλία ζρεκαηίδνπλ έλα δαθηύιην γύξσ από ηα θόθθηλα θαη πξάζηλα

Θέμαηα Ανηίλητηρ (2) 
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• Ραβδία θαη θσλία πάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή:

Θέμαηα Ανηίλητηρ (3) 
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• Γηαθνξεηηθά κήθε θύκαηνο ρξώκαηνο ν θαθόο ζεσξεί δηαθνξεηηθέο

εζηηαθέο απνζηάζεηο

• Πνιινί άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα δηαρσξίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα

(αρξσκαηνςία)

 πλήζσο θόθθηλν κε πξάζηλν δπζιεηηνπξγία θόθθηλσλ & πξάζηλσλ θσηνδεθηώλ

• Σα παξαπάλσ έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νπηηθνπνίεζε:

 Σα θσλία βξίζθνληαη θνληά ζην θεληξηθό βνζξίν  θαιύηεξε όξαζε ρξώκαηνο

θνληά ζην θέληξν ηεο θαηεύζπλζεο παξαηήξεζεο

 Σα ξαβδία είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα θσλία  κεηαβνιέο ζηελ έληαζε είλαη

πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ νπηηθνπνίεζε από όηη κεηαβνιέο ζηε ρξσκαηηθόηεηα

 Η έληαζε ζπλδέεηαη θαιύηεξα κε δηαθπκάλζεηο ηηκώλ

 Η ρξσκαηηθόηεηα είλαη ρξεζηκόηεξε γηα θαηάηκεζε πεξηνρώλ

 Η πεξηνρή γύξσ από ην θεληξηθό βνζξίν δελ έρεη θαζόινπ κπιε θσλία  ην κπιε

ρξώκα δελ είλαη θαηάιιειν γηα θείκελν θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο

 Σν κπιε είλαη θαηάιιεια γηα θόλην

 Γελ ππάξρνπλ θόθθηλα ή πξάζηλα θσλία ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο

 ην θόθθηλν θαη ην πξάζηλν δελ είλαη θαηάιιεια γηα ρξώκαηα θόληνπ

Θέμαηα Ανηίλητηρ (4) 
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 Υξώκαηα κε αξθεηή δηαθνξά ζην κήθνο θύκαηνο δελ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη

θνληά, γηαηί ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή εζηίαζε θαη ην κάηη θνπξάδεηαη

 Απνθπγή ρξσκάησλ πνπ δηαθέξνπλ κόλν ζηελ αλαινγία θόθθηλνπ-πξάζηλνπ

ιόγσ ησλ αηόκσλ κε αρξσκαηνςία

Θέμαηα Ανηίλητηρ (5) 
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 Η αληίιεςε ηεο έληαζεο είλαη ινγαξηζκηθή:

 Η θαηλνκεληθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ δεπγώλ εληάζεσλ (0.2, 0.4) & (0.4, 0.8) είλαη

ε ίδηα

 Η αληίιεςε ησλ επηπέδσλ έληαζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζρεηηθή έληαζε ησλ γεηηόλσλ ηνπο

 Έλα αληηθείκελν ίδηαο έληαζεο εκθαλίδεηαη πην ζθνηεηλό ζε θσηεηλό θόλην θαη πην

θσηεηλό ζε ζθνηεηλό θόλην

Θέμαηα Ανηίλητηρ (6) 
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• Η αληίιεςε ησλ νπηηθώλ εξεζηζκάησλ ρσξίδεηαη ζε:

 πλεηδεηή δηαδηθαζία

 Πξνζπλεηδεηή δηαδηθαζία

• Πξνζπλεηδεηή νπηηθή δηαδηθαζία:

 Γίλεηαη αθνύζηα

 Δίλαη ππεξβνιηθά γξήγνξε

 Πξνεγείηαη ηεο ζπλεηδεηήο νπηηθήο δηαδηθαζίαο

• Απεηθόληζε ηηκώλ ζε νπηηθά κέζα  επσθειείηαη ηεο πξνζπλεηδεηήο

δηαδηθαζίαο γίλεηαη κε κεζόδνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ:

 Σε ρξήζε ηεο έληαζεο παξά ηεο ρξσκαηηθόηεηαο ζαλ διακριηικό ηιμής

 Σε ρξήζε ηεο αιιαγήο γηα ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο

 Σελ απεηθόληζε κεγάισλ ηηκώλ ζηα πιεζηέζηεξα (θαη κεγαιύηεξα) αληηθείκελα

• Η νπηηθή αληίιεςε είλαη ηόζν ςπρνινγηθό όζν θαη θπζηθό θαηλόκελν 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε ην ζπλαηζζεκαηηθό αληίθηππν πνπ έρνπλ ζε

έλαλ άλζξσπν δηαθνξεηηθά ρξώκαηα:

Θέμαηα Ανηίλητηρ (7) 
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• εκαζία ρξσκάησλ ζε δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο:

 Κόθθηλν θίλδπλνο, ζηακάηα, αξλεηηθό, δηέγεξζε, δέζηε

 Βαζύ κπιε ζηαζεξόηεηα, εζπρία, αμηνπηζηία, σξηκόηεηα

 Αλνηθηό κπιε λεόηεηα, αξζεληθό, δξνζεξό

 Πξάζηλν αλάπηπμε, ζεηηθό, νξγαληθό, μεθίλα, άλεην

 Άζπξν γλήζην, θαζαξό, έληηκνο

 Μαύξν ζνβαξόο, βαξύ, ζάλαηνο

 Γθξη πιήξεο, νπδέηεξν, δξνζεξό, σξηκόηεηα

 Καθέ ζξεπηηθό, νξγαληθό, κε-εμεδεηεκέλν

 Κίηξηλν ζπλαηζζεκαηηθόο, ζεηηθό, πξνζνρή

 Υξπζό ζπληεξεηηθό, ζηαζεξό, θνκςό

 Πνξηνθαιί ζπλαηζζεκαηηθόο, ζεηηθό, νξγαληθό

 Πνξθπξό λεαληθό, ζύγρξνλν, βαζηιηθό

 Ρνδ λεαληθό, ζειπθό, δεζηό

 Απαιά παζηέι λεαληθό, καιαθό, ζειπθό, επαίζζεην

 Μεηαιιηθά θνκςό, δηαξθέο, πινύζην

Θέμαηα Ανηίλητηρ (8) 
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• ε κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε, θάζε κεηαβιεηή εθρσξείηαη ζε έλαλ

άμνλα ζπληεηαγκέλσλ (δηάζηαζε)

• ε πνιύπινθα πξνβιήκαηα, πξέπεη λα νπηηθνπνηήζνπκε ηαπηόρξνλα

πνιιέο κεηαβιεηέο  δελ είλαη εύθνιε ε πξνζαξκνγή ζηηο ιίγεο

δηαζηάζεηο πνπ κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε

• Οη πεξηζζόηεξεο νζόλεο είλαη 2Γ  2 κεηαβιεηέο παξηζηάλνληαη

ηαπηόρξνλα

• Σα ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο είλαη 3Γ  πξόζζεζε κόλν

κηαο επηπιένλ κεηαβιεηήο

• Μηα άκεζε καζεκαηηθή κέζνδνο κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ είλαη ε

πξνβνιή ζε έλα ππνζύλνιν ησλ δηαζηάζεσλ

 Πρ. εθρώξεζεο ζηαζεξήο ηηκήο ζε έλα ππνζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ (νξζνγώληα

πξνβνιή)

Οπηικοποίηζη Πολςδιάζηαηυν Δεδομένυν
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• Παξάδεηγκα:

 Γίλεηαη έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ κε d κεηαβιεηέο {v1, v2, v3, …, vd}, πξνβάιινπκε ηηο

d κεηαβιεηέο πάλσ ζηηο πξώηεο 2 εθρσξώληαο ζηαζεξέο ηηκέο ζηηο ππόινηπεο, θαη ην

ζύλνιν δεδνκέλσλ γίλεηαη {v1 ,v2 ,v3 =c3 ,v4 =c4 , …, vd =cd } , νπόηε έρνπκε έλα 2Γ

ζύλνιν δεδνκέλσλ

• Μηα ζπλήζεο ηερληθή, ε δηαηνκή όγθνπ (slicing) είλαη παξάδεηγκα 2Γ

πξνβνιήο:

slicing
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• Η δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απεηθόληζε

κηαο επηπιένλ κεηαβιεηήο

 Πξνηηκώληαη κεηαβιεηέο πνπ νη ίδηεο ζρεηίδνληαη κε ην ρξόλν

 Οη ηερληθέο ζπλζεηηθήο θίλεζεο είλαη ρξήζηκεο
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• Το τρώμα, οι αποτρώζεις ηοσ γκρι ή ηα πρόησπα γεμίζμαηος κπνξνύλ λα

απεηθνλίζνπλ ηελ ηηκή κηαο επηπιένλ κεηαβιεηήο

• Πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα απεηθνληζζνύλ ζε ζύμβολα

νπηηθνπνίεζεο (glyphs)

 Έλα ηέηνην ζύκβνιν είλαη έλα νπηηθό αληηθείκελν ζην νπνίν κπνξνύλ λα

απεηθνληζηνύλ ηηκέο κεηαβιεηώλ, ε θάζε κηα ζε δηαθνξεηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ

ζπκβόινπ

 Ο ηύπνο ηνπ ζπκβόινπ επηιέγεηαη ώζηε λα πξνθαιεί ην επηζπκεηό νπηηθό

απνηέιεζκα
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• Παξάδεηγκα:

 γηα δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα, ην ζύκβνιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην βέινο

• θαίξεο, δίζθνη, ζηαπξνί, θαη θύιηλδξνη επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη

• Μέρξη 3 κεηαβιεηέο ζέζεο απεηθνλίδνληαη ζηε ζέζε ηνπ ζπκβόινπ

• Αξθεηέο επηπιένλ κεηαβιεηέο απεηθνλίδνληαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά

 Μέρξη ~2, αιιηώο ην ζύκβνιν είλαη παξαθνξησκέλν

• πλήζσο απεηθνλίδνπκε κηα κεηαβιεηή ζην κέγεζνο ηνπ ζπκβόινπ & ηελ

άιιε ζην ρξώκα / έληαζε
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• Ο Mihalisin πξόηεηλε κηα ηεξαξρηθή κέζνδν γηα ηελ νπηηθνπνίεζε

ζπλαξηήζεσλ κε N αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο f (x1 ,x2 , …, xN ) ζαλ 2Γ

γξαθήκαηα

• Κάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή παίξλεη ηηκέο από έλα πεπεξαζκέλν,

δηαθξηηό, ζπκπαγέο δηάζηεκα

• Ο θαηαθόξπθνο άμνλαο αλαπαξηζηά ηελ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο

• ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δίλεηαη κηα κνλαδηθή πξνηεξαηόηεηα θαη έηζη

απεηθνλίδνληαη ηεξαξρηθά ζηνλ νξηδόληην άμνλα

 Η κεηαβιεηή κε ηε κέγηζηε πξνηεξαηόηεηα (x1) κεηαβάιιεηαη ζπρλόηεξα

 Η κεηαβιεηή κε ηελ ειάρηζηε πξνηεξαηόηεηα (xN) κεηαβάιιεηαη ιηγόηεξν ζπρλά

 Γηα θάζε ηηκή ηεο xN, πνπ απεηθνλίδεηαη ζε έλα επζύγξακκν ηκήκα ζηνλ νξηδόληην

άμνλα, όιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παίξλνπλ θπθιηθά ηηκέο ζαλ θφλιαζμένη

επανάληυη, κε ην x1 λα επαλαιακβάλεηαη ζπρλόηεξα

• Η ηηκή ηεο f απεηθνλίδεηαη γηα θάζε ζύλνιν ηηκώλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ

• Οη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο γηα θάζε θύθιν ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ κπνξνύλ λα

θσιηαζηνύλ ηεξαξρηθά ζε πεξηβάιινληαη θηβώηηα θαιύηεξε νπηηθνπνίεζε
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• ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ (Mihalisin) :
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