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Περίληψη
Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων» του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
Θεσσαλονίκης.
Το ευρύτερο γνωστικό πεδίο το οποίο πραγματεύεται είναι εκείνο της χρήσης Μηχανικής
Μάθησης σε εφαρμογές Υπολογιστικής Όρασης (Computer Vision). Στοχεύει στην
κατανόηση λειτουργίας των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με εξειδίκευση στην
εκμετάλλευση δεδομένων εικόνας. Εστιάζει κυρίως στην κατανόηση της διαδικασίας
ανίχνευσης, ταξινόμησης και εκμετάλλευσης πληροφοριών που ανακτώνται από τη
διαχείριση στατικής εικόνας (φωτογραφίας) ή κινούμενης εικόνας (βίντεο) σε
πραγματικό χρόνο (real time object detection). Οι δύο φάσεις εκτέλεσης αυτής της
διαδικασίας αφορούν τη δυνατότητα ταξινόμησης των παρεχόμενων δεδομένων σε
προαποφασισμένους τομείς (κατηγοριοποίηση – image classification) ή εντοπισμού
αντικειμένου - στόχου π.χ. το πρόσωπο κάποιου ανθρώπου. Ενώ η δεύτερη και πιο
επίπονη φάση, αφορά τον καθορισμό του σημείου που εδράζεται το αντικείμενο εντός
της εικόνας (object detection).
Η συγγραφή του παρόντος πονήματος διαρθρώνεται κλιμακωτά, από το γενικό στο
ειδικό, ξεκινώντας από τα νευρωνικά δίκτυα και εξειδικεύεται συνεχώς, επιλέγοντας την
ανάλυση του τρόπου λειτουργίας για τις συγκεκριμένες υποκατηγορίες νευρωνικών
δικτύων οι οποίες αφορούν την Υπολογιστική Όραση. Για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκε
σκόπιμη μια σύντομη παρουσίαση των ιστορικών και θεωρητικών βάσεων των
νευρωνικών δικτύων.
Δομικά η παρούσα εργασία, αποτελείται από κεφάλαια, παραγράφους και
υποπαραγράφους και σχηματοποιείται σε θεματικές ενότητες ως ακολούθως:
- Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εισαγωγή στον τομέα της υπολογιστικής
όρασης.
- Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται σύντομα ο τρόπος έμπνευσης και λειτουργίας των
τεχνιτών νευρωνικών δικτύων.
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- Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται ο τρόπος λειτουργίας των Συνελικτικών
Νευρωνικών Δικτύων.
- Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η υποκατηγορία των Χωρικών Συνελικτικών
Νευρωνικών Δικτύων.
- Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι δυνατότητες χρήσης της υπολογιστικής
όρασης και θίγονται θέματα ηθικής που εγείρονται.
- Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εξετάζετε η απόδοση ενός προεκπαιδευμένου δικτύου και
δύο δικτύων που εκπαιδευτήκαν προκυμμένου το πρώτο να αναγνωρίζει όπλα χειρός που
φέρονται από άτομο και το δεύτερο να κατηγοριοποιεί άτομα που φέρουν ή δεν φέρουν
μάσκα προστασίας αναπνοής.
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Abstract
Master Thesis was carried out in the framework of the Postgraduate Program (MSC)
"Business Analytics and Data Science" under the Department of Business Administration
of the University of Macedonia Thessaloniki.
It deals with the use of Machine Learning in Computer Vision applications. The aim is to
provide a comprehensive and simple understanding of the operations of Artificial Neural
Networks, specialized in image data exploitation. Its focus is to clarify the procedures of
detecting, classifying and manipulating information retrieved by processes of static image
(photo) or moving image (video) in real time (real time object detection). The two phases
of this procedure include the first phase to analyze the possibility of classifying the
provided data in predetermined classes (categorization - image classification), locating
objects or recognizing a target e.g. a person's face, while the second and most difficult
phase, concerns the determination of the point where the object is located within the
image (object detection).
The Thesis is structured in stages and escalates from the general to the specific. Its starts
from neural networks and is constantly specialized to subcategories, which focuse to
Computer Vision. It was considered appropriate to include a brief historical and
theoretical flashback in the bases of neural networks.
Structurally, it consists of chapters, paragraphs and sub-paragraphs and it is formulated
in thematic sections as follows:
- In the first chapter it provides an introduction to the field of Computer Vision and
exhibits a plethora of reasons for the significant increase in the demands for creating
reliable and efficient algorithms.
- In the second chapter, after a historical review, the source of inspiration and operation
of the artificial neural networks is explained, followed by a comparative presentation of
neural networks in biological organisms and computer systems. Then, two basic
subcategories - with or without supervising – are demonstrated as well as the most
representative, efficient and widespread types of neural networks.
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- In the third chapter, after a historical review regarding the evolution of the
Convolutional Neural Networks, the way of development is listed and relevant terms,
basic structures and requirements are explained. Furthermore, there is a reference to
procedures occurred in basic levels of the neural networks to categorize images.
- In the fourth chapter, the subcategory of Regions Proposal Convolutional Neural
Networks is analyzed, with extensive reference to the most important algorithms for their
evolution and the methodology which they use.
- In the fifth chapter, the possibilities of exploitation and future perspectives of Computer
Vision are explained as well as the challenges and limitations that arise. In addition, due
to the quality and quantity of the produced data, issues of manipulations, personal rights
violation and ethics are raised, as a result of massive and horizontal collection of personal
data.
- Finally, in the sixth chapter, a pre-trained neural network of computer vision is executed,
using cloud services. After that, two tailor-made learning processes (train and test) with
preferred datasets are implemented, in order to examine the metrics and their
performance, in combination with different values of the training parameters. These two
projects aim to provide a result of real time object detection concerning the classification
and localization of a person who bear a pistol in their hand (or carrying a pistol visibly)
and the second project to classify if a depicted person wearing a face mask (or a respirator)
correctly, incorrectly or do not wearing at all.
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1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τεράστια δυναμική παραγωγής ψηφιακών αρχείων
σε μια πλειάδα από τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεγάλος όγκος από αυτά τα
δεδομένα, αφορούν ψηφιακές εικόνες κινούμενες ή μη. Αυτή οφείλεται κυρίως, σε
παράγοντες όπως:
- Η εμφάνιση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρηστές έχουν την
δυνατότητα να δημοσιοποιούν – δωρεάν και σχεδόν a priori - ψηφιακό υλικό.
(Facebook 2004, Twitter 2006, Instagram 2010, Snapchat 2015, TikTok 2016)
- Η ύπαρξη της τεχνικής δυνατότητας με την ταυτόχρονή εμφάνιση της ανάγκης
οδήγησαν στην ανάπτυξη και εγκατάσταση υποδομών και δικτυών που μπορούν να
υποστηρίξουν τη διακίνηση αυτού του ογκωδέστατου υλικού [1, pp. 41-49].

Εικόνα 1
Η παγκόσμια ζήτηση εύρους ζώνης [1]

- Η υιοθέτηση υποδομών νέφους (cloud) από εταιρίες αλλά και ιδιώτες, με σκοπό την
ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων τους (cloud storage) αλλά και αξιοποιώντας την
ευελιξία που παρέχουν αυτές οι υποδομές (cloud computing).
- Η εξέλιξη και η ευρεία διάδοση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών όπως και η
μετέπειτα ενσωμάτωση αυτών στα κινητά τηλέφωνα (smartphone).
- Η μείωση του κόστους των υλικών και ως εκ τούτου και των παραγόμενων προϊόντων
(φωτογραφικών φακών, οπτικών διόδων, αισθητήρων κ.λπ.) καθώς και η ανάπτυξη
και παραγωγή συσκευών λήψης εικόνας με απόλυτα στοχευμένη χρήση (Action
Camera, Drone Camera κ.λπ.).

1

- Η μαζική πλέον χρήση των καμερών ως συστήματα επιτήρησης χώρων από τους
ιδιώτες, τις επιχειρήσεις αλλά και τους δημόσιους φορείς, για λόγους ασφαλείας
(CCTV).
Η ανάγκη αποτελεσματικής, άμεσης και προπάντων ασφαλής χρήσης αυτού του όγκου
δεδομένων φωτογραφιών και βίντεο, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων και πολλές φορές
απαραίτητων πληροφορίων, ώθησε την επιστημονική κοινότητα προς την εξεύρεση
τρόπων αποτελεσματικής επεξεργασίας αυτού του υλικού.
Πριν από δέκα χρόνια, οι ερευνητές πίστευαν ότι θα ήταν σχεδόν ανέφικτο, ένας
υπολογιστής να ξεχωρίσει μια γάτα από ένα σκύλο. Ωστόσο, σήμερα, τα συστήματα
υπολογιστικής όρασης το επιτυγχάνουν αυτό με ακρίβεια μεγαλύτερη του 99%. [2]
Ήδη υπάρχει πληθώρα αλγορίθμων που ασχολούνται με την επεξεργασία εικόνας.
Κάποιες από αυτές εξειδικεύονται περισσότερο και στοχεύουν στον εντοπισμό (και
ταξινόμηση) αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο (real-time object detection), στην
αναγνώριση προσώπου (face recognition), στην ανίχνευση δραστηριότητας (activity
recognition) άλλα και στον τομέα της υγείας με ιατρικές εφαρμογές για την
αυτοματοποιημένη αναγνώριση του όγκου ή του πολύποδα, οι οποίες συμβάλλουν
σημαντικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση του καρκίνου.
Αρχικά, πολλά είδη τεχνικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης διεκδικούσαν να
υλοποιήσουν τέτοιου είδους τεχνολογία. Σύντομα όμως διαπιστώθηκε η αποδοτικότητα
των Νευρωνικών Δικτυών στις εφαρμογές υπολογιστικής όρασης και υιοθετήθηκαν ως
τα πιο καταλληλά. Μετέπειτα, εξελίχθηκε η υποενότητα αυτών, τα Συνελικτικά
Νευρωνικά Δίκτυα, τα οποία πλέον είναι η de-facto επιλογή για εφαρμογές
υπολογιστικής όρασης [3].
Αυτή τη στιγμή, κατάλληλοι αρθρωτοί σχεδιασμοί υλισμικού και αλγορίθμων
επιτυγχάνουν να επεξεργαστούν σε πραγματικό χρόνο τρισεκατομμύρια εικόνες και
βίντεο που διακινούνται στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Αντιπροσωπευτικότερα
παραδείγματα τέτοιων αλγορίθμων αποτελούν οι: Single Shot MultiBox Detector (SSD)
[4] και η βελτιωμένη του έκδοση Deconvolutional Single Shot Detector (DSSD) [5] ,
Region-based Fully Convolutional Networks (R-FCN) [6] , η σειρά των R-CNN, Fast RCNN και Faster R-CNN καθώς και ο You Only Look Once (YOLO) [7].
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1.1 Περιγραφή Προβλήματος
Η εκμετάλλευση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για ανίχνευση αντικειμένων σε
πραγματικό χρόνο και πόσο μάλλον ορισμένων λύσεων που διατίθενται χωρίς
περιορισμούς και κόστος, δύναται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη μιας
επιχείρησης. Έτσι, μια εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες ώστε να
βελτιώσει την πολιτική της, να αναδιαμορφώσει τους στόχους της, να αυξήσει την
παραγωγή, να αναβαθμίσει την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων της.
Ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες κάθε εταιρείας και σε συνδυασμό με τους
περιορισμούς που υφίστανται από το τρέχον υλισμικό αλλά και τυχόν ηθικών και
νομικών φραγμών, θα πρέπει να εκτιμηθεί η χρήση και η ωφέλεια μια τέτοιας
υλοποίησης.
Στη παρούσα εργασία, έχοντας ως γνώμονα την χρήση τέτοιων αλγορίθμων για το
κοινωνικό όφελος, επιλέχθηκε το εγχείρημα υλοποίησης δύο δικτύων ανίχνευσης
αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, που στοχεύουν στην ασφάλεια και την προστασία
του κοινού. Και οι δυο έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με συστήματα
καμερών ασφάλειας (CCTV).
Στο πρώτο από αυτά, θα επιχειρηθεί η δημιουργία δικτύου που δύναται να επεξεργάζεται
την παρεχόμενη εικόνα από σύστημα καμερών, για να διερευνηθεί εάν απεικονίζεται
άτομο που κραδαίνει ή γενικά φέρει εμφανώς όπλο και συγκεκριμένα πιστόλι χειρός.
Έτσι, σε θετική περίπτωση εντοπισμού και σε συνεργασία με ένα επιπλέον πακέτο
λογισμικού, θα ενημερώνει το επιλεχθέν προσωπικό προκειμένου να δραστηριοποιηθεί
κατάλληλα. Το προσωπικό αυτό μπορεί να είναι οι αστυνομικές αρχές, υπηρεσίες
παροχής ιδιωτικής ασφάλειας, ιδιωτικοί φρουροί κ.α.. Έχοντας ως δεδομένο την
ικανότητα εντοπισμού του ατόμου που φέρει όπλο σε πραγματικό χρόνο (και όπως θα
δούμε στην συνέχεια αυτός ο χρόνος μπορεί να μειωθεί έως 2ms), ο αλγόριθμός θα
παρέχει σημαντική συνδρομή στις αρχές ασφαλείας, με την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών,
κάτι που μεταφράζεται σε αποτελεσματικότητα, μείωση αναγκών σε ανθρώπινο
δυναμικό, το οποίο μεταφράζεται σε κόστος αλλά κυρίως σε ανθρώπινες ζωές.
Στην δεύτερη περίπτωση που θα εξεταστεί, το δημιουργηθέν δίκτυο θα διερευνά την
παρεχόμενη εικόνα, για το εάν το εικονιζόμενο άτομο φοράει ή όχι μάσκα προστασίας
αναπνοής. Η επιλογή αυτής της υλοποίησης, έγινε εξαιτίας της τρέχουσας πανδημίας του
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Covid-19 και των απαιτούμενων μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του. Λόγω των μέτρων αυτών, πολλές εταιρείες αναγκάστηκαν να
τοποθετήσουν προσωπικό στις εισόδους πρόσβασης των κτηρίων τους, προκειμένου να
πραγματοποιείται έλεγχος για τήρηση των μέτρων χρήσης μάσκας. Οι απαιτήσεις σε
προσωπικό ήταν και είναι τεράστιες, εάν συνυπολογίσουμε τους υπάλληλους που
απασχολούνται στα εμπορικά κέντρα, στους κινηματογράφους και τα λοιπά σημεία
συνάθροισης πληθυσμού αλλά και τον αριθμό των δημοσίων λειτουργών που παρέχουν
τέτοιες υπηρεσίες στα σημεία εισόδου και διακίνησης ταξιδιωτών (λιμάνια, αεροδρόμια,
συνοριακούς σταθμούς κ.τ.λ.). Και σε αυτή την περίπτωση, η χρήση ενός κατάλληλου
αλγορίθμου, θα αυτοματοποιούσε απόλυτα την διαδικασία, αυξάνοντας την απόδοση και
μειώνοντας σημαντικά το κόστος.

1.2 Στόχοι Διπλωματικής
Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία έχει δύο στόχους:
Α. Να παραθέσει αναλυτικά και κλιμακωτά, από το γενικό στο ειδικό, την τρέχουσα
κατάσταση αναφορικά με τις δυνατότητες της υπολογιστικής όρασης για αναγνώριση
αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο.
Β. Να εξετάσει πειραματικά την απόδοση του ιδανικότερου – κατ’ εκτίμηση –
αλγορίθμου, μέσω της εκπαίδευσης κατάλληλου δικτύου που θα έχει δυνατότητες
ανίχνευσης αντικειμένων - στόχων, σε πραγματικό χρόνο. Προς την επίτευξη του
δεύτερου στόχου, θα πραγματοποιηθεί προσπάθεια τόσο με αντικείμενα μιας κατηγορίας
όσο και περισσοτέρων, ως εξής:
- Μιας κατηγορίας: Ανίχνευση εικόνων με πιστολιά χειρός που φέρονται από άτομα
με κύρια στόχευση – μέσω του επιλεγμένου πακέτου δεδομένων – αυτών που ήδη
κραδαίνονται.
- Πολλών κατηγοριών: Ανίχνευση εικόνων με άτομα που φέρουν μάσκες προστασίας
αναπνοής. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν τρείς κλάσεις στις οποίες θα
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί η εικόνα, άτομα που φοράνε την μάσκα προστασίας
αναπνοής με τον προβλεπόμενο τρόπο, άτομα που φοράνε την μάσκα αλλά με τρόπο
που δεν είναι ο ενδεδειγμένος και άτομα που δεν φέρουν μάσκα προστασίας.
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Για να είναι επιτυχημένες οι παραπάνω υλοποιήσεις θα πρέπει να πληρούν τα εξής
χαρακτηριστικά:
-

Ακρίβεια στον εντοπισμό, συνυπολογίζοντας ότι και οι δυο περιπτώσεις

αφορούν στην συνδρομή του αλγορίθμου για την βελτίωση της απόδοσης μιας
εργασίας και η ανάγκη που εξυπηρετούν δεν επαφίεται αποκλειστικά σε αυτούς.
- Υπαρκτό υλισμικό για την εκτέλεση του αλγορίθμου. Εδώ εμπεριέχεται και το
κόστος αγοράς και προϋποθέτει ότι η προμήθεια του κατάλληλου υλικού θα παρέχει
την δυνατότητα άμεσης απόσβεσης.

1.3 Περιεχόμενα Μελέτης
Η κλιμακωτή παράθεση των σταδίων εξέλιξης της υπολογιστικής όρασης, επιλέχθηκε ως
η κατάλληλη, προκειμένου να αποτυπωθεί και να κατανοηθεί πλήρως η λογική πίσω από
αυτήν. Περικειμένου να διαμορφωθεί πλήρης άποψη, θα αναφερθούν στοιχεία για την
ιστορική εξέλιξη της, τον τρόπο λειτουργίας της, τις δυνατότητες χρήσης και το
διαθέσιμο υλισμικό και λογισμικό καθώς και οι βελτιώσεις και οι καινοτομίες που
χρησιμοποιήθηκαν, μέσα στον χρόνο αλλά και από πακέτο σε πακέτο.
Έτσι αρχικά, θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στον τομέα της υπολογιστικής όρασης
όπου και θα παρατεθούν οι λόγοι για τους οποίους τα τελευταία χρόνια υπήρξε
σημαντική αύξηση των απαιτήσεων δημιουργίας αξιόπιστων και αποδοτικών
αλγόριθμων.
Στην συνέχεια, μετά από μία ιστορική αναδρομή, θα παρατεθεί σύντομα ο τρόπος
έμπνευσης και λειτουργίας των τεχνιτών νευρωνικών δικτύων. Εκεί θα εκτεθεί μια
συγκριτική παρουσίαση τέτοιων δικτύων σε βιολογικούς οργανισμούς και σε συστήματα
υπολογιστών. Τέλος, θα αναφερθούν οι δυο σημαντικότερες υποκατηγορίες αυτών – με
ή χωρίς επίβλεψη – καθώς και οι αντιπροσωπευτικότεροι, αποδοτικότεροι και πιο
διαδεδομένοι τύποι νευρωνικών δικτύων.
Ακολούθως, μετά από μια ιστορική αναδρομή αναφορικά με την εξέλιξη των
Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων, θα αναπτυχθεί ο τρόπος λειτουργίας τους,
επεξηγώντας παράλληλα τους σχετικούς όρους, τις βασικές τους δομές και τις απαιτήσεις
τους. Έτσι, επιδιώκοντας την εξειδίκευση στην υπολογιστική όραση, θα γίνει εκτενής
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αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των βασικών επιπέδων που χρησιμοποιεί το
συγκεκριμένο δίκτυο για την κατηγοριοποίηση εικόνων.
Εξειδικεύοντας ακόμα περισσότερο, θα αναλυθεί η υποκατηγορία των Χωρικών
Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων, με λεπτομερή αναφορά στους σημαντικότερους για
την εξέλιξη αυτών αλγορίθμους, την περιγραφή των καινοτομιών και της μεθοδολογίας
που αυτοί χρησιμοποιούν.
Αμέσως μετά, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες, η χρήση και οι προοπτικές χρήσης της
υπολογιστικής όρασης καθώς επίσης οι προκλήσεις και οι περιορισμοί που ανακύπτουν.
Επιπλέον, θα παρατεθούν και θα εκτιμηθούν θέματα δικαιωμάτων διαχείρισης όσο και
ηθικής που εγείρονται, καθώς προδήλως υπάρχει η δυνατότητα οριζόντιας συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, λόγω της ποιότητας και του είδους του
τελικού προϊόντος.
Τέλος, θα επιχειρηθεί αρχικά η πειραματική εκτέλεση, με χρήση υπηρεσιών νέφους, ενός
προεκπαιδευμένου νευρωνικού δικτύου υπολογιστικής όρασης, προκειμένου να
διαπιστωθεί και να διερευνηθεί η απόδοσή του, σε πραγματικές συνθήκες, τόσο με την
χρήση επεξεργαστή γραφικών όσο και κεντρικού επεξεργαστή. Αμέσως μετά, θα
επιχειρηθεί η δημιουργία δύο νευρωνικών δικτύων υπολογιστικής όρασης, βασιζόμενοι
στον κατ’ εκτίμηση πιο άρτιο και άμεσο αλγόριθμο. Θα πραγματοποιηθεί έτσι, όλη η
διαδικασία εκμάθησης, με ιδία δεδομένα (εκπαίδευσης και ελέγχου), με σκοπό την
εξοικείωση με τις παραμέτρους ρυθμίσεων του δικτύου και ακολούθως την εξέταση των
μέτρων αξιολόγησής του, της απόδοσής του σε συνδυασμό με διαφορετικές τιμές που θα
τεθούν στις παραμέτρους εκπαίδευσης. Οι δυο αυτές υλοποιήσεις θα αφορούν στην
ανίχνευση εικόνων με πιστολιά χειρός που φέρονται από άτομα και στην ανίχνευση
εικόνων με άτομα που φέρουν μάσκες προστασίας αναπνοής, όπως αυτές περιεγράφηκαν
αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο.

1.4 Μεθοδολογία
Για την επίτευξη της ολοκληρωμένης παρουσίασης της τρέχουσας κατάστασης
αναφορικά με τις δυνατότητες της υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση
αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως επιστημονικές
δημοσιεύσεις (papers) καθώς και υλικό, συγκριτικό της απόδοσης αλλά και του τρόπου
υλοποίησης και λειτουργίας, από δημοσιεύσεις των ερευνητών που πραγματοποίησαν
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την κατασκευή του εκάστοτε αλγόριθμου. Αυτό διότι, ο εν λόγο τομέας, διαθέτει
περιορισμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και σχεδόν ανύπαρκτη ελληνική, ενώ η
υπάρχουσα δεν είναι επικαιροποιημένη. Αυτό οφείλεται στην ραγδαία εξέλιξη της
ανίχνευσης αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Ενδεικτικό είναι ότι, κατά την διάρκεια
της συγγραφής προέκυψαν δύο νέες σημαντικές δημοσιεύσεις και αρκετές συγκριτικές
εκτιμήσεις.
Η απουσία μαθηματικών συναρτήσεων και μοντέλων, είναι επιλεγμένη στρατηγικά,
καθώς στόχος είναι η κατανόηση της λειτουργίας, με σκοπό την χρήση και βέλτιστη
εκμετάλλευση τέτοιων αλγορίθμων και όχι η εμβάθυνση στον τρόπο δημιουργίας.
Η κλιμακωτή παρουσίαση - από το γενικό στο ειδικό – θα δρομολογηθεί μέσω της
ιστορικής εξέλιξης και των βασικών αρχών των νευρωνικών δικτυών, ως βασικό δομικό
στοιχείο των στοχευμένων αλγόριθμων. Η ύπαρξη ποιοτικής βιβλιογραφίας για τα
νευρωνικά δίκτυα και πληθώρας δημοσιεύσεων, τόσο νέων όσο και αρκετά παλαιών,
δίνει την δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.
Ακολούθως, θα εξειδικεύσουμε στην περιγραφή των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων,
βασιζόμενοί πάλι σε δημοσιεύσεις. Επιθυμώντας να εστιάσουμε στην κατανόηση της
δομής και του τρόπου λειτουργίας των επιπέδων από τα οποία απαρτίζονται αυτά τα
δίκτυα, υπάρχει μία εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα με παράθεση της συνολικής
εικόνας των επιπέδων. Δηλαδή, πως αυτά αλληλοεπιδρούν και συναλλάσσουν την
πληροφορία μεταξύ τους. Παράλληλα εξετάζεται και η λειτουργία κάθε επιπέδου
ατομικά και η συμβολή του στο δίκτυο που το φιλοξενεί καθώς και η εν γένει εξέλιξή
του.
Καθώς προσεγγίζουμε στον τελικό στόχο, την εισαγωγή μας σε αυτή καθ’ αυτήν την
ανίχνευση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, επιλέγεται η στόχευση και επεξήγηση των
πλέον υποσχόμενων και αποδοτικότερων αλγόριθμων, τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή
των πακέτων αυτών, βασίζεται σε συγκριτικές δημοσιεύσεις που αφορούν την απόδοση
στην ανίχνευση αλλά κυρίως στην ικανότητά τους για ανίχνευση αντικειμένων σε
πραγματικό χρόνο. Στην ικανότητα αυτή συνεκτιμάται, η ύπαρξη και η δυνατότητα
χρήσης υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προσβάσιμο στον μέσο ερευνητή.
Στα πλαίσια μιας αρτιότερης προσέγγισης, θα αναφερθούμε στις δυνατότητες
εκμετάλλευσης τέτοιων εφαρμογών. Έτσι, θα παρατεθεί η παρούσα κατάσταση σχετικά
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με το υλισμικό, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών νέφους. Η παράθεση των
δυνατότητων θα βασιστεί σε δημοσιεύσεις ερευνητών αλλά κυρίως στις αναφορές και
τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών (υλισμικό) και των παρόχων (νέφος). Οι
πληροφορίες αυτές θα αντληθούν από τις επίσημες ιστοσελίδες τους.
Ακολούθως θα αναφερθούμε σε ζητήματα ηθικής που απασχολούν ήδη την κοινότητα
των ερευνητών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Η πειραματική, τέλος, προσέγγιση θα επιβεβαιώσει τις δυνατότητες άμεσης χρήσης των
υπαρχουσών λύσεων με προεκπαιδευμένα δίκτυα. Θα επιχειρηθεί, με την χρήση
υποδομών νέφους, να παραχθούν δύο δίκτυα που θα εξειδικεύονται στην ανίχνευση
όπλων χειρός αλλά και την ανίχνευση μασκών προστασίας αναπνοής. Τα αποτελέσματα
των δυο αυτών δικτύων, θα εκτιμηθούν με βάση τα μέτρα αξιολόγησης που παρέχουν οι
ίδιοι οι αλγόριθμοί.
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2. Νευρωνικά Δίκτυα
2.1 Ιστορική Αναδρομή
Η ιστορία των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτυών (Neural Networks - NN) ξεκίνησε το
1943, όπου δύο δημοσιεύσεις εγκαινίασαν την καινούργια επιστημονική περιοχή και
έδωσαν το έναυσμα για ένα ολόκληρο ερευνητικό πρόγραμμα, του οποίου σκοπός ήταν
η ανάπτυξη μηχανών, που θα μπορούσαν να μιμηθούν τουλάχιστον κάποια από τα
στοιχεία της ανθρώπινης νοημοσύνης. Η πρώτη εργασία ήταν αυτή των Arturo
Rosenblueth, Norbert Wiener και Julian Bigelow με τίτλο «Συμπεριφορά, Σκοπός και
Τελεολογία» [8, pp. 18-24]. Εκεί παρουσιαζόταν η ιδέα ότι κάποιες κατάλληλα
σχεδιασμένες μηχανές μπορούν να εκδηλώσουν δραστηριότητες επιδίωξης στόχου και
σκοπιμότητας. Την ίδια χρονιά, ο νευροφυσιολόγος Warren McCulloch κι ο μαθηματικός
της θεωρίας της λογικής Walter Pitts δημοσίευσαν μια περισσότερο ρηξικέλευθη
εργασία, με τίτλο «Ένας Λογικός Λογισμός των Ιδεών που ενυπάρχουν στη Νευρική
Δραστηριότητα» [9, pp. 115-133], στην οποία ανέπτυξαν τη θεωρία τους για τη
δημιουργία της νόησης στον εγκέφαλο σαν αποτέλεσμα της δραστηριότητας ενός
δικτύου νευρώνων δηλαδή την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού́ μοντέλου για τον βασικό́
νευρώνα. Πιο απλουστευμένα, επισήμαναν ότι δοθέντος ενός ικανού́ αριθμού́ νευρώνων
και ρυθμίζοντας κατάλληλα τις μεταξύ́ τους συνδέσεις, μπορούμε θεωρητικά να
υπολογίσουμε οποιαδήποτε υπολογίσιμη συνάρτηση.
Μετά από δεκαπέντε χρόνια (1958), ο Frank
Rosenblatt [10] χρησιμοποιώντας το μοντέλο του
νευρώνα των McCulloch και Pitts, ανέπτυξε μια
πραγματική μηχανή, την οποία ονόμασε Perceptron. Η
μηχανή αυτή ήταν ικανή να μάθει από́ ένα σύνολο
δεδομένων εκμάθησης. Ουσιαστικά με τη χρήση ενός
μοναδικού νευρώνα εφάρμοσε έναν κανόνα ώστε να
μπορεί́ να διαχωρίζει τα δεδομένα σε δυο γραμμικώς
διαχωρίσιμες κλάσεις.

Εικόνα 2
Ο Frank Rosenblatt με τον υπολογιστή
Mark I Perceptron το 1960

Τα νευρωνικά δίκτυα αρχικά κυριάρχησαν στον τομέα ανάπτυξης της μηχανικής
μάθησης. Μετά το 1990 εγκαταλείφθηκαν καθώς οι μηχανές υποστήριξης διανυσμάτων
(Support Vector Machines - SVM) φάνταζαν πολλά υποσχόμενες. Τα τελευταία χρόνια,
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η ενασχόληση πολλών ερευνητών και επιστημόνων με τη βαθιά μηχανική μάθηση και η
εντυπωσιακή απόκριση των νευρωνικών δικτύων σε αυτή, τα επανάφεραν δυναμικά στο
προσκήνιο.

2.2 Τα Βιολογικά Νευρωνικά Δίκτυα
Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks - ANN) έχουν μια μακρά
ιστορία που ξεκινάει από τις πρώτες προσπάθειες να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος του ανθρώπου και γενικότερα των θηλαστικών καθώς και
πως δομείται αυτό́ που ονομάζουμε νοημοσύνη [11, p. 875]. Ουσιαστικά, με τα τεχνητά
νευρωνικά δίκτυα πραγματοποιείται μία προσπάθεια μίμησης της δομής και της
λειτουργίας των βιολογικών νευρωνικών δικτυών, με τη χρήση πολύπλοκων
μαθηματικών μοντέλων.
Συγκεκριμένα, το βιολογικό νευρωνικό δίκτυο περιέχει κύτταρα, τα οποία αναφέρονται
ως νευρώνες (neurons). Οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους με τη χρήση αξόνων και
δενδριτών. Οι περιοχές σύνδεσης μεταξύ αξόνων και δενδριτών αναφέρονται ως
συνάψεις. Τα πλεονεκτήματα των συναπτικών συνδέσεων είναι ότι συχνά αλλάζουν την
απόκριση τους ανάλογα με τα εξωτερικά ερεθίσματα. Αυτή η αλλαγή είναι ο τρόπος με
τον οποίο η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ζωντανούς οργανισμούς.

Εικόνα 3
Νευρωνικά δίκτυα σε ζώντες οργανισμούς
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Η πληροφορία μεταφέρεται μεταξύ των νευρώνων με μορφή ηλεκτρικών ερεθισμάτων
οι οποίοι διατρέχουν τους δενδριτές. Υπάρχουν δυο τύποι δενδριτών: εισόδου και
εξόδου. Οι δενδριτές εισόδου δέχονται την πληροφορία (ερέθισμα) και τη μεταφέρουν
στον νευρώνα. Ο νευρώνας με τη σειρά του, επεξεργάζεται τη συγκεκριμένη πληροφορία
και ανάλογα την προωθεί μέσω των δενδριτών εξόδου σε άλλους κατάλληλους νευρώνες.
Η επεξεργασία που πραγματοποιείται εντός του νευρώνα είναι μια ηλεκτροχημική
αντίδραση.
Η παραπάνω κυτταρική σύνθεση βρίσκεται στον εγκέφαλο και ο νευρώνας είναι το
μικρότερο δομικό στοιχείο του εγκεφάλου που είναι σε θέση να επεξεργαστεί
πληροφορίες.
Η αύξηση της αποδοτικότητας μιας ομάδας νευρωνικών συνάψεων (αμεσότητα,
απαίτηση μικρότερης εγκεφαλικής λειτουργίας) βελτιώνεται με την επανάληψη της ίδιας
λειτουργίας π.χ. η οδήγηση αυτοκινήτου, ενώ το εγκεφαλικό νευρωνικό δίκτυο
αναπτύσσεται συνεχώς δημιουργώντας καινούριες συνάψεις, αφού όμως υποστεί την
κατάλληλη γνωστική διέγερση.

2.3 Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
Ο παραπάνω βιολογικός μηχανισμός προσομοιώθηκε μέσω των Τεχνητών Νευρωνικών
Δικτύων. Όμοια με τα βιολογικά, τα τεχνητά δίκτυα περιέχουν υπολογιστικούς κόμβους
(nodes), που αντιστοιχούν στους νευρώνες. Οι υπολογιστικοί κόμβοι συνδέονται μεταξύ
τους μέσω συνδέσμων (connections) οι οποίοι φορτίζονται με συγκεκριμένο βάρος
(weights), κατ’ αντιστοιχία με τους συναπτικούς συνδέσμους (synaplse). Το βάρος
φόρτισης επηρεάζει τόσο τη λειτουργία που θα υπολογιστεί όσο και το αποτέλεσμα.
Δηλαδή, ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο υπολογίζει σε συνάρτηση με τις τιμές εισόδου,
μέσω της μεταβίβασης των υπολογισμένων τιμών από τους νευρώνες εισόδου στους
νευρώνες εξόδου, χρησιμοποιώντας τα βάρη ως τις ενδιάμεσες παραμέτρους. Η μάθηση
είναι αυτή που εκπαιδεύει το μοντέλο, καθορίζοντας τα βάρη στις συνάψεις των
διασυνδεμένων νευρώνων, καταρτώντας παράλληλα και χρησιμοποιώντας την σταθερά
προκατάληψης (bias). Πρόκειται για μια επιπλέον και καθοριστική παράμετρο στο
νευρωνικό δίκτυο. Ουσιαστικά, η σταθερά προκατάληψης βοηθά το μοντέλο να
προσαρμοστεί καλύτερα στα παρεχόμενα δεδομένα και μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη με
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το ρόλο της σταθεράς σε μια γραμμική συνάρτηση, με την τροποποίηση της οποίας η
γραφική παράσταση μεταφέρεται παράλληλα από τη αρχική της σχεδίαση.
Άρα, όπως απαιτούνται εξωτερικά ερεθίσματα για τη μάθηση στους βιολογικούς
οργανισμούς, έτσι και στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, το εξωτερικό ερέθισμα παρέχεται
από τα δεδομένα εκπαίδευσης (training data). Τα δεδομένα ελέγχου (test data)
ακολουθούν στη συνέχεια ώστε να ελέγξουν και να ενεργοποιήσουν απαραίτητες
διορθώσεις με στόχο τη βελτίωση της πρόβλεψης, κάτι ανάλογο με τις συνέπειες μιας
απόφασης στα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα.
Έτσι για παράδειγμα, ένα άτομο επιλέγει να ακολουθεί καθημερινά για τη μετάβασή του
στην εργασία του, τη συντομότερη διαδρομή με το αυτοκίνητό του. Διαπιστώνει ότι κάθε
Τετάρτη κατά το μήκος της συγκεκριμένης διαδρομής υπάρχει λαϊκή αγορά με
αποτέλεσμα αυτό να τον καθυστερεί αρκετά. Έτσι αναπροσαρμόζει τη διαδρομή του και
κάθε Τετάρτη ακολουθεί άλλη διαδρομή. Ουσιαστικά, επέλεξε τη διαδρομή (μοντέλο),
την πραγματοποίησε αρκετές φορές (train) και μετά από έλεγχο (test) υπό συγκεκριμένες
συνθήκες (ημέρα Τετάρτη), διαπίστωσε ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει το μοντέλο του
(αλλαγή διαδρομής κάθε Τετάρτη). Καθ’ αναλογία, ένα σύνολο εκπαίδευσης για
υπολογιστική όραση θα περιείχε εικόνες ως δεδομένα εισαγωγής. Αυτές, θα υποδείξουν
στο δίκτυο το συγκεκριμένο μοτίβο (pattern) όπου για τις προκαθορισμένες από τον
χρήστη κατηγοριοποιήσεις - για το τί απεικονίζεται σε αυτές τις εικόνες (π.χ. γάτα,
σκύλος) θα αναμορφωθεί το μοντέλο ώστε να αντιστοιχίσει το κάθε μοτίβο στα
επιθυμητά δεδομένα εξόδου.
Αυτή η ικανότητα του δικτύου να υπολογίζει - αναγνωρίζει με ακρίβεια τα
νεοεισερχόμενα δεδομένα, μετά από την εκπαίδευση του με ένα πεπερασμένο σύνολο
δεδομένων εκπαίδευσης, αναφέρεται ως μοντέλο γενίκευσης (model generalization). Ως
εκ τούτου, η ουσιαστική χρηστικότητα των μοντέλων μηχανικής μάθησης εναπόκεινται
στην ικανότητά τους να γενικεύουν τη μάθησή που απέκτησαν από τα δεδομένα
εκπαίδευσης σε νέα δεδομένα.
Οι βασικές μονάδες υπολογισμού εντός του νευρωνικού δικτύου προέρχονται από
παραδοσιακούς αλγόριθμους παλινδρόμησης, όπως η μέθοδος των ελαχίστων
τετραγώνων (least squares regression) και της λογιστικής παλινδρόμησης (logistic
regression). Η αποτελεσματικότητα τους όμως επαφίεται στη διαδικασία συγκερασμού
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και συνεκτίμησης πολλών τέτοιων βασικών μεθόδων. Παράλληλα, συνεκτιμώντας από
κοινού τα βάρη των επιμέρους μονάδων καθώς και τις μεταξύ τους εξαρτήσεις
επιτυγχάνουμε να ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα πρόβλεψης. Τέλος, συνδυάζοντας
πολλαπλές μονάδες, αυξάνεται η ισχύς του μοντέλου καταφέρνοντας να προσαρμοστεί
σε πιο περίπλοκες λειτουργίες και πιο συνθέτες ιδιότητες των δεδομένων, σε σύγκριση
με τα απλά μοντέλα μηχανικής μάθησης.
Απαραίτητη βέβαια, για την ενδεδειγμένη εκπαίδευση του μοντέλου, είναι η επάρκεια
στα δεδομένα εκπαίδευσης ώστε να επιτευχθεί η ικανοποιητική αναπροσαρμογή των
βαρών [12, pp. 1-3]. Εδώ να αναφερθεί, ότι κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του μοντέλου
και της τάσης του να ταιριάξει όσο περισσότερο γίνεται με τα δεδομένα, υπάρχει η
πιθανότητα να προσεγγίσει τέλεια τα δεδομένα ή να μην μπορεί να γενικεύσει δηλαδή να
έχουμε υποπροσαρμογή (underfitting) του μοντέλου. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της
χρήσης δεδομένων με πληθώρα χαρακτηριστικών ή με τη χρήση πολλαπλών περιοχών
ταξινόμησης καθώς και όταν τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι
περιορισμένα. Η λύση στο πρόβλημα αυτό, είναι η μείωση των χρησιμοποιούμενων
κατηγοριών ταξινόμησης ή εναλλακτικά αυτό θεραπεύεται με την κανονικοποίηση των
δεδομένων. Επίσης μπορεί το μοντέλο να μην έχει προσαρμοστεί αρκετά και να έχουμε
την υπερπροσαρμογή (overfitting) αυτού. Εδώ θα πρέπει να λειτουργήσουμε αντίστροφα,
δηλαδή ή θα αυξήσουμε τις κατηγορίες ταξινόμησης ή θα μειώσουμε την ποσότητα των
δεδομένων εκπαίδευσης [13].

Εικόνα 4
Υποπροσαρμογή - Υπερπροσαρμογή

Στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα χρησιμοποιούνται τεχνικές εκπαίδευσης με ή χωρίς
επίβλεψη. Γενικά στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει και η Ενισχυτική Μάθηση
(reinforcement learning) η οποία δεν εφαρμόζεται προς το παρόν στα υπό μελέτη
νευρωνικά δίκτυα.
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2.3.1 Με επίβλεψη
Σε αυτή την περίπτωση (supervised learning), το νευρωνικό δίκτυο τροφοδοτείται με
«ζεύγη» εκπαιδευτικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εισόδου με σκοπό να
πραγματοποιείται πρόβλεψη για τα δεδομένα εξόδου. Για παράδειγμα, τροφοδοτούμε με
εικόνες την είσοδο για να κάνουμε προβλέψεις σχετικά με τις ετικέτες στην έξοδο. Στη
συνέχεια, τα δεδομένα ελέγχου παρέχουν ανατροφοδότηση ώστε να εκτιμηθεί η
ορθότητα των βαρών στο νευρωνικό δίκτυο, δηλαδή κατά πόσο η παρεχόμενη πρόβλεψη
π.χ. στην εικόνα να απεικονίζεται ένας σκύλος, για μια συγκεκριμένη τιμή εισόδου είναι
ακριβής και αντιστοιχεί με την ετικέτα της εικόνας στα δεδομένα.
Η διαδοχική τροφοδοσία με μεγάλο αριθμό
δεδομένων - εκπαίδευσης και ελέγχου - και η
συνεχής ανατροφοδότηση του αλγορίθμου,
αναπροσαρμόζουν κατάλληλα τα βάρη των
συναπτικών συνδέσμων με αποτέλεσμα τη
βελτίωση
μελλοντικά

αυτού
πιο

έτσι

ώστε

ακριβείς

να

παρέχει

προβλέψεις.

Εικόνα 5

Επομένως, εάν το νευρωνικό δίκτυο έχει εκπαιδευτεί με πληθώρα διαφορετικών εικόνων
από σκύλους και γάτες, θα μπορεί τελικά να αναγνωρίσει και να ταξινομήσει σωστά έναν
σκύλο σε μια πρωτοεμφανισθείσα εικόνα.

2.3.2 Χωρίς επίβλεψη
Σε αρκετές περιπτώσεις τα δεδομένα εισόδου είναι τόσα πολλά που είναι αδύνατον να
κατηγοριοποιηθούν. Σε άλλες περιπτώσεις είναι άγνωστα καθώς αυτά θα προκύψουν από
μια διαδικασία με μη σταθερές παραμέτρους. Σε αυτή την περίπτωση τα βάρη στο
τεχνητό νευρωνικό δίκτυο θα εκπαιδευτούν ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα
εισόδου (unsupervised learning). Αυτό γίνεται, διότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να
ορίζουν μια επιθυμητή έξοδο ώστε να ανατροφοδοτήσουν τον αλγόριθμο και να
αξιολογήσουν τη διαδικασία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι αλγόριθμοι αυτοί
επιτυγχάνουν την κατηγοριοποίηση των δεδομένων με ικανοποιητική σχετικά απόδοση.
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2.4 Πεδίο Εφαρμογής

Εικόνα 6
Διάγραμμα Αρχιτεκτονικής ALVINN

NAVLab: Το πρώτο πειραματικό αυτόνομο όχημα

Επιτυχημένες υλοποιήσεις Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων έχουν αναφερθεί σε
χρηματοοικονομικές εφαρμογές (βλ. Trippi and Turban [14, pp. 144-146]), όπως
προβλέψεις πτώχευσης, συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος, κίνηση μετοχών και
εμπορευμάτων, εντοπισμός απάτης με πιστωτικές κάρτες, νομισματικές συναλλαγές
αλλά και διαχείριση σχέσης πελατών (Customer Relationship Management). Υπήρξαν
επίσης πολλές επιτυχημένες εφαρμογές τέτοιων δικτύων στον τομέα της εφαρμοσμένης
μηχανικής. Μια από τις πιο γνωστές είναι αυτή που υλοποιήθηκε το έτος 1988, κατά τη
διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος ALVINN [15], αρκτικόλεξο της φράσης «An
Autonomous Land Vehicle in a Neural Network», και αφορά σε ένα πρότυπο όχημα
αυτόνομης οδήγησης κατάλληλο για αυτοκινητοδρόμους, το Navigation Laboratory ή
NAVLab. Ο χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος, δεχόμενος ως είσοδο μια εικόνα
διαστάσεων 30×32 εικονοστοιχείων (pixel) από μια σταθερή κάμερα στο όχημα, παρείχε
ως έξοδο μια κατηγορική μεταβλητή με σαράντα έξι (46) πιθανές κατηγορίες όπως
«εντελώς αριστερά», «ευθεία», «λοξός δεξιά», «δεξιά» κ.λπ. και οι οποίες αξιοποιούνταν
για την κατάλληλη δρομολόγηση του οχήματος.
Το κύριο πλεονέκτημα των νευρωνικών δικτύων είναι η υψηλή προγνωστική τους
απόδοση. Ο σχεδιασμός τους υποστηρίζει τη δημιουργία πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ
νευρώνων και βαρών, η οποία δεν είναι δυνατή με άλλα μοντέλα πρόβλεψης. Στον
αντίποδα, το παρεχόμενο αποτέλεσμα από άποψη ερμηνείας θεωρείται ως μη διαφανές,
αποδίδοντας έτσι στα νευρωνικά δίκτυα τον χαρακτηρισμό τους ως «blackbox» [16, pp.
271 - 272] . Από επιστημονικής άποψης, αυτό αποτελεί πρόβλημα καθώς τα δίκτυα αυτά
επιτυγχάνουν υψηλή ακρίβεια στις προβλέψεις τους χωρίς όμως ξεκάθαρη κατανόηση
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του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό το αποτέλεσμα, έχοντας περιορίσει τη
βελτίωση τους αποκλειστικά με μεθόδους δοκιμής και επιβεβαίωσης (try and error).

2.5 Βασικοί Τύποι Νευρωνικών Δικτυών
Υπάρχουν πολλοί τύποι νευρωνικών δικτύων με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας,
κατάλληλα για συγκεκριμένο τύπο δεδομένων το καθένα. Έτσι καθένα από αυτά, έχει τα
μοναδικά του χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα αλλά όλα συντηρούν σαν πρότυπο
σχεδιασμού τον τρόπο λειτουργίας των νευρώνων του εγκεφάλου. Ουσιαστικά, έχουν
σχεδιαστεί για να μαθαίνουν και να βελτιώνονται με τη συνεχή τροφοδοσία τους με
δεδομένα καθώς και με τη συνεχή χρήση τους. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς
αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που η μάθηση τους είναι πεπερασμένη.
Αρκετές φορές στη βιβλιογραφία, συναντάται η κατηγοριοποίηση των νευρωνικών
δικτυών σε απλά Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα (Deep Neural
Network ή DNN). Η διαφοροποίηση τους έγκειται στον αριθμό των επιπέδων τα οποία
χρησιμοποιεί το κάθε νευρωνικό δίκτυο. Έτσι, τα απλά νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται
από ένα επίπεδο εισόδου και ένα επίπεδο εξόδου ενώ όταν στοιβάζονται περισσότερα
«κρυφά» επίπεδα εσωτερικά του δικτύου (hidden layers), τότε αναφέρονται σαν Βαθιά
Νευρωνικά Δίκτυα [17] [18].
Οι πιο διαδομένοι βασικοί τύποι τεχνιτών νευρωνικών δικτύων είναι:

2.5.1 Εμπροσθοτροφοδοτούμενο (Feed Forward)
Είναι ένας από τους απλούστερους τύπους τεχνητών νευρικών δικτύων. Στα
εμπροσθοτροφοδοτούμενα δίκτυα τα δεδομένα κινούνται από τους διαφορετικούς
κόμβους εισόδου μέχρι να φτάσουν στον κόμβο εξόδου. Μετακινούνται προς μία μόνο
κατεύθυνση από το πρώτο επίπεδο προς το τελευταίο, τον κόμβο εξόδου. Δηλαδή δεν
υπάρχει εσωτερική ανατροφοδότηση μεταξύ των επιπέδων εσωτερικά του δικτύου.
Τέτοιου είδους δίκτυα χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες όπως η αναγνώριση προσώπου
(face recognition) και η υπολογιστική όραση (computer vision).

2.5.2 Δίκτυα Ακτινικής Βάσης (Radial Basis Function)
Η ονομασία του δικτύου προέρχεται από τη διαδικασία που χρησιμοποιεί κατά τη
λειτουργία του. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη το μήκος της ακτίνας οποιουδήποτε
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σημείου που κατηγοριοποιείται σε σχέση με το επιθυμητό κέντρο. Νευρωνικά δίκτυα
ακτινικής βάσης χρησιμοποιούνται εκτενώς σε συστήματα αποκατάστασης ισχύος
προκειμένου να επανέλθει άμεσα η απαιτούμενη ισχύς στο δίκτυο στον συντομότερο
δυνατό χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των δικτύων διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος.

2.5.3 Πολυεπίπεδο (Multilayer Perceptron)
Ένα πολυεπίπεδο δίκτυο έχει τρία ή περισσότερα επίπεδα. Χρησιμοποιείται για τη
ταξινόμηση δεδομένων που δεν μπορούν να διαχωριστούν γραμμικά. Είναι ένας τύπος
δικτύου που είναι πλήρως διασυνδεδεμένο δηλαδή κάθε κόμβος σε ένα επίπεδο
συνδέεται με κάθε κόμβο στο επόμενο επίπεδο. Αυτός ο τύπος νευρωνικού δικτύου
εφαρμόζεται εκτενώς στις τεχνολογίες αναγνώρισης ομιλίας (Natural Language
Processing) και αυτόματης μετάφρασης (Text Generation).

2.5.4 Επαναλαμβανόμενο (Recurrent - RNN)
Είναι ένας τύπος τεχνητού νευρωνικού δικτύου στο οποίο η
έξοδος

ενός

συγκεκριμένου

επανατροφοδοτεί

την

επιπέδου

είσοδο

αποθηκεύεται

δηλαδή

είναι

και
ένα

οπισθοτροφοδοτούμενου δίκτυο (back-propagation). Αυτό βοηθά
στην πρόβλεψη του αποτελέσματος του επιπέδου. Με άλλα
λόγια, κάθε κόμβος λειτουργεί και ως κελί μνήμης που υποβοηθά
τον υπολογισμό και την εκτέλεση εργασιών. Εάν μια πρόβλεψη
είναι λανθασμένη, το σύστημα βελτιώνει την απόδοσή του
χρησιμοποιώντας

αυτήν

την

πρόβλεψη

στην

εσωτερική

Εικόνα 7
Σύστημα μετατροπής
κειμένου σε ομιλία που
χρησιμοποιήθηκε από τον
Stephen Hawking – 1999

ανατροφοδότηση. Κρίνεται πολύ αποτελεσματικός στη τεχνολογία παραγωγής ομιλίας
(Speech Synthesis) και μετατροπής κειμένου σε ομιλία (Text-To-Speech).

2.5.5 Αρθρωτό (Modular - MNN)
Το αρθρωτό νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από έναν αριθμό διαφορετικών δικτύων που
λειτουργούν ανεξάρτητα και εκτελούν δευτερεύουσες εργασίες. Τα διαφορετικά αυτά
δίκτυα δεν αλληλοεπιδρούν πραγματικά κατά τη διαδικασία υπολογισμού. Δουλεύουν
ανεξάρτητα για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος. Έτσι, με τη χρήση ενός τέτοιου
δικτύου, επιτυγχάνεται η πραγματοποίηση μιας μεγάλης και πολύπλοκης υπολογιστικής
διαδικασίας να τελεσφορεί τόσο χρονικά όσο και υπολογιστικά, πιο αβασάνιστα.
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2.5.6 Συνελικτικά (Convolutional - CNN)
Τέλος, η κατηγορία των Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων στα οποία θα αναφερθούμε
εκτενώς στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
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Εικόνα 8
Νευρωνικό Δίκτυο – Δομή
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3. Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα
3.1 Ιστορική Αναδρομή
Όπως προαναφέρθηκε, τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Convolutional Neural
Networks - CNN - ConvNet) είναι υποκατηγορία των νευρωνικών δικτύων και κύριο
πεδίο εφαρμογής αυτών είναι η σημασιολογική ταξινόμηση - κατηγοριοποίηση ενός
αντικειμένου το οποίο απεικονίζεται σε ψηφιακή εικόνα.
Η εξέλιξή τους βασίστηκε, επίσης, σε παρατηρήσεις της βιολογίας. Το 1962 οι
νευροφυσιολόγοι David Hubel και Torsten Wiesel [19, pp. 106-154] παρατηρώντας τη
λειτουργία του οπτικού φλοιού της γάτας, διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα γειτονικά
τμήματα του οπτικού φλοιού αφορούν παραπλήσιες περιοχές της όρασης και
ενεργοποιούν συγκεκριμένους νευρώνες. Αυτά τα τμήματα δρουν σαν φίλτρα και
μπορούν να εκμεταλλευτούν ισχυρές συσχετίσεις ώστε να αναγνωρίσουν τη φυσική
εικόνα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στην ύπαρξη δυο βασικών κατηγοριών οπτικών
κυττάρων. Τα κύτταρα που αναλαμβάνουν την αναγνώριση ενός αντικειμένου από τη
σχεδίαση αυτού, βασιζόμενο στο σχήμα του (γωνίες, μοτίβα, σχήμα κ.λπ.) και αυτά που
αναλαμβάνουν την αναγνώριση ενός αντικειμένου με βάση το σημείο που βρίσκεται και
τον περιβάλλοντα χώρο.
Το 1982, οι Fukushima Kunihiko και Miyake Sei [20, p. 267–285] εμπνευσμένοι από τον
τρόπο λειτουργίας του οπτικού φλοιού και της οπτικής αναγνώρισης αντικειμένων,
προτείναν τον αλγόριθμο Neocognitron, ο οποίος είναι ένας ιεραρχικός (hierarchical) και
πολυεπίπεδος (multilayered) αλγόριθμος βασιζόμενος στα τεχνικά νευρωνικά δίκτυα.
Αυτός θεωρείται και η πρώτη υλοποίηση συνελικτικού δικτύου.
Το 1998, ο Yann LeCun [21, pp. 2278-2324] γενικεύοντας τις προηγούμενες θεωρίες,
παρουσίασε την αρχιτεκτονική LeNet5 η οποία σχεδιάστηκε για να κατηγοριοποιεί
χειρόγραφα ψηφία. Έτσι, τo LeNet5 θεωρείται η πρώτη πλήρης, επιτυχημένη και
αναγνωρισμένη υλοποίηση στα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα.
Κομβικό σημείο για την εξέλιξη της ταξινόμησης εικόνων είναι η δημιουργία του
συνόλου δεδομένων εικόνας μεγάλης κλίμακας «ImageNet» τo έτος 2009, από τον Feifei
Li [22]. Το συγκεκριμένο έργο κατηγοριοποίησε με ανθρώπινη παρέμβαση περισσότερα
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από δεκατέσσερα (14) εκατομμύρια εικόνες σε περισσότερες από είκοσι (20) χιλιάδες
κατηγορίες. Ενώ, σε ένα εκατομμύριο από αυτές τις εικόνες παρέχονται από το σύνολο
δεδομένων και τα όρια της περιοχής που περικλείει το κάθε αντικείμενο (bounding
boxes). Από το 2010 και έπειτα, τα δεδομένα του ImageNet χρησιμοποιούνται στον
ετήσιο διαγωνισμό ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge ή ILSVRC,
προκειμένου να αξιολογηθούν υλοποιήσεις υπολογιστικής όρασης. Η όλη αυτή
διεργασία πυροδότησε τη διάθεση των μηχανικών και λοιπών επιστημόνων. Γνωστές
τεχνολογίες βαθιάς μάθησης άρχισαν να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση της
απόδοσης τους στον τομέα της ταξινόμησης εικόνων και εισήλθαμε ρεαλιστικά στην
εποχή της υπολογιστικής όρασης.
Το 2010, οι Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever και Geoff Hinton [23] δημοσίευσαν την
πρότασή τους με ονομασία AlexNet. Ήταν μια επανάσταση στον τομέα της
υπολογιστικής όρασης, καθώς βασιζόμενο σε ένα δίκτυο αποτελούμενο από οκτώ
συνελικτικά και πλήρως διασυνδεμένα επίπεδα με εξήντα (60) εκατομμύρια
παράμετρούς, βελτίωνε θεαματικά την απόδοση των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων.
Τα LeNet5 και AlexNet είχαν παρόμοια αρχιτεκτονική, με το δεύτερο να είναι σημαντικά
βαθύτερο και να έχει υιοθετήσει την επιλογή των περισσοτέρων του ενός συνελικτικών
επιπέδων. Η θεαματική αυτή βελτίωση και η εν γένει απόδοση του συγκεκριμένου
δικτύου, κέντρισε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας ενώ παράλληλα
πυροδότησε τη φαντασία των επιχειρηματιών, αντιλαμβανόμενοι τις προοπτικές
εμπορικής εκμετάλλευσης ενός τέτοιου προϊόντος. Αποτέλεσμα αυτού ήταν, τα
τελευταία δέκα χρόνια, να παρατηρείται οργασμός εργασιών, προτάσεων και
βελτιώσεων στον τομέα της υπολογιστικής όρασης. Το AlexNet αποτελεί ακόμα και
σήμερα ορόσημο στην εξέλιξη της υπολογιστικής όρασης.
Εμπνευσμένα από το AlexNet, το VGGNet [24] και το GoogleNet [25] δημοσιευθήκαν
το 2014 βασισμένα στο σχεδιασμό βαθύτερων δικτύων για περαιτέρω βελτίωση της
ακρίβειας.

Το

VGGNet

χρησιμοποιώντας

επίπεδα

συνέλιξης

και

μέγιστης

δειγματοληψίας, δημιούργησε επιτυχώς ένα συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο 16 έως 19
επιπέδων. Αντίστοιχα το GoogleNet με 22 επίπεδα και έχοντας αφαιρέσει τα πλήρως
διασυνδεμένα επίπεδα, συγκροτούνταν από σημαντικά μικρότερο αριθμό παραμέτρων
συγκριτικά με το AlexNet και το VGGNet.
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Το 2015, το ResNet [26] εισάγοντας τη χρήση των «δομών κατάλοιπων» (residual block)
δρομολογούσε τη τροφοδότηση των επόμενων επίπεδων ανακόλουθα, παρακάμπτοντάς
επιλεκτικά ορισμένα ενδιάμεσα επίπεδα. Το ResNet αποτελούνταν από 152 επίπεδα.
Ακολουθώντας την ιδέα του ResNet, το 2017 παρουσιάστηκε το DenseNet [27] με 190
επίπεδα, το οποίο υιοθέτησε τη διασύνδεση μεταξύ όλων των προηγούμενων επιπέδων
και του τρέχοντος επιπέδου. Το συγκεκριμένο δίκτυο διασυνδέει και ως εκ τούτου,
επαναχρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά όλων των προηγούμενων επιπέδων. Κατά τη
μελέτη του, διαπιστώθηκε μεγάλη βελτίωση στην ακρίβεια ταξινόμησης. Έτσι,
σωρευτικά με προηγούμενες μελέτες, ώθησε τους ερευνητές στη διασύνδεση
διαφορετικών επιπέδων εντός των δικτύων καθώς η τεχνική αυτή φαινόνταν πολλά
υποσχόμενη στη διαδικασία ταξινόμησης κατά τη χρήση νευρωνικών δικτύων. Την ίδια
χρονιά παρουσιάστηκε και το SENet [28] το οποίο πρότεινε τη λειτουργία «Συμπίεσης
και Διέγερσης» (Squeeze and excitation - SE). Έτσι, ενώ μέχρι τότε το δίκτυο
συνυπολόγιζε εξίσου κάθε ένα από τα επίπεδα κατά τη δημιουργία των πινάκων
χαρακτηριστικών, το SENet προσθέτοντας τον SE, έναν μηχανισμό αντίληψης
περιεχομένου, λάμβανε υπόψιν κάθε επίπεδο ανάλογα με το περιεχόμενό του και
ανεξάρτητα από τα λοιπά επίπεδα.
Παρά την υψηλή απόδοση ταξινόμησης των προαναφερθέντων μοντέλων συνελικτικών
νευρωνικών δικτύων, ο πολύπλοκος σχεδιασμός ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση
του δικτύου, απαιτούσε σημαντική υπολογιστική ισχύ του υλισμικού. Το NASNet [29],
το οποίο δημοσιεύθηκε το 2017 από τετραμελής ομάδα μηχανικών της Google Brain,
επιτυγχάνει, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα μεταξύ των δεδομένων, να
μάθει τη βέλτιστη συνελικτική αρχιτεκτονική βασιζόμενο στα δεδομένα εκπαίδευσης.
Για το λόγο αυτό υιοθετεί το πλαίσιο «Αναζήτησης Νευρωνικής Αρχιτεκτονικής»
(Neural Architecture Search - NAS) προερχόμενο από τις μεθόδους ενισχυμένης
μάθησης [30]. Η παρούσα υλοποίηση πέτυχε τα ίδια ποσοστά αξιοπιστίας με το SENet,
έχοντας όμως μειώσει τις απαιτήσεις υλικού σχεδόν στο μισό.
Τα προαναφερθέντα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα κατάφεραν μια ταξινόμηση
δεδομένων με μεγάλη ακρίβεια. Ωστόσο, στις εφαρμογές ταξινόμησης που στόχευαν να
χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες, όπως ρομποτική, αυτόνομη οδήγηση,
έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ., η λειτουργία των αλγορίθμων ταξινόμησης περιοριζόταν σε
μεγάλο βαθμό από τους υπολογιστικούς πόρους που ήταν διαθέσιμοι. Έτσι το πρόβλημα
22

των επιστημόνων μετατοπίστηκε ως προς την επιδίωξη μεν της βέλτιστης ακρίβειας,
αλλά υπό τον όρο περιορισμού απαιτήσεων υπολογιστικής ισχύς. Σε αυτή την
κατεύθυνση, ένα σύνολο δικτύων χαμηλών απαιτήσεων υλικού αλλά υψηλών
προσδοκιών ακρίβειας, ανακοινώθηκαν μεταξύ των ετών 2017 και 2019. Οι
σημαντικότερες μεταξύ άλλων υλοποιήσεις ήταν το SqueezeNet [31], το MobileNet [32],
το ShuffleNet [33], το ShiftNet [34] και το FE-Net [35]. Το MobileNet για παράδειγμα,
που εξελίχθηκε από τους μηχανικούς της Google Inc., δημιουργήθηκε με σκοπό να
μπορεί να λειτουργήσει με υλικό που χρησιμοποιούν τα έξυπνα τηλέφωνα. Επιλέχθηκε
έτσι, ως βασικό δομικό στοιχείο, η σε βάθος χωρική συνέλιξη (depthwise separable
convolution) [36]. Με τον τρόπο αυτό, θυσίασαν λίγο σε απόδοση αλλά επιτεύχθηκε ο
συγκερασμός.
Στον

παρακάτω

πίνακα

απεικονίζεται

η

απόδοση

και

οι

απαιτήσεις

των

προαναφερθέντων μοντέλων συνελικτικών νευρωνικών δικτύων κατά την διαδικασία
αξιολόγησης μέσω του συνόλου δεδομένων ImageNet. Διευκρινιστικά, η μονάδα FLOPS
(Floating-point Operations per Second) που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, αποτελεί
μονάδα μέτρησης της ταχύτητας ενός συστήματος υπολογιστή και ορίζεται ως ο αριθμός
των πράξεων κινητής υποδιαστολής (πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού,
διαίρεσης) που εκτελεί ο υπολογιστής ανά δευτερόλεπτο.

Πίνακας 1
Απόδοση Μοντέλων CNN [3, p. 310]
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3.2 CNN vs NN
Τα Συνελικτικά Δίκτυα είναι υποενότητα των Νευρωνικών αλλά έχουν διαφορετική
αρχιτεκτονική από αυτά.
Τα νευρωνικά δίκτυα διαχειρίζονται τα δεδομένα εισόδου εξετάζοντάς τα, μέσω μιας
σειράς εσωτερικών κρυφών επιπέδων. Κάθε επίπεδο αποτελείται από ένα σύνολο
νευρώνων, ενώ το κάθε επίπεδο είναι πλήρως συνδεδεμένο με όλους τους νευρώνες του
προηγούμενου επιπέδου. Τέλος, υπάρχει ένα τελευταίο πλήρως διασυνδεμένο επίπεδο,
το επίπεδο εξόδου, που αφορά στην παράδοση της πρόβλεψης που πραγματοποίησε ο
αλγόριθμος.
Στα Συνελικτικά Δίκτυα τα επίπεδα είναι οργανωμένα σε τρείς (3) διαστάσεις: πλάτος,
ύψος και βάθος. Περαιτέρω, οι νευρώνες σε ένα επίπεδο δε συνδέονται με όλους τους
νευρώνες στο επόμενο επίπεδο αλλά μόνο σε μια μικρή περιοχή αυτού, που αφορά τη
διαχείριση ομοειδούς πληροφορίας, ορίζοντας έτσι τα Τοπικά Συνδεδεμένα Δίκτυα
(Locally Connected Networks). Τέλος, το τελευταίο επίπεδο παρέχει ως πρόβλεψη ένα
διάνυσμα.

3.3 Αρχιτεκτονική
Τα Συνελικτικά Δίκτυα λειτουργούν με μεθόδους βαθιάς μάθησης. Το όνομά τους
υποδηλώνει τη χρήση της πράξης της συνέλιξης, τουλάχιστον σε ένα από τα επίπεδα
εφαρμογής του αλγόριθμου. Οι παράμετροι σε τέτοιου είδους αλγόριθμους ξεπερνούν σε
αριθμό τα εκατό εκατομμύρια και χρησιμοποιούν δέκα έως είκοσι επίπεδα λειτουργίας.
Είναι κατασκευασμένα για δεδομένα που παρουσιάζουν δομή πλέγματος (grid
structured) με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις δισδιάστατες εικόνες, οι οποίες
μπορούν να λογιστούν ως ένα πλέγμα από εικονοστοιχεία (pixels). Είναι εξαιρετικά
αποδοτικά σε εφαρμογές σχετικές με την υπολογιστική όραση (computer vision), αυτών
δηλαδή, που αφορούν την ταξινόμηση εικόνων - κινούμενων και μη - καθώς και στην
ανίχνευση αντικειμένων (object detection) που απεικονίζονται εντός αυτών.
Το χαρακτηριστικό στη χρήση εικόνων ως δεδομένα εισόδου είναι ότι αυτές
παρουσιάζουν χωρικές εξαρτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα γειτονικά (χωρικά)
εικονοστοιχεία σε μια εικόνα έχουν συχνά παρόμοιες χρωματικές τιμές. Έτσι γειτονικές
περιοχές παρουσιάζουν, κατά τον αλγόριθμο, παρόμοια συμπεριφορά. Η θέση των
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εικονοστοιχείων εντοπίζεται με τη χρήση συντεταγμένων πλάτους και ύψους έτσι ώστε
να προκύπτει απόλυτα η θέση του κάθε pixel εντός της εικόνας. Μια πρόσθετη τρίτη
διάσταση, πέραν του πλάτους και του ύψους, αποτυπώνει το χρωματικό βάθος (depth)
του κάθε εικονοστοιχείου. Οι διαστάσεις αυτές ορίζουν απόλυτα κάθε σημείο στην
εικόνα και δημιουργούν έναν πολυδιάστατο πίνακα τιμών.
Έτσι για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι η είσοδός του μοντέλου αφορά μια εικόνα
διαστάσεων 32 x 32 εικονοστοιχείων με συνδυασμό χρωμάτων προερχόμενο από την
παλέτα RGB με τρείς (3) επιλογές χρωματικού βάθους κόκκινο, πράσινο και μπλε, τότε
ο συνολικός αριθμός των εικονοστοιχείων στην εικόνα είναι 32 × 32 × 3 που αντιστοιχεί
σε πίνακα 3072 τιμών και αρά θα αντιστοιχεί σε αρχική δημιουργία 3072 βαρών. Το
συγκεκριμένο μέγεθος εικόνας (32 × 32 × 3) είναι αρκετά κοινό σε εφαρμογές
υπολογιστικής όρασης και υιοθετήθηκε από το αρκετά δημοφιλές σύνολο δεδομένων για
συγκριτική αξιολόγηση, γνωστό ως CIFAR-10. [37]. [12, pp. 318-319].
Πολλές φορές τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα αναφέρονται και ως «Βαθιά»
συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα ή Deep CNN. Προαναφέρθηκε ότι τα CNN είναι
πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα και χρησιμοποιούν μεθόδους βαθιάς μάθησης. Ως εκ
τούτου η χρήση των όρων «Βαθιά» και «Deep» κατά τη χρήση της ορολογίας των
συνελικτικών νευρωνικών δικτύων, είναι πλεονασμός.

3.4 Βασικοί τύποι επιπέδων
Ένα τυπικό συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο, προκειμένου να επεξεργαστεί την κάθε
εικόνα και να επιτύχει την κατηγοριοποίηση της, χρησιμοποιεί κυρίως επίπεδα τεσσάρων
τύπων:
• Συνέλιξης - Convolution (CONV),
• Γραμμικής Διόρθωσης- Rectified linear units (RELU),
• Δειγματοληψίας - Pooling (POOL) και
• Διασύνδεσης - Fully connected (FC).
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3.4.1 Επίπεδο Συνέλιξης
Το Επίπεδο Συνέλιξης (Convolutional Layer - CONV) είναι το βασικό δομικό στοιχείο
ενός συνελικτικού νευρωνικού δικτύου και αυτό που πραγματοποιεί το μεγαλύτερο και
επεξεργαστικά απαιτητικότερο κομμάτι του αλγόριθμου.

Εικόνα 9
Μετακίνηση στο Επίπεδο Συνέλιξης

Το επίπεδο αυτό δομείται από συγκεκριμένα υποεπίπεδα και κάθε υποεπίπεδο περιέχει
οπτικά φίλτρα με δυνατότητα μάθησης. Το κάθε φίλτρο τμηματοποιεί την εικόνα και
εφαρμόζεται σε μια μικρή χωρικά περιοχή. Στη συνέχεια εκτείνεται σε όλο το χρωματικό
βάθος της εικόνας εισόδου. Για παράδειγμα, ένα τυπικό τμήμα στα πρώτα επίπεδα ενός
συνελικτικού νευρωνικού δικτύου μπορεί να έχει διάσταση 5x5x3 (τμηματοποίηση),
δηλαδή 5 εικονοστοιχεία πλάτος και 5 ύψος και βάθος 3, όσο δηλαδή η παλέτα επιλογών
χρωματικού βάθους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το φίλτρο που εφαρμόζεται,
κινούμενο από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά, δημιουργεί μέσω συνέλιξης έναν
πίνακα χαρακτηριστικών (convolutional feature map). Καθώς σύρεται το φίλτρο και
διατρέχει την εικόνα εισόδου, παράγει έναν δισδιάστατο πίνακα που περιέχει τις τιμές
απόκρισης αυτού του φίλτρου σε κάθε χωρική θέση.
Ουσιαστικά, το δίκτυο θα «μάθει» όταν το φίλτρο εντοπίσει κάποιου είδους οπτικού
χαρακτηριστικού, όπως μια γωνία, μια κηλίδα χρώματος και μετέπειτα, σε υψηλοτέρα
επίπεδα φίλτρων, μοτίβα τροχού, κηρήθρας κ.λπ. τα οποία και θα αντιληφθεί από τους
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συσχετισμούς που θα δημιουργηθούν μεταξύ των
τιμών των πινάκων. Αφού εφαρμοστούν όλα τα
επιλεγμένα οπτικά φίλτρα. συνήθως αυτά της
ανίχνευσης

ακμής

(edge

detection),

όξυνσης

(sharpen), θαμπάδας (blur) κ.α., θα παραχθεί από το
καθένα από αυτά ένας ξεχωριστός πίνακας δύο
διαστάσεων. Με την περαιτέρω συνέλιξη των
πινάκων των παραπάνω φίλτρων, θα προκύψει ένας
τελικός

πίνακας

χαρακτηριστικών

για

κάθε

χρωματικό βάθος. Ακολούθως, με τη συνέλιξη των
πινάκων χαρακτηριστικών των χρωματικών βαθών,
Εικόνα 10
Συνήθη φίλτρα σε CNN

θα προκύψει ο πίνακας εξόδου για το συγκεκριμένο
επίπεδο. [38]

Στη διαδικασία αυτή και όσο αφορά το εξαγόμενο προϊόν από το συγκεκριμένο επίπεδο,
σημαντικό ρόλο παίζουν τρείς επιπλέον παράμετροι:
-

Το βάθος (depth) των δεδομένων εξόδου, το οποίο εξαρτάται άμεσα από τον
αριθμό και το είδος των φίλτρων που θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε. Η
επιλογή αυτή των φίλτρων είναι άμεσα εξαρτώμενη από το είδος των δεδομένων
που σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε.

-

Το βήμα (stride) με το οποίο θα σύρεται το φίλτρο πάνω στην εικόνα. Δηλαδή
εάν κάθε φορά το φίλτρο θα μετακινείται χωρικά κατά ένα ή περισσότερα
εικονοστοιχεία. Ο αριθμός των εικονοστοιχείων που
θα μετακινείται είναι αντιστρόφως ανάλογος του
παραγομένου όγκου πληροφορίας.

-

Η εισαγωγή μηδενικών περιμετρικά (zero padding)
των τιμών που προκύπτουν από τα αρχικά φίλτρα,
για την κάθε εικόνα. Αυτό θα ενημερώσει τον
αλγόριθμο για τη διάσταση της εικόνας και θα
περιορίσει, χωρικά, τα δεδομένα εξαγωγής.

Εδώ να αναφέρουμε ότι όταν επεξεργάζονται δεδομένα

Εικόνα 11
Zero-Padding

εισόδου μεγάλων διαστάσεων, όπως εικόνες, δεν είναι αποδοτικό να συνδεθούν οι
νευρώνες του κάθε υποεπιπέδου με όλους τους νευρώνες στον προηγούμενο υποεπίπεδο.
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Αντ 'αυτού, συνδέονται οι νευρώνες μόνο σε μια περιοχή (χωρικά) του δεδομένου
εισόδου. Αυτή η παράμετρος της τοπικής συνδεσιμότητας ονομάζεται υποδεκτικό πεδίο
του νευρώνα (receptive field). Η ορολογία «receptive field» είναι επίσης προερχόμενη
από τη λειτουργία του εγκεφάλου. Βέβαια να διευκρινιστεί ότι αυτή η παράμετρος αφορά
τις συνδέσεις στο χωρικό επίπεδο δηλαδή κατά πλάτος και ύψος, αλλά όχι στο βάθος του
όγκου εισόδου, δηλαδή τη χρωματική παλέτα μιας εικόνας.

3.4.2 Επίπεδο Γραμμικής Διόρθωσης
Το Επίπεδο Γραμμικής Διόρθωσης (Rectified Linear Units Layer - RELU) αφορά τη
λειτουργία ταξινόμησης σε ένα νευρωνικό δίκτυο. Ειδικότερα, το ReLU είναι η
λειτουργία ενεργοποίησης (activation function) των κρυφών επιπέδων (hidden layers)
των νευρωνικών δικτύων και για να το επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί τη συνάρτηση
Softmax [39].
Ως λειτουργία ενεργοποίησης στα νευρωνικά δίκτυα νοείται ο μηχανισμός που
«καθορίζει την έξοδο του κόμβου όταν αυτός λαμβάνει μια είσοδο ή ένα σύνολο εισόδων.
Μη γραμμικές ενεργοποιήσεις επιτρέπουν σε αυτά τα δίκτυα να διαχειρίζονται σημαντικά
προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο δυνατό αριθμό κόμβων.» [40]. Ουσιαστικά
μπορεί να παρομοιασθεί με έναν διακόπτη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του
κόμβου.
Η συνάρτηση Softmax είναι μια μορφή λογιστικής παλινδρόμησης που αντιστοιχίζει την
κάθε τιμή εισόδου σε μια κατανομή πιθανοτήτων της οποίας οι τιμές εξόδου είναι μεταξύ
του εύρους [0,1]. Η συνάρτηση ορίζεται ως εξής:
"

! (#)! = ∑$

!"

#%& "

!#

, ()* + = 1, … , .

To 2019 αποδείχθηκε ότι η χρήση των RELU επιτρέπει την εκπαίδευση των νευρωνικών
δικτύων χωρίς να απαιτείται ουσιαστικά οποιαδήποτε επίβλεψη [39]. Η δημοσίευση αυτή
θεωρήθηκε ως νέο ορόσημο στις προσπάθειες κατανόησης της δυσκολίας στην
εκπαίδευση τόσο βαθιών οσο και καθαρά εποπτευόμενων νευρωνικών δικτύων. Αλλά
και στο κλείσιμο του χάσματος των επιδόσεων μεταξύ των νευρωνικών δικτύων με και
χωρίς επίβλεψη.
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Η παραπάνω λειτουργία επιτεύχθηκε με την εκμετάλλευση των δεδομένων του
τελευταίου κρυφού επιπέδου (προτελευταίου συνολικά επιπέδου) σε ένα νευρωνικό
δίκτυο και τη χρήση αυτών για να εκπαιδεύσουμε τα βάρη του επιπέδου ταξινόμησης
ReLU, μέσω της οπισθοτροφοδότισης (back-propagation). [41, pp. 533-536] Η
διαδικασία back propagation ρυθμίζει κατ’ επανάληψη τα βάρη των συνάψεων στο
νευρωνικό δίκτυο με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τη διαφορά μεταξύ των ληφθέντων και
των επιθυμητών αποτελεσμάτων και θεωρείται ως η σημαντικότερη διαδικασία
αναφορικά με την εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων.

3.4.3 Επίπεδο Δειγματοληψίας
Το Επίπεδο Δειγματοληψίας (ή Επίπεδο Δειγματοληψίας Μέγιστης Τιμής - Pooling
Layer - POOL) εισάγεται περιοδικά μεταξύ των επιτυχημένα εξαγομένων Επίπεδων
Συνέλιξης με σκοπό την περαιτέρω τμηματοποίηση της εικόνας. Ουσιαστικά η
διαδικασία αυτή, χωρίζει την εικόνα σε περιοχές συνήθως 2 επί 2 εικονοστοιχείων,
δημιουργώντας ένα πλέγμα και επιλέγει από κάθε τέτοια περιοχή, στη συγκεκριμένη
περίπτωση των τεσσάρων εικονοστοιχείων, αυτό με τη μεγαλύτερη τιμή. Από τις

Εικόνα 12
Επίπεδο Δειγματοληψίας
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μέγιστες τιμές κάθε περιοχής, συνθέτει μια νέα εικόνα τοποθετώντας τα pixel με τη σειρά
που καταλάμβαναν στην αρχική εικόνα. Έτσι, η νέα αυτή εικόνα έχει το μισό μέγεθος
της αρχικής. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στη λογική ότι σπάνια δυο γειτονικά
εικονοστοιχεία μιας εικόνας θα περιέχουν τόσο διαφορετική και άρα σημαντική
πληροφορία. Επιπλέον επιλέγεται το εικονοστοιχείο με τη μέγιστη τιμή χρωματικού
βάθους (το συναντάμε και ως Max Pooling Layer) καθώς συνήθως αυτό είναι και το πιο
χαρακτηριστικό.
Η διαδικασία POOL συμβάλει σημαντικά στη μείωση του όγκου των διαχειριζόμενων
παραμέτρων και κατά συνέπεια των υπολογισμών εσωτερικά του δικτύου χωρίς να
καταστρέφει ή να μειώνει δραματικά την ποιότητα των δεδομένων. Παράλληλα
συνεισφέρει σημαντικά στην αποφυγή υπερπροσαρμογής του δικτύου [42, pp. 125-126].

3.4.4 Επίπεδο Διασύνδεσης
Στο Επίπεδο Διασύνδεσης (Fully Connected Layer - FC) οι νευρώνες συνδέονται πλήρως
με όλους τους ενεργοποιημένους νευρώνες του προηγούμενου επιπέδου, λειτουργία που
συναντάμε και στα κοινά εμπροσθοτροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα. Λειτουργικά, η
μορφή τους είναι παρόμοια με το επίπεδο συνέλιξης (CONV) καθώς και στα δυο επίπεδα
οι νευρώνες εξακολουθούν να διαχειρίζονται δεδομένα παραγόμενα από τη μορφή και
τη θέση των εικονοστοιχείων μιας εικόνας.
Η μόνη διαφορά μεταξύ των επιπέδων διασύνδεσης και συνέλιξης είναι ότι οι νευρώνες
στην περίπτωση της συνέλιξης, συνδέονται μόνο με μια μικρή χωρικά περιοχή του
δεδομένου εισόδου καθώς και ότι πολλοί από τους νευρώνες σε έναν επίπεδο συνέλιξης
μοιράζονται παραμέτρους. Αντίθετα το επίπεδο διασύνδεσης χρησιμοποιεί εξ’
ολοκλήρου το δεδομένο εισόδου.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός επιπέδων διασύνδεσης, με σκοπό
να αυξηθούν οι υπολογισμοί που θα πραγματοποιηθούν στα τελικά επίπεδα του δικτύου.
Είναι κρίσιμο όμως να γνωρίζουμε ότι, όπως και στο επίπεδο συνέλιξης, απαιτείται
μεγάλο απόθεμα μνήμης για τη λειτουργία τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στον μεγάλο
αριθμό συνδέσεων που υπάρχουν σε αυτά τα είδη επιπέδων όπως και στη χρήση
διαδικασιών οπισθοτροφοδότησης (back-propagation) μεταξύ των επιπέδων.
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Εικόνα 13
Διαστρωμάτωση Επιπέδων σε Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο
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4. Υπολογιστική Όραση
4.1 Προσδιορισμός θέσης
Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα
κατηγοριοποιούν (classification) συνολικά την κάθε εικόνα, με βάση το αντικείμενο που
περιέχει. Το επόμενο απαραίτητο και πιο επίπονο βήμα στην εξέλιξη της επίτευξης της
υπολογιστικής όρασης, είναι ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης του αντικειμένου
(object detection και semantic segmentation), δηλαδή τον καθορισμό του σημείου που
εδράζεται το αντικείμενο, εντός της εικόνας και το ακριβές σχήμα του. Τι συμβαίνει όμως
εάν στην εικόνα υπάρχουν πολλά και διαφορετικά αντικείμενα τα οποία ίσως να είναι
και επικαλυπτόμενα μεταξύ τους;
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής, αποτελεί η αρχιτεκτονική U-Net [43].
Το U-Net αναπτύχθηκε αρχικά για κατηγοριοποίηση βιοϊατρικών εικόνων. Από τις
γνωστότερες υλοποιήσεις του δικτύου είναι η εφαρμογή «Multimodal Brain Tumor
Image Segmentation Benchmark» (BraTS) [44], η οποία σχετίζεται με την αξιολόγηση
προεγχειρηντικών μαγνητικών τομογραφιών (MRI) για την αξιολόγηση των όγκων του
εγκεφάλου καθώς και στην πρόβλεψη της περαιτέρω επιβίωσης των ασθενών.
Εδώ να αναφερθεί ότι, προκειμένου να οικοδομήθει ένα σύστημα αλγορίθμων
εντοπισμού αντικειμένων, η επιστημονική κοινότητα ξεκίνησε να αναπτύσσει σύνολα
δεδομένων εικόνας μεγάλου όγκου και πολλαπλών κατηγοριών, ούτως ώστε να
αποτελέσουν σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση των αλγορίθμων όπως ακριβώς συνέβη
με το ImageNet.
Έτσι, το Pascal VOC 2007 (Pascal Visual Object Classes) [45] με 20 κατηγορίες και το
MS-COCO (Microsoft - Common Objects in Context) [46] με 80 κατηγορίες
αντικειμένων είναι δύο εμβληματικά σύνολα δεδομένων εικόνας τα οποία ενθυλακώνουν
τα πλαίσια οριοθέτησης που ορίζουν τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων πάνω στις
εικόνες.

4.2 Μέτρα αξιολόγησης
Τα αποτελέσματα ανίχνευσης των νευρωνικών δικτυών αξιολογούνται ούτως ώστε να
προκύπτει η ποιότητα, οι αδυναμίες και τα σημεία καμπής – βελτίωσης ή παρακμής.
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Αξιολογούνται κατά την εκπαίδευση τους, όχι μόνο στο τέλος, αλλά και κατά την
διάρκεια της εκπαίδευσής ώστε να προκύπτουν ευκρινώς τα σημεία καμπής. Με βάση τις
μετρήσεις, αντλούνται πληροφορίας υπερπροσαρμογής ή υποπροσαρμογής και έτσι ο
ερευνητής μπορεί να επέμβει καίρια και στοχευμένα. Οι μετρήσεις βασίζονται κυρίως
στην καταμέτρηση των επιτυχιών και αποτυχιών του μοντέλου στα δεδομένα
αξιολόγησης ή ελέγχου. Εκεί οι πιθανές κατηγορίες είναι [47] [48]:
- Αληθώς Θετική πρόβλεψη (True Positive - TP): Εδώ εντάσσονται οι επιτυχημένες
προβλέψεις του μοντέλου ότι το εικονιζόμενο αντικείμενο είναι το προβλεφθέν – η
εικόνα δείχνει έναν σκύλο και το μοντέλο πρόβλεψε σκύλο.
- Αληθώς Αρνητική πρόβλεψη (True Negative - TN): Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται οι προβλέψεις του μοντέλου ότι το εικονιζόμενο αντικείμενο δεν ανήκει
σε κάποια από τις κατηγορίες του – η εικόνα δείχνει μια γάτα και το μοντέλο πρόβλεψε
ότι δεν είναι σκύλος.
- Ψευδώς Θετική πρόβλεψη (False Positive - FP):Αφορά μια λανθασμένη πρόβλεψη
η οποία αναφέρεται και ως Λάθος Τύπου 1 (Type I error). Στην κατηγορία αυτή
ομαδοποιούνται οι προβλέψεις στις οποίες το μοντέλο πρόβλεψε ότι σε μια εικόνα
υπάρχει ένα αντικείμενο που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει – στο αρχείο
απεικονίζετε μια γάτα και το μοντέλο πρόβλεψε ότι δείχνει σκύλο.
- Ψευδώς

Αρνητική

πρόβλεψη

(False

Negative - FN): Αφορά επίσης μια
λανθασμένη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται
και ως Λάθος Τύπου 2 (Type II error). Εδώ
εντάσσονται οι λανθασμένες προβλέψεις
του

μοντέλου

ότι

το

εικονιζόμενο

αντικείμενο δεν είναι το επιθυμητό – η
εικόνα δείχνει έναν σκύλο και το μοντέλο
πρόβλεψε ότι δεν είναι σκύλος.
Προφανώς, το άθροισμα των παραπάνω
περιπτώσεων (TP + TN + FP + FN) είναι το

Εικόνα 14
Πίνακας Πιθανών Προβλέψεων
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σύνολο των δεδομένων ελέγχου. Ως εκ τούτου, οι μετρήσεις αλληλεξαρτώνται και
αυξομειώνονται, ανάλογα και γραμμικά.
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση μας δίνει την ευκαιρία να συλλογιστούμε την σημασία
των λανθασμένων προβλέψεων και κατά πόσο οι μεν ή οι δε είναι οι πιο ειδεχθείς. Έτσι,
ανάλογα με την εργασία που θα πραγματοποιήσει το μοντέλο, αποφασίζεται να δοθεί
έμφαση στην μείωση συγκεκριμένης κατηγορίας λαθών. Για παράδειγμα, το να εντοπίσει
ο αλγόριθμος ότι το ζώο που προσεγγίζει μια αυτόματη ταΐστρα είναι γάτα, ενώ στην
πραγματικότητα είναι σκύλος, θα έχει απλά ως αποτέλεσμα, ο μηχανισμός να δώσει
γατοτροφή στο σκύλο. Αντίθετα, εάν υπάρχει ένας καρκινικός όγκος αλλά λανθασμένα
προβλεφθεί από το μοντέλο ότι δεν υπάρχει, οι επιπτώσεις θα είναι τρομακτικά
δυσάρεστες.
Προκειμένου να συνεκτιμηθούν οι παραπάνω μετρήσεις, αξιοποιούνται οι παρακάτω
συνδυασμοί υπολογισμών:
- Η Ακρίβεια (Precision) περιγράφει πόσο «καθαρός» είναι ο πληθυσμός των
επιτυχιών μας. Μετρά το ποσοστό εικόνων που έχουν ταξινομηθεί σωστά. Δηλαδή,
όταν το μοντέλο ταξινομεί μια εικόνα σε μια κατηγορία, πόσο συχνά αυτή
παρουσιάζει την συνολική εικόνα των αληθών προβλέψεων (Total predicted
positives). Υπολογίζεται ως ακολούθως:

!"#$%&%'( =
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- Η Ανάκληση ή Ευαισθησία (Recall ή Sensitivity): Το ποσοστό των εικόνων που
ταξινομήθηκαν σε μια κατηγορία, σε σύγκριση με όλες τις εικόνες που θα έπρεπε να
είχαν ταξινομηθεί σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, όταν μια εικόνα ανήκει σε μια
κατηγορία, πόσο συχνά αυτό αναγνωρίζεται (Total actual positive ). Υπολογίζεται ως
ακολούθως:
3#!"## =
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- Η βαθμολογία F1 (F1 score) είναι ο αρμονικός μέσος όρος των δυο παραπάνω
μετρήσεων. Ιδανικά η τιμή του είναι 1 και υπολογίζεται ως ακολούθως:
01 &$'"# =
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- Η Ακρίβεια (Accuracy) που μετρά το ποσοστό των σωστά ταξινομημένων εικόνων.
Υπολογίζεται ως ακολούθως:
6$$,"1$7 =
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Ειδικότερα στην Υπολογιστική όραση, χρησιμοποιείται ως βασικό μετρό αξιολόγησης
η Μέση Ακρίβεια (Average Precision ή AP). Αυτή αξιοποιεί τα ανιχνευόμενα πλαίσια
οριοθέτησης για τα οποία η αναλογία επικάλυψης του προβλεπόμενου πλαισίου με του
πραγματικού, το οποίο παρέχεται από το σύνολο δεδομένων, υπερβαίνει το 0.5 σε μια
κλίμακα από 0 έως 1. Κατά δεύτερον, το μοντέλο αξιολογείται με την Μέση Τιμή του
Μέσου Όρου Ακρίβειας (mean Average Precision - mAP) δηλαδή με τον μέσο όρο
των τιμών του AP. Στις υλοποιήσεις μια κατηγορία, οι δυο τιμές συμπίπτουν.
Συνεκτιμώνται και ακόμα δύο μέτρα αξιολόγησης, τα οποία όμως αφορούν αποκλειστικά
στην ικανότητα του μοντέλου να εντοπίζει με ακρίβεια την θέση του αντικειμένου μέσα
στην εικόνα. Το Σημείο Τομής έναντι του Συνόλου (Intersection over Union - IoU)
και το ποσοστό Μη Μέγιστης Επικάλυψης (Non Maximum Suppression - NMS) τα
οποία λόγω της εξειδίκευσής τους, θα αναπτυχθούν αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο
(4.4.3 και 4.4.4).
Τέλος, να διευκρινιστεί ότι προκειμένου να οριστεί ο χρόνος εκπαίδευσης και ελέγχου
των αλγόριθμών βαθιάς μάθηση, χρησιμοποιείται κυρίως η μονάδα μέτρησης GPU-days.
Ορίζεται ως ο αριθμός των ημέρων που απαιτούνται με τη χρήση συγκεκριμένου αριθμού
μονάδων επεξεργασίας γραφικών (Graphics Processing Unit ή GPU) για την παραγωγή
του επιθυμητού αποτελέσματος. Κατά την αναγωγή σε αυτήν, ενδείκνυται η αναφορά
και του τύπου της GPU που χρησιμοποιείται για την διαδικασία. Για παράδειγμα, όταν ο
χρόνος παραγωγής του αποτελέσματος είναι τρείς (3) ημέρες με χρήση τεσσάρων (4)
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καρτών γραφικών μάρκας NVIDIA τύπου Tesla V100 Volta 32GB, αυτό μπορεί να
αποτυπωθεί ως 12 GPU-days (NVIDIA Tesla V100 Volta 32GB).

4.3 Δίκτυα R-CNN
Τα Χωρικά Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Regions Proposal with CNN features ή RCNN) [49] μας πρότειναν ένα δίκτυο, βασισμένο στην λογική των CNN, το οποίο όμως
εκτός από την κατηγοριοποίηση μιας εικόνας ανάλογα με το περιεχόμενο της, επιτύγχανε
και τον εντοπισμό του κάθε μοναδικού αντικειμένου εντός αυτής, ακόμα και εάν αυτό
βρισκόταν μεταξύ άλλων αντικείμενων (object detection). Επίσης μπορούσε να
προσδιορίσει τις συντεταγμένες του πλαισίου που περικλείει το σχετικό αντικείμενο
(localization) ή ακόμα περισσότερο να προσδιορίσει με μια τεθλασμένη γραμμή, το
ακριβές περίγραμμα του κάθε αντικειμένου (segmentation).

Εικόνα 15
Οι επιλογές ταξινόμησης και εντοπισμού αντικειμένων

Στην υλοποίηση αυτή εφαρμόστηκε η μέθοδος συνελικτικών δικτύων σε συνδυασμό με
την επιλεκτική αναζήτηση περιοχών (selective search) [50], δρομολογώντας ουσιαστικά
τον έλεγχο αποκλειστικά και μόνο 2000 προαποφασισμένων προτάσεων περιοχών
(region proposals) εντός της κάθε εικόνας. Στη
συνέχεια το συνελικτικό δίκτυο αναλάμβανε να
εξετάσει την κάθε μια από αυτές τις περιοχές
και τυχόν να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει
κάποιο αντικείμενο εντός του συγκεκριμένου
πλαισίου.
Έπειτα, στην έξοδο του R-CNN, παρήγαγε με
τη

χρήση

μιας

μηχανής

διανυσμάτων

υποστήριξης (Support Vector Machine SVM),

ένα

διάνυσμα

ταξινόμησης,

Εικόνα 16
Φάσεις επεξεργασίας σε δίκτυο R-CNN
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αποδίδοντας την περιοχή ταξινόμησης του κάθε αντικειμένου. Παράλληλα ένας
αλγόριθμος παλινδρόμησης συνεκτιμούσε τα αποτελέσματα του νευρωνικού δικτύου και
ενός μοντέλου παραμορφώσεων (Deformable Part Model - DPM) [51] με σκοπό τη
βέλτιστη οριοθέτησή του πλαισίου (bounding box regression) που περικλείει το κάθε
αντικείμενο.
Τα προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές σχετικά με τα πολλά
υποσχόμενα χωρικά συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, ήταν αρχικά σχετικά με τις
καθυστερήσεις στη διαδικασία εκπαίδευσης του αλγόριθμου. Η καθυστέρηση αυτή
οφείλονταν στο ότι ο αλγόριθμός έπρεπε να αναλύσει 2000 περιοχές σε κάθε εικόνα.
Υπολογίστηκε ότι αυτή η διαδικασία εκπαίδευσης απαιτούσε 2.5 GPU-days για 5.000
φωτογραφίες ενώ παράλληλα προϋπόθετε την ύπαρξη εκατοντάδων gigabytes
αποθηκευτικού χώρου [52]. Αυτό καθιστούσε το δίκτυο ακατάλληλο για την
επεξεργασία εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, η επιλογή χρήσης της «επιλεκτικής
αναζήτησης περιοχών», δηλαδή η εκ των προτέρων καθορισμένη και σκόπιμη
οριοθέτηση περιοχών που θα ελεγχθούν αποκλειστικά από τον αλγόριθμό για τον
εντοπισμό αντικειμένων, φαίνεται να αποτελούσε πλεονέκτημα κατά την επεξεργασία
συνηθισμένων εικόνων όπου το αντικείμενο ενδιαφέροντος βρισκόταν σχετικά σε
κεντρική θέση και η διαφοροποίηση του από το φόντο ήταν ευκρινής. Τι γίνεται όμως
όταν τα δεδομένα εισόδου αφορούν ακτινογραφίες ή τυχαίες δορυφορικές λήψεις; Εκεί
υπήρχαν σημαντικές απώλειες από τον μη έλεγχο περιοχών που μπορεί να περιείχαν
σημαντικά δεδομένα για την εκπαίδευση του δικτύου. Συν της άλλης, η αυθαίρετη
οριοθέτηση περιοχών αποτελούσε εξωτερική παρέμβαση στο μοντέλο, η οποία μπορούσε
να επηρεάσει ακανόνιστα το αποτέλεσμα αυτού.
Όλες η μέχρι τώρα υλοποιήσεις Χωρικών Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων,
χρησιμοποιούν ανίχνευση δυο επιπέδων (two-stage detector).

4.3.1 Fast R-CNN
Προς διόρθωση τον προαναφερόμενων προβλημάτων, χρόνου και απαιτήσεων υλικού, ο
Ross Girshick, εκ των αρχικών συμμετεχόντων στη δημιουργία του R-CNN, επέστρεψε
ένα χρόνο μετά (2015) με την πρόταση του «Fast R-CNN» [52]. Με την πρότασή του
αυτή πέτυχε να μειώσει τον χρόνο αναγνώρισης εικόνας. Η βελτίωση επιτεύχθηκε με την
αφαίρεση του αλγορίθμου προτάσεων περιοχών (region proposals) και την
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αντικατάστασή του από μια νέα προσέγγιση, αυτή του επιπέδου λήψης περιοχών
ενδιαφέροντος (Region of Interest pooling layer – RoI).
Η νέα αυτή προσέγγιση χρησιμοποιεί το ίδιο το συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο,
πραγματοποιώντας δειγματοληψία με χρήση της μέγιστης τιμής. Καταλήγει έτσι, στη
δημιουργία ενός μικρού πίνακα χαρακτηριστικών (feature map) για μικρές,
προκαθορισμένων διαστάσεων, περιοχές. Κάθε τέτοια περιοχή είναι μορφής ορθογώνιου
παραλληλόγραμμου και χαρακτηρίζεται από τέσσερεις διαστάσεις τα r, c, h και w. Όπου
r και c αφορούν τις συντεταγμένες της επάνω αριστερής γωνίας του παραλληλογράμμου,
ενώ h και w αφορούν το ύψος και το πλάτος, αντίστοιχα.
Με αυτό τον τρόπο, το Fast R-CNN μας έφερε πιο κοντά στην υλοποίηση ενός
συστήματος αναγνώρισής εικόνων σε πραγματικό χρόνο καθώς μείωσε σημαντικά τη
διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου, επιτυγχάνοντας χρόνο 2.3 δευτερολέπτων για την
κάθε εικόνα. Εξακολουθούσε όμως να απέχει μακράν από μία υλοποίηση η οποία θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες εντοπισμού αντικειμένων σε πραγματικό
χρόνο. Όπως διαπιστώθηκε, η καθυστέρηση αυτή οφείλονταν κυρίως στη διαδικασία
εντοπισμού περιοχών ενδιαφέροντος. Έτσι, εάν κατά την εκτέλεση του αλγόριθμου αυτή
παραλείπονταν, ο χρόνος μειωνόταν κατά δυο δευτερόλεπτα, εκτελώντας την δηλαδή σε
χρόνο 0.3 δευτερολέπτων. Το γεγονός αυτό κατέστησε το επίπεδο RoI ως σημείο
συμφόρησης (bottleneck) του Fast R-CNN.

4.3.2 Faster R-CNN
Το 2016, παρουσιάστηκε η πρόταση του «Faster R-CNN» [53]. Οι δημιουργοί αυτού,
αντιλήφθηκαν ότι τα δίκτυα ανίχνευσης αντικειμένων, όπως έχουν εξελιχθεί έως τη
στιγμή εκείνη, επιβαρύνονται κυρίως από τους μηχανισμούς προτάσεων περιοχών, οι
οποίοι συνέχιζαν να είναι απαραίτητοι ώστε να καθοριστεί η θέση των αντικειμένων
εντός της εικόνας. Έτσι, αν και με τη μετάβαση από το R-CNN στο Fast R-CNN
επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του χρόνου λειτουργίας μέσω των RoI, αυτά συνεχίζουν
να υστερούν.
Στο Faster R-CNN προτάθηκε η χρήση του Δικτύου Πρότασης Περιοχών (Region
Proposal Network - RPN). Ουσιαστικά είναι ένα είδος πλήρους συνελικτικού δικτύου
(Fully Convolutional Network - FCN) που μπορεί να εκπαιδευτεί αποκλειστικά για να
προβλέπει τα όρια της περιοχής που περικλείει το αντικείμενο. Ταυτόχρονα παρέχει τον
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βαθμό ύπαρξης αντικειμένου (objectness score), ποσοτικοποιώντας έτσι την πιθανότητα
ένα πλαίσιο να περιέχει ένα αντικείμενο οποιασδήποτε κλάσης [54]. Το δίκτυο πρότασης
περιοχών ενσωματώθηκε στον αλγόριθμο του Fast R-CNN. Κατά την ενσωμάτωσή του,
προβλέφθηκε τα δύο δίκτυα να ανταλλάσσουν κοινές συνελικτικές ιδιότητες, κυρίως
διαμοιράζοντας πληροφορίες που παράγονται στο επίπεδο συνέλιξης (CONV). Έτσι το
δικτύου πρότασης περιοχών (RPN) γνωστοποιεί στο Fast R-CNN τα σημεία στα οποία
θα ψάξει, ώστε να εντοπίσει αντικείμενα εντός της εικόνας.
Με τη μέθοδο αυτή, προτάθηκε ένα ενοποιημένο σύστημα εντοπισμού αντικειμένων, το
οποίο λειτουργούσε με ρυθμούς ανίχνευσης εικόνας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, καθώς
αναφέρεται ότι επιτυγχάνεται χρόνος 0.2 δευτερολέπτων για την κάθε εικόνα και
δυνατότητες επεξεργασίας κινούμενης εικόνας με έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτα (frames
per second). Παράλληλα η χρήση του δικτύου πρότασης περιοχών (RPN) βελτίωσε την
ποιότητα των προβλέψεων των περιοχών ενδιαφέροντος και συνεπώς τη συνολική
ακρίβεια ανίχνευσης των αντικειμένων.

4.4 Δίκτυα YOLO
Όλα τα παραπάνω δίκτυα πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες της κατηγοριοποίησης
(classification) και του εντοπισμού του αντικειμένου (object detection) σε δύο ξεχωριστά
και σχεδόν ανεξάρτητα στάδια (two-stage detector). Το You Only Look Once (YOLO)
είναι το πρώτο δίκτυο υπολογιστικής όρασης που ενσωματώνει τις δυο αυτές διαδικασίες
σε μία (one-stage detector), μετατρέποντας την εργασία ανίχνευσης αντικειμένων σε
πρόβλημα παλινδρόμησης (regression).
Προηγούμενες μέθοδοι, όπως το R-CNN και οι παραλλαγές του, χρησιμοποίησαν μια
διαδρομή με πολλά επιμέρους επίπεδα επεξεργασίας, για την εκτέλεση αυτής της
εργασίας. Η διαδικασία αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποδείχθηκε αργή κατά τη
λειτουργία της καθώς και δύσκολη να βελτιστοποιηθεί, διότι κάθε επίπεδο έπρεπε να
εκπαιδευτεί ξεχωριστά. Η υλοποίηση YOLO, χρησιμοποιεί ένα μοναδικό νευρωνικό
δίκτυο, το Darknet, για να πραγματοποιήσει την ίδια εργασία. Έτσι ο αλγόριθμός
επιστρέφει ένα σύνολο τιμών που προσδιορίζουν ταυτόχρονα το πλαίσιο εντός του
οποίου εδράζεται το αντικείμενο καθώς και τα ποσοστά πρόβλεψης για την κλάση στην
οποία ανήκει.
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Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τέσσερεις δημοσιεύσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη
υλοποίηση. Η πρώτη αναφορά σε αυτόν έγινε τον Μάιο του 2016 με τίτλο «You Only
Look Once: Unified, Real-Time Object Detection» [7] που αναφέρετε και ως YOLOv1.
Στην συνέχεια, λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2016 με τίτλο «YOLO9000:
Better, Faster, Stronger» [55] η οποία αναφέρεται και ως YOLOv2. Η ίδια ομάδα
ερευνητών, τον Απρίλιο του 2018, δημοσίευσε την υλοποίηση με τίτλο «YOLOv3: An
Incremental Improvement» [56], ενώ τον Απρίλιο του 2020 δημοσιεύθηκε η 4η έκδοση
με τίτλο «YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection» [57] . Υπάρχει
και μια νεότερη έκδοση (Ιούνιος 2020) η οποία διεκδικεί τον τίτλο YOLOv5. Έχει
αναρτηθεί ο πηγαίος κώδικάς αυτής στο γνωστό ιστότοπο GitHub [58], πλην όμως λόγω
του ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη δημοσίευση, αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή από την
κοινότητα και βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση εάν πρόκειται για μια νέα έκδοση ή απλά
μια επέκταση.

4.4.1 Λειτουργία
Η λειτουργία του You Only Look Once είναι αρκετά αποδοτική και βασίζεται σε δύο
βήματα. Αρχικά χωρίζει την εικόνα σε ένα πλέγμα κελίων (grid) διαστάσεων S x S. Για
κάθε αντικείμενο που απεικονίζεται εντός της εικόνας, αναθέτει σε ένα συγκεκριμένο
κελί από το πλέγμα (grid cell) να προτείνει την κατηγοριοποίηση του. Το κελί που
επιλέγεται είναι αυτό, εντός του οποίου βρίσκεται το κέντρο (center cell ή midpoint) του
αντικειμένου που πρόκειται να κατηγοριοποιηθεί. Στη συνέχεια κάθε κελί προτείνει B
πιθανά

πλαίσια

οριοθέτησης

(bounding boxes) ως τα πιθανά
όρια της περιοχής που περικλείει
το αντικείμενο και C κλάσεις στις
οποίες

δύναται

να

κατηγοριοποιηθεί το αντικείμενο
καθώς και την πιθανότητα να
ανήκει στην κάθε κλάση.
Αναφορικά με τα πλαίσια και για
να συγκεκριμενοποιηθεί η θέση
και

οι

διαστάσεις

χρησιμοποιούνται

από

αυτών,
τον

Εικόνα 17
Διαχείριση εικόνας μέσω YOLO
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αλγόριθμο πέντε χαρακτηριστικά. Τα x, y, w, h και η τιμή εμπιστοσύνης (confidence).
Οι τιμές x και y αφορούν τις συντεταγμένες του κέντρου του πλαισίου και ουσιαστικά
σχετίζονται άμεσα με το κελί του πλέγματος (grid cell). Ενώ οι τιμές των w και h αφορούν
τις διαστάσεις του πλαισίου (από το width / πλάτος και height / ύψος). Οι παραπάνω τιμές
κανονικοποιούνται (normalization) ώστε οι τιμές τους να βρίσκονται εντός του συνόλου
[0,1].
Τέλος, η τιμή εμπιστοσύνης (confidence) αντανακλά την ύπαρξη ή μη αντικειμένου εντός
του συγκεκριμένου πλαισίου. Αυτή υπολογίζεται ως το γινόμενο της πιθανότητας
ύπαρξης ενός αντικειμένου Pr(Object) επί της μέτρησης IoU. Η πιθανότητα Pr(Object)
λαμβάνει τιμή 1 στην περίπτωση που το κέντρο του αντικειμένου βρίσκεται εντός του
πλαισίου και 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
%"&'

Pr($%&'()) ∗ ,-.!"#!$
Συνεχίζοντας στο επόμενο βήμα, ο αλγόριθμος θα μας αποδώσει για κάθε ένα από τα
συνολικά S x S κελιά (grid cells) την πιθανότητα να υπάρχει αντικείμενο καθώς και την
πιθανότητα αυτό να ανήκει σε κάθε μία από τις C κλάσεις (classification). Η διαδικασία
αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία παραγωγής Β πλαισίων αντικειμένων για κάθε
αντικείμενο. Έτσι οι πιθανότητες που θα παρουσιαστούν είναι S x S x C. Εάν τώρα
συνυπολογίσουμε τα B πλαίσια που έχουν παραχθεί όσο και τον αριθμό των
χαρακτηριστικών των πλαισίων αυτών, τότε καταλήγουμε στην έξοδο του αλγορίθμου
να παραχθεί μια πλειάδα προβλέψεων που θα περιέχει συνολικά S x S x(Β x 5 + C)
στοιχεία.

4.4.2 Πλαίσια Σταθεροποίησης
Σημαντικό να αναφερθεί ότι ο συγκεκριμένος
αλγόριθμος, στη δεύτερη κατά σειρά έκδοσή του
(YOLO9000 ή YOLOv2), χρησιμοποιεί τα
πλαίσια σταθεροποίησης (anchor boxes) η οποία
είναι και η βασική διαφορά μεταξύ YOLOv1 και
YOLOv2. Αυτά προσδίδουν, τόσο κατά την
εκπαίδευση του αλγορίθμου όσο και κατά τη
λειτουργία του, περιορισμούς στις αναλογίες και
τις διαστάσεις των πλαισίων οριοθέτησης

Εικόνα 18
Κουτιά Σταθεροποίησης και Κέντρο
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(bounding boxes), ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των αντικειμένων εντός αυτών.
Δηλαδή, εάν ο αλγόριθμος έχει εντοπίσει εντός του πλαισίου ένα αυτοκίνητο, τότε αυτό
θα πρέπει να περιέχεται εντός ενός παραλληλόγραμμου όπου το μήκος θα είναι
μεγαλύτερο από το ύψος του και θα υπάρχει αναλογία μεταξύ τους για παράδειγμα
περίπου 2 προς 1. Παρόμοια, εάν το αντικείμενο που εντοπίσθηκε είναι ένα μπουκάλι, το
ύψος του θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του κ.ο.κ.. Τα κουτιά
σταθεροποίησης βελτιώνουν σημαντικά τις πιθανότητες πρόβλεψης διαφορετικών
αντικειμένων σε μία εικόνα, όταν αυτά αλληλοκαλύπτονται. Η διαδικασία αυτή καλύπτει
και τη σπάνια αλλά πιθανή περίπτωση, το κέντρο (midpoint) πολλών αντικειμένων να
εδράζεται εντός του ιδού κελιού αλλά ταυτόχρονα και να συμπίπτει.

4.4.3 Σημείο Τομής έναντι του Συνόλου (IoU)
Το καθόλα χρήσιμο IoU από το Intersection over
Union ή Σημείο Τομής έναντι του Συνόλου, είναι μια
διαδικασία αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση της ακρίβειας ενός αλγόριθμου εντοπισμού
αντικειμένων στην υπολογιστική όραση. Βασίζεται
στην αντιπαραβολή του προτεινόμενου πλαισίου
(pred) με ένα σύνολο προαξιολογημένων δεδομένων
(truth) π.χ. Pascal-VOC 2007. Έτσι κάθε αλγόριθμος
που προτείνει ένα πλαίσιο εντοπισμού αντικειμένου

Εικόνα 19
Υπολογισμός IoU

μπορεί να αξιολογηθεί με τη μετρική IoU.
Η αξιολόγηση προκύπτει με την παρακάτω διαδικασία. Υπολογίζεται το εμβαδό στο
οποίο επικαλύπτονται τα πλαίσια που προκύπτουν από την πρόβλεψη του υπό ελέγχου
αλγόριθμου και του πλαισίου που μας παρέχεται από το προαξιολογημένο σύνολο
δεδομένων. Στη συνέχεια το εμβαδό αυτό διαιρείται με το εμβαδό που καταλαμβάνουν
τα δυο πλαίσια. Αρά, εύκολα μπορούμε να
εκτιμήσουμε την ακρίβεια ενός αλγορίθμου στην
πρόβλεψη

των

πλαισίων

των

αντικειμένων,

ανάλογα με το αποτέλεσμα της μετρικής IoU. Όσο
πιο κοντά η τιμή του στο ιδανικό 1 , τόσο καλύτερη
η πρόβλεψη και όσο τείνει στο 0, τόσο χειρότερη.

Εικόνα 20
Αξιολόγηση IoU
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Με την ίδια διαδικασία αξιολογούνται τα προτεινόμενα πλαίσια αντικειμένων σε
αντιπαραβολή με τις δυνατές επιλογές των πλαισίων σταθεροποίησης (anchor boxes) που
αναφέρθηκαν προηγουμένως.

4.4.4 Μη Μέγιστης Επικάλυψης (NMS)
Η Μη Μέγιστη Επικάλυψη (Non Maximum Suppression - NMS) [59] είναι μια τεχνική
που χρησιμοποιείται σε πολλούς αλγόριθμους υπολογιστικής όρασης και αποφασίζει για
την επιλογή της μίας από τις πολλές αλληλεπικαλυπτόμενες οντότητες όπως π.χ.
αλληλοκαλυπτόμενα πλαίσια οριοθέτησης. Τα κριτήρια απόφασης μπορούν να
τροποποιηθούν ανάλογα, προκειμένου να προκύπτουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Αυτά περιλαμβάνουν συνήθως συνδυασμό πιθανοτήτων και του προαναφερόμενου
μέτρου επικάλυψης (IOU).
Η ανάγκη για τον αλγόριθμο της Μη Μέγιστης Επικάλυψης προκύπτει λόγω του τρόπου
με τον οποίο λειτουργεί η ανίχνευση αντικειμένων στις περισσότερες περιπτώσεις των
αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης. Στα αρχικά επίπεδα των αλγορίθμων, οι ανιχνευτές
αντικειμένων δημιουργούν αρκετά πλαίσια οριοθέτησης. Αυτά τα πλαίσια υποτίθεται ότι
καθένα περιέχει ένα μοναδικό αντικείμενο, αλλά αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν πλαίσια με
διαφορετικό σχήμα και μέγεθος που έχουν παραχθεί για το ίδιο αντικείμενο. Έτσι, ο
αλγόριθμος NMS, πλέον ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος για αυτή την
εργασία, αναλαμβάνει να βαθμολογήσει και να ομαδοποιήσει αυτά τα πλαίσια βάση της
απόστασης μεταξύ τους και της ομοιότητας τους. Στην ουσία, είναι μια μορφή
αλγορίθμου ομαδοποίησης. Στη συνέχεια επιστρέφει εάν μοναδικό πλαίσιο από κάθε
ομαδοποίηση.

4.4.5 Σύγκριση Εκδόσεων
Μικρές, αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις πραγματοποιούνται κατά τη μετάβαση από τη μια
έκδοση στην επόμενη.
Όλες οι εκδόσεις βασίζουν τη δομή τους στο νευρωνικό δίκτυο Darknet (Neural Network
Framework), με τροποποιήσεις αυτού από έκδοση σε έκδοση. Έτσι αρχικά
δημιουργήθηκε το Darknet το οποίο περιείχε 24 επίπεδα συνέλιξης. Στην επόμενη
έκδοση υπήρξε μετάβαση στο Darknet19, καθώς αυτό περιείχε 19 επίπεδα συνέλιξης,
ενώ αμέσως μετά πήγαμε στο Darknet53, με 53 επίπεδα συνέλιξης. Η τελευταία επίσημη
έκδοση βασίστηκε στο CSPDarknet53, το οποίο διατήρησε τον ίδιο αριθμό επιπέδων
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συνέλιξης, διαφοροποιήθηκε όμως με την εισαγωγή της σύνδεσης μερικής τροφοδότησης
(Cross-Stage-Partial CSP).
Όπως προαναφέρθηκε, η βασική διαφορά μεταξύ της πρώτης και δεύτερης έκδοσης του
συγκεκριμένου αλγορίθμου αφορά στη χρήση των κουτιών σταθεροποίησης (anchor
boxes). Έτσι στο YOLOv2 το κάθε κουτί σταθεροποίησης επιτυγχάνει να προβλέψει ένα
μοναδικό πλαίσιο οριοθέτησης αντικειμένου (bounding box) για κάθε κελί από το πλέγμα
(grid cell). Έτσι οι προβλέψεις που θα πάρουμε τελικά ως αποτέλεσμα θα είναι συνολικά
S x S x Β x ( 5 + C) αντί του S x S x (Β x 5 + C). Αποδεικνύεται ευκολά ότι όταν τα
πλαίσια B είναι περισσότερα του ενός τότε προκύπτουν περισσότερα στοιχεία στη νέα
υλοποίηση. Πλην όμως να διευκρινιστεί ότι το κάθε κουτί σταθεροποίησης επιστρέφει
μια πρόβλεψη πλαισίου και αρά δεν αυξάνονται τα στοιχεία που επιστρέφονται συνολικά.
Μια ακόμα σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο, είναι και η χρήση της ιεράρχησης
των κατηγοριών (hierarchical classification) κατά την κατηγοριοποίηση των
αντικειμένων. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιήσαν τη δομή του ImageNet και στη
συσχέτιση των κατηγοριών αυτού με το WordNet.
Συγκεκριμένα, το WordNet είναι μια βάση δεδομένων όρων λεξιλογίου δομημένη με
σημασιολογικές σχέσεις. Αποτελείται δηλαδή από σχέσεις που αφορούν τον ορισμό των
λημμάτων που περιέχει. Αυτό όμως που ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε στο YOLOv2,
ήταν οι δομές υπωνυμίας (hyponymus) των λέξεων, δηλαδή της ιεραρχικής σχέσης
μεταξύ δυο λημμάτων όταν η σημασία της μίας συμπεριλαμβάνεται μέσα στην άλλη ως
συστατικό της. Για παράδειγμα, το Ζώο - Κυνοειδές - Σκύλος ή Χρώματα - Πράσινο Λαχανί. Η πρόσβαση σε αυτή τη σημασιολογική βάση δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί
από ανθρώπους αλλά και μέσω αλγορίθμων. Τέλος, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς
πυλώνες υλοποίησης του Σημασιολογικού Διαδικτύου (Semantic Web) όπως το
εμπνεύστηκε ο Tim Berners-Lee, οριζόμενο από τον ίδιο ως «μια επέκταση του
υπάρχοντος Web, στην οποία η πληροφορία που δίνεται είναι καλά ορισμένη,
ενεργοποιώντας τη δυνατότητα για καλύτερη συνεργασία ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ανθρώπων» -“… an extension of the current Web in which information is given welldefined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation”.
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Έτσι, χρησιμοποιώντας την παραπάνω διάταξη, δημιούργησαν μια δενδροειδής δομή
συσχετίσεων, το WordTree, όπου κάθε κατηγοριοποίηση οδηγούσε στην επόμενη
υποκατηγορία και απέκλειε μονομιάς έναν μεγάλο αριθμό άλλων κατηγοριών. Σε
αντίθεση με την απευθείας χρήση της κατηγοριοποίησης που εμπεριέχει το ImageNet,
όπου όλες οι πιθανές κατηγορίες παρέμεναν πάντα ενεργές. Με αυτό τον τρόπο
επετεύχθη η εφαρμογή της χρησιμοποιούμενης συνάρτησης Softmax σε μικρότερο
αριθμό πιθανών κατηγοριών και ως εκ τούτου μεγαλύτερη ακρίβεια σε λιγότερο χρόνο.
Έτσι, από τις 20 κλάσεις που ήταν σε θέση να διαχειριστεί η πρώτη έκδοση, καταλήξαμε
το YOLOv2 να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί σε κατηγοριοποίηση αντικειμένων
που ξεπερνάνε τις 9000 κλάσεις (εξού και ο τίτλος YOLO9000) με εκτέλεση της
λειτουργίας ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο σε αντίθεση με τις 20 κατηγορίες του
πρώτου αλγόριθμου.

Εικόνα 21
WordTree VS ImageNet VS COCO

Το YOLOv1 στη βασική του έκδοση χρησιμοποιεί είκοσι τέσσερα (24) επίπεδα και
δυνατότητες επεξεργασίας κινούμενης εικόνας με έως 45 καρέ ανά δευτερόλεπτα (frames
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per second) έναντι των τριάντα (30) επιπέδων νευρωνικού δικτύου και έως 67 καρέ ανά
δευτερόλεπτα της επομένης έκδοσης.
Ο ερχομός της τρίτης εκδοχής διαφοροποιήθηκε με τη χρήση της λογιστικής
παλινδρόμησης (logistic regression) στον υπολογισμό της τιμή εμπιστοσύνης
(confidence) των πλαισίων οριοθέτησης των αντικειμένων (bounding boxes). Για την
αξιολόγηση των πιθανών πλαισίων οριοθέτησης συνέχισε να χρησιμοποιεί το σημείο
τομής έναντι του συνόλου (IoU). Παράλληλα, για την περαιτέρω αξιολόγηση των
πλαισίων οριοθέτησης εισήχθη η τεχνική της Μη Μέγιστης Επικάλυψης (Non Maximum
Suppression - NMS). Επίσης εγκαταλείφθηκε η χρήση της συνάρτησης SoftMax, καθώς
σύμφωνα με τους ερευνητές δε συνείσφερε σημαντικά στις επιδόσεις και στη θέση της
επιλέχθηκε η χρήση μιας ανεξάρτητης λογιστικής παλινδρόμησης (independent logistic
classifiers). Η υιοθέτηση της λειτουργία αυτής, έδωσε στον αλγόριθμο τη δυνατότητα
ταξινόμησης ενός αντικειμένου σε περισσότερες της μίας κλάσης, για παράδειγμα τη
ταξινόμηση ενός αντικειμένου ταυτόχρονα στις κλάσεις «Άτομο» και «Γυναίκα»,
εισάγοντας έτσι τη λειτουργία πρόβλεψης πολλαπλών ετικετών (Multi labels predection).
Τέλος, βελτίωσε την ικανότητα του αρχικού αλγορίθμου να εντοπίζει μικρά αντικείμενα.
Αυτό οφείλεται στη χρήση κάποιων διεπαφών συντομεύσεων (shortcut connections)
μεταξύ των συνελικτικών επιπέδων. Η χρήση αυτών των συνδέσεων μας επιτρέπει να
λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες από τον προηγούμενο πίνακα χαρακτηριστικών
(feature map). Αυτή η στόχευση στα μικρά αντικείμενα επέφερε μείωση στην απόδοση
αναφορικά με αντικείμενα μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους (σε σύγκριση με το
YOLOv2).
Στη βασική του έκδοση η τρίτη υλοποίηση χρησιμοποιεί πενήντα τρία (53) επίπεδα
νευρωνικού δικτύου.
Στο YOLOv4 [57] εκμεταλλευτήκαν δυο προσεγγίσεις, οι οποίες βελτίωσαν ακόμα
περισσότερο το αποτέλεσμα σε αξιοπιστία ζημιώνοντας ελάχιστα σε χρόνο. H μέθοδος
Πακέτο χωρίς Κόστος (Bag of Freebies – BoF Bag of specials – BoS) βελτιώνει τη
διαδικασία ανίχνευσης αντικειμένων χωρίς να επιβαρύνει τη τελική λειτουργία
(implementation), αλλά μόνο το κόστος εκπαίδευσης (χρόνο και πόρους), καθώς αυτό
εκτελείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Το πακέτο αλγορίθμων υλοποιεί μια
επαύξηση των εισαγόμενων δεδομένων (data augmentation) με τη χρήση φωτομετρικών
παραμορφώσεων όπως αλλαγή της φωτεινότητας, του κορεσμού, της αντίθεσης, του
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θορύβου ή και γεωμετρικές παραμορφώσεις όπως περιστροφή και περικοπή μιας
εικόνας. Επιπλέον, χρησιμοποίει την πρωτοεμφανιζόμενη τεχνική του μωσαϊκού εικόνων
(Mosaic), όπου πραγματοποιεί τη συνένωση τεσσάρων εικόνων σε μια – τετραπλή.
Υπάρχουν και άλλες αλληλεπιδράσεις των δεδομένων με τον αλγόριθμο, όπως η
διαγραφή, η περικοπή, ο αποκλεισμός περιοχών της εικόνας κ.α., που αυξάνουν τον
αριθμό των κατεργαζόμενων δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η περαιτέρω
γενίκευση του μοντέλου, χωρίς επιπλέον δεδομένα.

Εικόνα 22
Μωσαϊκό Εικόνων -YOLOv4

H δεύτερη μέθοδος, το Ειδικό Πακέτο (Bag of specials – BoS) αυξάνει τον αριθμό των
αντικειμένων που εντοπίζονται, επιβαρύνει όμως τον χρόνο λειτουργίας όχι όμως τόσο
δραματικά. Για να επιτευχθεί αυτό, εισήγαγαν τον αλγόριθμο Επισήμανσης Χωρικού
Εντοπισμού (Spatial Attention Module- SAM), τροποποιώντας τον κατάλληλα με τη
δρομολόγησή του μέσω ενός συνελικτικού επιπέδου, με αποτέλεσμα την αύξηση του
αρχικού πίνακα χαρακτηριστικών (feature map). Τέλος, τροποποιήθηκε μερικώς η
λειτουργία του CSPDarknet53, με την εισαγωγή της σύνδεσης μερικής τροφοδότησης
(Cross-Stage-Partial CSP). Με την λειτουργία αυτή, τα δεδομένα κατευθύνονται τόσο
μέσα από το εκάστοτε επίπεδο όσο και απευθείας στην είσοδο από το επόμενο.

4.5 Δίκτυα SSD
Επίσης πολλά υποσχόμενη και αρκετά διαδεδομένη υλοποίηση στην υπολογιστική
όραση αποτελεί η Single Shot MultiBox Detector (SSD) [4]. Συναγωνίζεται επάξια τις
δυνατότητες του You Only Look Once στις λειτουργίες ανίχνευσης αντικειμένων σε
πραγματικό χρόνο.
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4.5.1 Λειτουργία
Τα SSD ακολουθούν παραπλήσια προσέγγιση με το YOLO, υιοθετώντας επίσης
διαδικασίες ανίχνευση ενός επιπέδου (one-stage detector). Χρησιμοποιούν ένα βαθύ
νευρωνικό δίκτυο καταργώντας ταυτόχρονα το δίκτυο πρότασης περιοχών (Region
Proposal Network - RPN) και τη λειτουργία της επαναδηγματοληψίας (feature
resampling stage). Η όλη λειτουργία χωρίζεται σε δυο στάδια. Αρχικά πραγματοποιεί την
εξαγωγή του πίνακα χαρακτηριστικών (feature map) όπου με τη χρήση πολλαπλών
επιπέδων δημιουργείται ένας πολυεπίπεδος πίνακας χαρακτηριστικών (multi-scale
feature maps). Η ύπαρξη πολλών επιπέδων έχει ως στόχο τον εντοπισμό αντικείμενων
ανεξάρτητα (independently). Προκειμένου δε να εντοπισθούν μεγαλύτερα αντικείμενα
εντός της εικόνας, δημιουργείται και ένας πίνακας χαρακτηριστικών χαμηλής ανάλυσης.
Την όλη υλοποίηση ανακάλυψης του πραγματικού μεγέθους του υπό έλεγχο
αντικειμένου, ενισχύει η χρήση των Δικτύων Πυραμίδας Χαρακτηριστικών (Feature
Pyramid Networks FPN) [58]. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η εφαρμογή συνελικτικών
φίλτρων (convolution filters) μέσω συγκεκριμένων επιπέδων για τον εντοπισμό των
αντικειμένων. Η όλη αυτή διάταξη βελτιώνει σημαντικά την ακρίβεια των προβλέψεων.
Μία ακόμα λειτουργία που ενσωματώθηκε, αφορά στην πρόβλεψη των σωστών πλαισίων
οριοθέτησης των αντικειμένων (bounding boxes) με τη χρήση των προεπιλεγμένων
ορίων πλαισίων (default boundary boxes). Έτσι, αντί να πραγματοποιούνται προβλέψεις
πλαισίων τυχαία, για όλες τις κατηγορίες αντικειμένων, αυτές επιλέγονται βάση του
σχήματος του αντικειμένου – όπως ουσιαστικά συμβαίνει στην πραγματική ζωή.
Προκειμένου δε να κρατηθεί η πολυπλοκότητα σε χαμηλά επίπεδα, έχουν προκαθοριστεί
χειροκίνητα κατά την υλοποίηση, οι προκαθορισμένες διαστάσεις πλαισίων
αντικειμένων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Επιπλέον, με σκοπό να
καλυφθούν διαφορετικές διαστάσεις αντικειμένων εντός της ιδίας εικόνας, ακόμα και
διαστάσεις για τις οποίες το νευρωνικό δίκτυο δεν έχει εκπαιδευτεί, επιλέγετε η χρήση
διαφορετικών επιπέδων κλίμακας κατά την εξέταση του πίνακα χαρακτηριστικών. Η
παραπάνω επιλογή αύξησε σημαντικά τις προτάσεις περιοχών αντικειμένων με θετική
εξέλιξη τη βελτίωση της ανίχνευσης αλλά και με αντίκτυπο στη συνολική ταχύτητα του
δικτύου. Τέλος, την επιλογή των βέλτιστων πλαισίων οριοθέτησης μεταξύ των πολλών,
αναλαμβάνει ο αλγόριθμος της Μη Μέγιστης Επικάλυψης (NMS).
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Η παραπάνω υλοποίηση είχε πολύ καλή απόδοση σε δεδομένα εικόνας υψηλότερης
ανάλυσης ενώ υστερούσε σε μικρότερες εικόνες. Επίσης παρατηρήθηκε ότι συγχέει
αντικείμενα με παρόμοιες κατηγορίες (π.χ. ζώα).

4.5.2 Σύγκριση χαρακτηριστικών SSD με YOLO
Αναμφισβήτητα και τα δύο τελευταία δίκτυα - Single Shot MultiBox Detector και You
Only Look Once - έχουν επιτύχει να υλοποιήσουν την υπολογιστική όραση, όπως αυτή
είχε αρχικά νοηθεί. Μπορούν να εντοπίζουν και να κατηγοριοποιούν ένα τεράστιο εύρος
διαφορετικών αντικειμένων, σε πραγματικό χρόνο. Σημαντικό επίσης ότι οι απαιτήσεις
υλισμικού είναι χαμηλές.
Και οι δυο υλοποιήσεις διαθέτουν τον πηγαίο κώδικα τους δωρεάν και ελεύθερο για τη
χρήση του από επιστημονική κοινότητα. Υποστηρίζουν ως δεδομένα εισόδου, τόσο
εικόνες όσο και βίντεο. Ως εκ τούτου μπορούν να εφαρμοστούν κάλλιστα στη ρομποτική
(robotics), την αυτόνομη οδήγηση οχημάτων (self-driving vehicle), τη διαχείριση
κυκλοφορίας (traffic management) κ.α..
Το Single Shot MultiBox Detector επιτυγχάνει καλύτερη ισορροπία μεταξύ ακρίβειας
και ταχύτητας, ενώ το You Only Look Once είναι τρομακτικά γρήγορο. Βασικό
μειονέκτημα του πρώτου δικτύου, όπως ήδη προαναφέρθηκε, είναι ο εντοπισμός
αντικειμένων μικρού μεγέθους. Αντίθετα, βασικό πλεονέκτημα του YOLO είναι οι
χαμηλές απαιτήσεις του σε υλικό. Μπορεί να λειτουργεί αποδοτικότατα ακόμα και όταν
χρησιμοποιεί την επεξεργαστική ισχύ ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου.
Στον δίκτυο SSD επιλέχθηκε η λειτουργία των προεπιλεγμένων ορίων πλαισίων (default
boundary boxes). Αντίστοιχα στο YOLO προτάθηκε το πλαίσιο σταθεροποίησης (anchor
boxes). Ουσιαστικά είναι παρόμοιες προσεγγίσεις, με τη διαφορά ότι τα πλαίσια
σταθεροποίησης προκύπτουν κατά την εκπαίδευση του δικτύου ενώ αντίθετα, τα
προεπιλεγμένα όρια πλαισίων (default boundary boxes) έχουν ορισθεί κατά τη
δημιουργία του αλγόριθμου, με επέμβαση των δημιουργών του συγκεκριμένου δικτύου.
Πλέον υπάρχουν οι εκδόσεις YOLOv4 και DSSD, με γενική αναφορά ότι η πρώτη από
αυτές, έχει βελτιώσει σημαντικά την απόδοσή της συγκριτικά με την δεύτερη.
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Εικόνα 23
Συγκριτική Παράσταση Αλγορίθμων [55]
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5. Πεδίο Εφαρμογής
5.1 Αναγκαιότητα
Οι πληροφορίες που παρέχονται από μια εικόνα είναι απεριόριστες και ως εκ τούτου αυτή
μπορεί να ταξινομηθεί σε εκατοντάδες και ίσως χιλιάδες κατηγορίες. Αυτό την κάνει
πολύ χρήσιμη σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφορίας. Δεν είναι τυχαία
η ρήση «Μια εικόνα χίλιες λέξεις». Πλην όμως, η ποιότητα της παρεχόμενης
πληροφορίας είναι πολύ χαμηλή καθώς δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη. Έτσι οι εικόνες
– τουλάχιστο μέχρι πρόσφατα – κατατάσσονταν στην κατηγορία των «μη δομημένων
δεδομένων» καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να δομηθούν και να ιεραρχηθούν άμεσα.
Παράλληλα, η διαδικασία να δομηθούν μερικώς, και να ταξινομηθούν έστω και σε
υποτυπώδεις κατηγορίες απαιτούσαν επίπονες και χρονοβόρες εργασίες που
περιλάμβαναν σημαντική ανθρώπινή παρέμβαση, η οποία πολλές φορές ελλοχεύει

Εικόνα 24
Αγελάδες ή Δύο υγιείς αγελάδες χρώματος άσπρο με μαύρο σε πράσινο λιβάδι μια ηλιόλουστη μέρα που κοιτούν
απευθείας στην κάμερα

κίνδυνους καθώς υπόκεινται σε κρίσεις ή λάθη. Ακόμα και τότε όμως, η πληροφορία
που περιείχε η εικόνα, δε μπορούσε να ληφθεί εξ ολοκλήρου καθώς οι διαδικασίες
ταξινόμησής αυτών στόχευαν στην τοποθέτηση των εικόνων σε συγκεκριμένη –
προαποφασισμένη – κατηγοριοποίηση. Για παράδειγμα, η παραπάνω φωτογραφία θα
μπορούσε να ταξινομηθεί στην κατηγορία «Αγελάδες». Εάν όμως ένα επόμενο έργο
απαιτούσε τη ταξινόμηση των εικόνων ανάλογα με τον αριθμό των αγελάδων. Εκεί θα
έπρεπε να επαναληφθεί μια χειροκίνητη διαδικασία ταξινόμησης ανάλογα με τον αριθμό
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των αντικειμένων - στόχων στην εικόνα, δηλαδή στο παράδειγμα μας «Μια Αγελάδα /
Δύο Αγελάδες / Τρείς Αγελάδες κ.λπ.». Τι θα γινόταν εάν προέκυπτε ανάγκη να
ταξινομηθούν ανάλογα με το χρώμα των αγελάδων δηλαδή κατηγοριοποίηση τύπου
«άσπρη αγελάδα / καφέ αγελάδα κ.λπ.»; Ποσό μάλλον εάν απαιτούνταν η λήψη
περιφερικών πληροφορίων εντός της εικόνας, που μπορεί να αφορούν την
κατηγοριοποίηση με βάση τον καιρό (ήλιος / συννεφιά / χιόνι), το τοπίο (λιβάδι / δάσος
/ πόλη), τη θέση των αντικειμένων στην εικόνα (όψη / πλάγια) αλλά ακόμα και πιο
εξεζητημένα σενάρια απαιτήσεων αλλά καθ’ όλα πιθανά, όπως η ταξινόμηση με βάση
την υγεία των αγελάδων (φυσιολογική / υποσιτισμένη / ασθενική). Ουσιαστικά οι
πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν από μια απλή φωτογραφία είναι ανεξάντλητες.
Η παραπάνω απαίτηση οδήγησε τους ερευνητές στην προσπάθεια ανάπτυξης
αλγορίθμων αυτόματης αναγνώρισης εικόνων ενώ παράλληλα το μεγάλο ενδιαφέρον των
εταιρειών για τη τεχνολογία αυτή, έφερε τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις στον τομέα
ανάπτυξης της υπολογιστικής όρασης. Με το χρόνο, εξελίχθηκαν και οι απαιτήσεις της
κοινωνίας με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στην ανάγκη δημιουργίας εξαιρετικά
γρήγορων - σχεδόν ακαριαίων -

αλγορίθμων ώστε να επιτευχθεί η αναγνώριση

αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτό συνέδραμε σημαντικά και η εξέλιξη του
υλισμικού των υπολογιστών.

5.2 Χρήση
Οι τομείς ενδιαφέροντος για τη χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης αντικειμένων σε
πραγματικό χρόνο, είναι απεριόριστοι. Στην ασφάλεια, την κοινωνική ζωή, το εμπόριο,
τον αθλητισμό, την υγεία, την παροχή υπηρεσιών, την επιχειρηματικότητα και σχεδόν σε
κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας.

5.2.1 Ασφάλεια
Η ανάγκη για προσωπική και δημόσια ασφάλεια οδήγησε ιδιώτες, επιχειρήσεις όσο και
δημόσιους φορείς στη μαζική χρήση ψηφιακών συστημάτων καταγραφής εικόνων. Έτσι
πέτυχαν να εποπτεύουν, μέσω φυσικής επιτήρησης του παραγόμενου βιντεοληπτικού
υλικού, σημεία ενδιαφέροντος. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με μια συμβατική κάμερα όσο
και με την αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων. Με την ανάλυση εικόνων σε πραγματικό
χρόνο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μηχανισμών έγκυρης και έγκαιρης ειδοποίησης
για περιστατικά πλημυρών, δασικών πυρκαγιών και εκτάκτων καιρικών φαινομένων.
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Στον τομέα της ασφάλειας, οι κάμερες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ατόμων (face
recognition) οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου ή πολίτες που
έχουν εξαφανιστεί. Παράλληλα έχει εδραιωθεί από τα κράτη, στην προσπάθεια τους για
τη διασφάλιση της εξωτερικής τους ασφάλειας, η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών
(Unmanned Aerial Vehicle – UAV), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν
σχεδόν αυτόνομα. Στην περίπτωση της αυτόνομης κίνησής τους, η χρήση αλγορίθμου
εντοπισμού αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο είναι επιβεβλημένη ώστε τα UAV να
εστιάζουν και να αναδιαμορφώνουν την εκτελεσθείσα διαδρομή βάση των αντικειμένων
που εντοπίζουν . Ταυτόχρονα, λόγω του όγκου των δεδομένων που παρέχουν τέτοιου
είδους συστήματα – φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης – η χρήση αλγορίθμων είναι
απαραίτητη. Έτσι, εκπαιδεύοντας στοχευμένα το νευρωνικό δίκτυο, δύναται να
εντοπίζουν αντικείμενα ενδιαφέροντος χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη μιας ογκώδης
ομάδας για την διαχείριση τους.

5.2.2 Κοινωνία
Παράλληλα, καθημερινές ανάγκες και εργασίες που διεκπεραιώνονταν από ανθρώπινο
δυναμικό αντικαταστάθηκαν από κέντρα ελέγχου όπου η συνολική εικόνα που παρέχει
το δίκτυο καμερών βελτιώνει σημαντικά, σε χρόνο και ορθότητα, τις αποφάσεις που
λαμβάνονται. Η διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας στα κέντρα των πόλεων με την
αυτοματοποιημένη τροποποίηση του χρόνου εναλλαγής των φαναριών κυκλοφορίας, η
διαχείριση γραμμών παραγωγής προϊόντων και άλλα.

5.2.3 Εμπόριο
Πλέον, όσο ποτέ άλλοτε, είναι δεδομένη η χρήση καμερών επιτήρησης εσωτερικά των
εμπορικών καταστημάτων. Η δυνατότητα καταγραφής του χώρου εντός του οποίου
κινείται ένας πελάτης σε συνδυασμό με τον χρόνο που παραμένει μπροστά από την κάθε
προθήκη προϊόντων καθώς και η εν γένει δραστηριότητά του στο χώρο (activity
recognition) αλλά και η αναγνώριση των συναισθημάτων (sentiment recognition) ενός
πελάτη όταν αυτός κοιτάζει μια διαφήμιση, μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες
στον τομέα του μάρκετινγκ.

5.2.4 Αθλητισμός
Στον αθλητισμό η χρήση τέτοιων εφαρμογών χρησιμοποιούνται προκειμένου να
αναλυθεί ο τρόπος που κάθε παίκτης κινείται εντός του χώρου του γηπέδου
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επιτυγχάνοντας να αντιληφθούμε πότε και που είναι αποδοτικότερος (real time player
performance).

5.2.5 Υγεία
Αξίζει να αναφερθεί και η χρήση των μεθόδων αυτών στον ιατρικό τομέα, κυρίως στον
τομέα της εξέτασης-αξιολόγηση μαγνητικών τομογραφιών (MRI) και ακτινογραφιών, με

Εικόνα 25
Κάμερα Ανίχνευσης Θερμοκρασίας Σώματος

σκοπό τον εντοπισμό διαταραχών υπερκινητικότητας [60], του Alzheimer [61],
εγκεφαλικών όγκων [62], καρδιακών προβλημάτων [63] και άλλα. Σημαντική ήταν η
συμβολή της συγκεκριμένης τεχνολογίας κατά την επιδημία του Covid-19. Εκεί
απαιτήθηκε ευρέως η θερμομέτρηση ατόμων, πολλές φορές μαζικά. Έτσι η χρήση
καμερών εντοπισμού ατόμων και ελέγχου θερμοκρασίας αυτών, καθιερώθηκε και
εφαρμόστηκε σε όλους τους δημόσιους χώρους όπως στα αεροδρόμια, τα νοσοκομεία
αλλά και στα εμπορικά κέντρα. Όπως αποδείχθηκε η χρήση της συγκεκριμένης
τεχνολογίας ήταν καταλυτική για την πρόληψη και αποτελούσε μονόδρομο.

5.2.6 Επιχειρηματικότητα
Η πλέον εξαρτώμενη επιχειρηματική κίνηση, στην υπολογιστική όραση, είναι η
δημιουργία αυτοοδηγούμενων οχημάτων (Autonomous vehicle - AV). Η εξέλιξή τους
επαφίεται στην ικανότητα των μηχανικών να καταρτήσουν και στη δυνατότητα του
υλισμικού να εκτελέσει, έναν τόσο αξιόπιστο και παράλληλα γρήγορο αλγόριθμο
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ανίχνευσης αντικειμένων ώστε να μπορούν να εμπιστευθούν σε αυτόν την ανθρώπινη
ζωή. Ήδη υπάρχουν πολλές θετικές εξελίξεις ενώ δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η
υιοθέτηση αυτοοδηγούμενων οχημάτων εκτιμάται ότι θα βελτιώσει σημαντικά την
κυκλοφορία στους δρόμους [64] αλλά κυρίως θα συμβάλει στη μείωση των τροχαίων
ατυχημάτων [65] όσο και στην ασφάλεια των πεζών [66, pp. 59-77]. Εκτός αυτού πολλές
εταιρίες αναπτύσσουν αλγόριθμους ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, όπως για
παράδειγμα εταιρίες μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ώστε αυτά να
ακολουθούν τον χρήστη κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας του ή να εστιάζουν
αποκλειστικά σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Παρόμοιες δυνατότητες δίνονται κατά την
χρήση στην βιομηχανική παραγωγή με τον έλεγχο της ποιότητας παραγωγής και του
τελικού προϊόντος. Επιπλέον, στην αγροτική παραγωγή, τόσο με τον δια ζώσης έλεγχο
των φυτών και των προϊόντων μέσω συστημάτων προσαρμοσμένων στα αγροτικά
μηχανήματα και στην γραμμή τυποποίησης όσο και απομακρυσμένα με την χρήση
δορυφορικών εικόνων ώστε για παράδειγμα να επισημαίνετε η ανάγκη για πότισμα των
φυτών.

5.2.7 Εκπαίδευση
Τεχνολογίες που βασίζονται στην υπολογιστική όραση έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή
τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Απλές φαινομενικά εφαρμογές, όπως η λειτουργία ενός πίνακα με
αναγνώριση κειμένου έως την χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented
Reality) για την εικονική αναπαράσταση ενός δεινοσαύρου στην αίθουσα διδασκαλίας
ενός δημοτικού σχολείου όσο και της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) για
την περιήγηση σε ένα μουσείου ή την παρακολούθηση μιας εγχείρησης από φοιτητές της
Ιατρικής. Όλα αξιοποιούν μεθόδους που βασίστηκαν και εξελίχθηκαν μέσω της
υπολογιστικής όρασης.
Σε όλα τα παραπάνω ωφέλησε ιδιαίτερα η σημαντική πτώση του κόστους του υλικού με
την ταυτόχρονη αναβάθμιση της απόδοσής του.

5.3 Υλισμικό
Η ταχεία ανάπτυξη και η μοναδικότητα των δυνατοτήτων που παρέχει η μηχανική
μάθηση έχει δημιουργήσει μια «έκρηξη» παραγωγής στοχευμένου υλισμικού. Αρκετοί
αναφέρουν τη τρέχουσα περίοδο ως «Έκρηξη της Κάμβριας» στο υλισμικό μηχανικής
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μάθησης, θέλοντας να επισημάνουν την ένθερμη καινοτομία και την έντονη
δραστηριότητα. Η έκφραση «Έκρηξη της Κάμβριας» δανείζεται από την Κάμβρια
περίοδο, πριν από περίπου 540 εκατομμύρια χρόνια, όταν ουσιαστικά άρχισαν να
μορφοποιούνται τα πολυκύτταρά ζώα για πρώτη φορά και η τότε εκτενής μετάλλαξη των
οργανισμών – λόγω των επικρατουσών συνθήκων στον πλανήτη – ήταν τόσο ραγδαία
και μαζική που χαρακτηρίστηκε ως «έκρηξη». [3]
Ακριβώς όπως και σήμερα που διαπιστώνεται μια εκτόξευση της καινοτομίας αναφορικά
με το υλικό που σχετίζεται με τη μηχανική μάθηση. Έτσι, παρόλο που επικρατεί η άποψη
ότι οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) είναι η κυρίαρχη αρχιτεκτονική υλικού για
εκτέλεση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και εν γένει τεχνητής νοημοσύνης (Artificial
Intelligence – AI), αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια, τόσο οι
συστημικοί κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών (microchip processors) όσο και
νεοσύστατες εταιρείες, έχουν κατασκευάσει και εισαγάγει στην αγορά μια εντυπωσιακή
νέα γενιά αρχιτεκτονικών υλικού που έχουν βελτιστοποιηθεί κατάλληλα για εφαρμογές
τεχνητής νοημοσύνης.
Κυριότερες από αυτές τις νέες βελτιστοποιημένες αρχιτεκτονικές μικροεπεξεργαστών εκτός από τις νέες γενιές GPU - είναι οι λεγόμενες Μονάδες Επεξεργασίας Νευρωνικών
Δικτύων (Neural Network Processing Units - NNPU), οι Συστοιχίες Επιτόπια
Προγραμματιζόμενων Πυλών (Field Programmable Gate Arrays - FPGA), τα
ολοκληρωμένα κυκλώματα για συγκεκριμένες εφαρμογές (Application-Specific
Integrated Circuit - ASIC) και διάφορες άλλες προσεγγίσεις που βασίζουν τη δομή των
μικροεπεξεργαστών τους στη νευροσυναπτική αρχιτεκτονική (neurosynaptic chip ή
cognitive

chip).

Ταυτόχρονα,

ικανοποιώντας την ανάγκη της αγοράς,
παρήχθησαν

φορητές

και

αρθρωτές

επιλογές (Vision Processing Unit - VPU)
που παρέχουν τη δυνατότητα κατ’
επιλογή

τοποθέτηση

τους

σε

προϋπάρχοντα συστήματα με σκοπό τη
βελτίωση της απόδοσής τους στον
συγκεκριμένο τομέα.

Ως εκ τούτου, η

σημερινή αγορά τεχνητής νοημοσύνης

Εικόνα 26
VPU τοποθετημένη σε μικροϋπολογιστή
(Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU,
Raspberry Pi model 3)
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διαθέτει

πληθώρα

επιλογών

υλισμικού,

εξαιρετικά

προσαρμοσμένων

για

συγκεκριμένους ρόλους.
Σημαντικό εδώ να αναφερθεί η αύξηση στην κατασκευή και ενσωμάτωση τέτοιων
μικροεπεξεργαστών, που δηλαδή στοχεύουν αποκλειστικά για βελτιστοποιημένη
εκτέλεση αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στις «έξυπνες» συσκευές κινητής
τηλεφωνίας (Smartphones) όσο και στους μικροϋπολογιστές που κατασκευάζονται με
σκοπό την αξιοποίησή τους στα πολλά υποσχόμενα διασυνδεμένα δίκτυα
μικροϋπολογιστών και αισθητήρων (Internet of Things - IoT).

5.4 Λογισμικό
Υπάρχει μια πληθώρα επιλογών λογισμικού στην ευχέρεια των ερευνητών. Κάποιες από
αυτές αφορούν στην διάθεση του πλήρους κώδικα (ανοιχτό κώδικα) τόσο για χρήση όσο
και για τροποποίηση ενώ άλλες διατίθενται αποκλειστικά για εμπορική χρήση. Επιπλέον,
όλες οι συστημικές εταιρίες στον χώρο της τεχνολογίας δημιουργούν, αναπτύσσουν και
ενσωματώνουν συνεχώς, σχετικό λογισμικό και υπηρεσίες. Παράλληλα, σε όλες τις
γνωστές πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών νέφους (cloud computing) έχουν ενσωματωθεί
εργαλεία υπολογιστικής όρασης.
Να αναφερθεί ότι στον τομέα της υπολογιστικής όρασης, λόγω της αναγκαιότητας
διαμοιρασμού κώδικα για τη βελτίωση των παρεχόμενων αποτελεσμάτων, υπάρχει η
τάση οι ερευνητές αλλά ακόμα και οι εταιρίες να διαθέτουν εξ ολοκλήρου ή μέρους του
κώδικα τους, ανοιχτά στην κοινότητα ή να παρέχουν σχετικές Διεπαφές
Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface - API) για τον ίδιο
λόγο.

5.4.1 Λογισμικό Υπολογιστικής Όρασης
Οι πιο διαδεδομένες υλοποιήσεις λογισμικού για υπολογιστική όραση είναι το OpenCV
[67] και το OpenVINO [68].
- Το OpenCV – από το Open Computer Vision - είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το
1999 και δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των Intel Corporation, της Itseez και της
Willow Garage. Όσο αφορά τους πόρους η λειτουργία του βασίζεται στον κεντρικό
επεξεργαστή (CPU) ενώ από το 2010 και έπειτα έχει τη δυνατότητα να στραφεί στους
επεξεργαστές των καρτών γραφικών τεχνολογίας GUDA.
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Βασίζεται σε κώδικα C++ . Η βιβλιοθήκη του διαθέτει πάνω από 2500 αλγορίθμους
βελτιστοποίησης οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια πληθώρα εργασιών σχετικά
με την υπολογιστική όραση. Από την ανίχνευση αντικειμένων και ατόμων έως τη
συρραφή εικόνων με σκοπό την παραγωγή βίντεο υψηλής ανάλυσης.
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του, σχεδόν με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα τόσο
υπολογιστών (Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD) όσο και
έξυπνων τηλεφώνων (Android, iOS, BlackBerry ). Επιπλέον, υποστηρίζει την ανάπτυξη
λογισμικού μέσω της γλώσσας προγραμματισμού C++ ενώ μέσω κατάλληλων
διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γλώσσες
όπως η Python, η Java και η MATLAB. Η δυναμική του OpenCV αντικατοπτρίζεται
από την πληθώρα των ερευνητών που το χρησιμοποιούν και το υποστηρίζουν και
υπολογίζεται σήμερα ότι αυτοί ξεπερνούν τα 47.000 άτομα. To OpenCV είναι ανοιχτού
κώδικα και ελεύθερο στην χρήση (BSD licensed).
- Το OpenVINO – από το Open Visual Inference and Neural Network Optimization –
ανακοινώθηκε από την Intel Corporation το 2019. Βασίζεται σε κώδικα C++ και
Python. Υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών Windows, Linux και
MacOS.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, την OpenVINO toolkit, η οποία είναι ανοιχτού κώδικα και
υποστηρίζεται από την κοινότητα ανοιχτού κώδικα και η Intel Distribution of
OpenVINO toolkit η οποία υποστηρίζεται από την ίδια την εταιρία. Όσον αφορά τους
πόρους, η λειτουργία του βασίζεται στους κεντρικούς επεξεργαστές (Intel Core
Processors) και τους επεξεργαστές γραφικών της Intel (Intel Processor Graphics).

5.4.2 Λογισμικό Νευρωνικών Δικτύων
Πολλές είναι πλέον οι εταιρείες τεχνολογίας που παράγουν και χρησιμοποιούν δικές τους
λύσεις σχετικά και με τα νευρωνικά δίκτυα. Σε αρκετές από αυτές τις υλοποιήσεις
επιλέγεται να δημοσιοποιηθεί ο κώδικάς ή/και η αρχιτεκτονική του δικτύου, παρέχοντας
έτσι σημαντική βοήθεια στην κοινότητα των ερευνητών της μηχανικής μάθησης.
Υπάρχει όμως και μια ογκωδέστατη κοινότητα ερευνητών που βελτιώνει και υποστηρίζει
ενεργά λύσεις ανοιχτού κώδικα.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα για μηχανική μάθηση και
νευρωνικά δίκτυα, είναι το TensorFlow. Αρχικά αναπτύχθηκε από ερευνητές και
μηχανικούς που εργάζονταν στην ομάδα του Google Brain (Google Machine Intelligence
Research). Τον Νοέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η δημόσια διανομή του, ως
ανοιχτό λογισμικό. Η χρήση του σε συνδυασμό με το προσθετό (API) της Keras,
προκειμένου να απλοποιηθεί το περιβάλλον χρήσης, αποτελεί βασική επιλογή χιλιάδων
ερευνητών.
Ιδιαίτερα σημαντική και κατά κόρον χρησιμοποιούμενη είναι η πλατφόρμα που
εξελίχθηκε από την Nvidia Corporation, η Compute Unified Device Architecture
(CUDA). Διαπιστώθηκε ότι οι κάρτες γραφικών παρουσιάζουν εντυπωσιακή απόδοση
στην εκτέλεση νευρωνικών δικτύων. Έτσι δημιουργήθηκε κατάλληλο λογισμικό ώστε να
αναδρομολογεί την εκτέλεση του δικτύου από τον κεντρικό επεξεργαστή (CPU) σε αυτόν
της κάρτας γραφικών (GPU). Παράλληλα δημιουργήθηκε και το NVIDIA CUDA Deep
Neural Network (cuDNN), το οποίο υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενές διαδικασίες για
υλοποιήσεις νευρωνικών δικτύων (forward and backward convolution, pooling,
normalization, activation layers). Η χρήση της CUDA είναι πολύ διαδεδομένη στην
υπολογιστική όραση και για το λόγο αυτό υποστηρίζεται από σχεδόν όλες τις σχετικές
πλατφόρμες ανοιχτού κώδικά.
Υπάρχουν βέβαια αρκετοί ερευνητές που επιλέγουν, σε μια υλοποίηση τους, να μην
χρησιμοποιήσουν έτοιμες λύσεις και έτσι δημιουργούν το δικό τους νευρωνικό δίκτυο.
Μια τέτοια πρόταση είναι το Darknet. To δίκτυο αυτό είναι κατασκευασμένο ειδικά για
την υποστήριξη του YOLO και η δομή του εστιάζει αποκλειστικά στην βελτίωση της
υπολογιστικής όρασης. Βασίζεται σε κώδικα C++ και CUDA και παρέχει την
δυνατότητα επιλογής ως προς την εκμετάλλευση των πόρων του κεντρικού επεξεργαστή
ή της κάρτας γραφικών. Θα πρέπει βέβαια κατά την επιλογή μεταξύ CPU και GPU, να
συνεκτιμήσουμε ότι: «Darknet on the CPU is fast but it's like 500 times faster on GPU!»,
όπως σημειώνετε από τον δημιουργό του Darknet [69].
Η ανοιχτή διανομή των παραπάνω υλοποιήσεων, υπολογιστικής όρασης και νευρωνικών
δικτύων, συνέβαλε στην δημιουργία υποδομών διαλειτουργικότητας μεταξύ των
διαφόρων προτάσεων, μέσω API ή βιβλιοθηκών ή και μέσω τροποποίησης - μετάφρασης
του πηγαίου κώδικα. Έτσι για παράδειγμα, το Darknet μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το
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OpenCV και το CUDA αλλά μπορεί να εισαχθεί και στο TensorFlow με το όνομα
Darkflow.

5.4.3 Δομές Νέφους
Όλες οι κυρίαρχες πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών νέφους έχουν ενσωματώσει στη
φαρέτρα τους εργαλεία υπολογιστικής όρασης.
Η εταιρία Google έχει παρουσιάσει το Vision AI, το οποίο περιέχει δυο προϊόντα: το
AutoML Vision και το Vision API. Παρέχονται μέσω του (Cloud) AutoML εντός της
πλατφόρμας Google Cloud Platform (GCP). Διαθέτει γραφικό περιβάλλον και ως εκ
τούτου η διαδικασία υλοποίησης μιας εφαρμογής είναι, συγκριτικά με άλλες, αρκετά
εύκολή. Έτσι, μέσω του Vision AI μπορεί κάποιος να υλοποιήσει λειτουργίες όπως την
κατηγοριοποίηση εικόνων (Vision Classification) με βάση προεπιλεγμένες ετικέτες, τον
εντοπισμό πλαισίων αντικειμένων (Vision Edge - Image Classification) , τον εντοπισμό
πολλαπλών αντικειμένων (Vision Object Detection) και τέλος τον εντοπισμό και την
εξαγωγή των πλαισίων πολλαπλών αντικειμένων (Vision Edge - Object Detection). Οι
επιλογές υλικού που παρέχονται εντός της πλατφόρμας και σε βασικό επίπεδο χρήστη,
είναι εντυπωσιακές.
Επίσης, η Google διαθέτει ως μέρος της πλατφόρμας Google Research, το Colaboratory
ή «Colab». Αποτελεί ένα δικτυακό περιβάλλον με υπόβαθρο υλισμικού και λογισμικού,
προεγκατεστημένο και προρυθμισμένο, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί άμεσα κώδικας
σχετιζόμενος με υλοποιήσεις μηχανικής μάθησης. Βασίζεται στην πλατφόρμα ανοιχτού
λογισμικού Jupyter και ουσιαστικά δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση τοπικά. Το
εργαλείο αυτό, αποτελούσε για χρόνια, την εσωτερική πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού
της εταιρίας. Από τα τέλη όμως του 2017, διατίθεται δημόσια και δωρεάν, παρέχοντας
παράλληλα και έκδοση με συνδρομή. Σημαντική εξέλιξη, αποτελεί η απόφαση να
παρέχει δωρεάν και πόρους επεξεργασίας γραφικών (GPU) αλλά και το Tensor
Processing Unit (TPU), το οποίο είναι υλικό ανεπτυγμένο από την ίδια την εταιρία,
εξειδικευμένο για υλοποιήσεις μηχανικής μάθησης.
Η εταιρία Amazon έχει παρουσιάσει το Amazon Rekognition. Το εργαλείο αυτό
παρέχεται μέσω της πλατφόρμας Amazon Web Services (AWS) και διαθέτει δυο δυνατές
επιλογές αλγορίθμων: αλγόριθμοι που είναι προ-εκπαιδευμένοι σε δεδομένα που
συλλέγονται από την Amazon ή τους συνεργάτες της και σε αλγόριθμους που μπορεί να
60

εκπαιδεύσει ο χρήστης, μέσω ενός προσαρμοσμένου συνόλου δεδομένων. Ενδεικτικά,
στους προ-εκπαιδευμένους αλγορίθμους παρέχονται οι επιλογές του εντοπισμού μη
ασφαλούς περιεχόμενου (ακατάλληλο, βίαιο κ.λπ. ), της αναγνώρισης χαρακτηριστικών
και κινήσεων του προσώπου και την εξαγωγή συμπερασμάτων όπως τη διάθεση του
εικονιζόμενου ανθρώπου (χαρά, λύπη, απογοήτευση κ.α.), την ηλικία, το φύλο, τα
χαρακτηριστικά (γενειάδα, γυαλιά οράσεως κ.α.).
Η εταιρία Microsoft έχει παρουσιάσει το Computer Vision API. Αυτό παρέχεται μέσω
της πλατφόρμας Azure Cloud Services. Έχει παρόμοιες δυνατότητες με τις
προαναφερθέντες πλατφόρμες ενώ επίσης παρέχει προ-εκπαιδευμένους αλγορίθμους.
Ενδεικτικά παρέχει τη δυνατότητα, εκτός των άλλων, να εξάγει πληροφορίες που
απεικονίζονται σε μια εικόνα και να δημιουργεί ένα κείμενο στο οποίο να περιγράφει
επακριβώς τι απεικονίζεται σε αυτήν.
Η εταιρία IBM έχει παρουσιάσει δύο υλοποιήσεις που αφορούν την υπολογιστική όραση.
Την Watson Visual Recognition (Watson VR) και την PowerAI Vision. Διατίθενται
κυρίως για εμπορική χρήση. Για εργασίες μικρού όγκου και για συγκεκριμένες
κατηγοριοποιήσεις παρέχεται και μια δωρεάν έκδοση με προ-εκπαιδευμένους
αλγόριθμους. Παρέχεται, επίσης, ένα σύστημα διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών
(API) το οποίο είναι ανοιχτού κώδικα. Κυρίως όμως διαθέτει εκδόσεις για επιχειρήσεις
και κρατικούς φορείς με τεράστιες δυνατότητες επίλογων διασύνδεσης, επεκτάσεων,
συμβατότητας με γλώσσες προγραμματισμού και τύπων δεδομένων.
Γενικά, όλες οι παραπάνω λύσεις υπηρεσιών νέφους έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν
την ανάπτυξη μοντέλων υπολογιστικής όρασης, μέσω κώδικα αλλά και μέσω ενός
γραφικού περιβάλλοντος (Graphical User Interface - GUI), το οποίο είναι φιλικό προς
τον χρήστη και επιτρέπει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής χωρίς μεγάλη τεχνική
εξειδίκευση. Παράλληλα οι επιλογές και οι συνδυασμοί υλικού που παρέχονται είναι
μοναδικές. Στον αντίποδα βέβαια βρίσκεται το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

5.5 Ηθική
5.5.1 Πεδίο Προβληματισμού
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι τομείς που θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη και την χρήση
τεχνολογιών υπολογιστικής όρασης, είναι απεριόριστοι ενώ οι πληροφορίες που μπορούν
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να ληφθούν είναι ανεξάντλητες. Επιπλέον, με τη διάθεση αυτής της τεχνολογίας αλλά
και την πρόσβαση σε αυτή ιδιωτικά και χωρίς καμία εποπτεία – καθώς οι περισσότεροι
αλγόριθμοι διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο – εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την
Ηθική (Ethic), την Ιδιωτικότητα (Privacy) και τη Διαφάνεια (Transparency).
Κανένας πλέον, ιδίως από την επιστημονική κοινότητα, δεν αμφιβάλει ότι έχουμε
εισέλθει στην εποχή της παραγωγής αυτοματοποιημένων συστημάτων που θα παίρνουν
λογικές και πολλές φορές σημαντικές αποφάσεις και θα επιτελούν σύνθετες ενέργειες με
ελάχιστη ή και καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση.
Από θεωρητικής άποψης, δε θα ήταν δύσκολο να μπουν όρια στη χρήση αυτής της
τεχνολογίας, προσδιορίζοντας τα επιθυμητά, αν όχι τα επιτρεπτά, μοντέλα επεξεργασίας
των πληροφοριών. Από το 2016 παρατηρείται έξαρση οδηγιών και συζητήσεων σχετικά
με το θέμα εκμετάλλευσης της τεχνίτης νοημοσύνης.
Πιο συγκεκριμένα, ιδιωτικές εταιρίες, κυβερνητικές επιτροπές, ακαδημαϊκά και
ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί συντάσσουν πρωτόκολλα
και εγείρουν συζητήσεις για τους κανόνες ηθικής της τεχνίτης νοημοσύνης. Αυτό
συμβαίνει κυρίως, από τις ανεπτυγμένες χώρες όπως η Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο,
η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Γαλλία κ.α.. Δυσάρεστη έκπληξη αποτελεί η απουσία από τον
διάλογο αυτό ορισμένων αναπτυγμένων Ασιατικών χωρών. Αποτέλεσμα της έλλειψης
παγκόσμιας σύγκλησης είναι η δημιουργία ανισορροπιών, οι οποίες δεν ευνοούν τη
δημιουργία ενός παγκόσμιου κοινού προτύπου ηθικής ενώ παράλληλα επηρεάζουν τη
τεχνολογική ισότητα σε διεθνές επίπεδο.
Μια προσέγγιση που δημοσιεύθηκε το 2018 [70], κατηγοριοποιεί την ηθική των μηχανών
στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
i. Ηθική από τον Σχεδιασμό (Ethics by Design): η τεχνική/αλγοριθμική ενσωμάτωση
της αιτιολόγησης για την ηθική της λειτουργίας για την οποία χρησιμοποιείται, ως
μέρος της συμπεριφοράς του αυτόνομου συστήματος.
Η πρώτη περίπτωση ουσιαστικά αναφέρεται στην ενσωμάτωση εντός του μητρικού
αλγορίθμου, ενός φράγματος το οποίο θα θέτει ως προϋπόθεση την αιτιολόγηση της
λειτουργίας και του σκοπού χρήση του.
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ii. Ηθική στο Σχεδιασμό (Ethics in Design): οι κανονιστικές και μηχανικές μέθοδοι που
υποστηρίζουν την ανάλυση και την αξιολόγηση των ηθικών επιπτώσεων των
συστημάτων τεχνίτης νοημοσύνης όταν αυτά ενσωματώνουν ή αντικαθιστούν τις
παραδοσιακές κοινωνικές δομές.
Η δεύτερη αναφέρεται στην περαιτέρω ανάλυση του σκοπού και της αναγκαιότητας
της χρήσης, στις περιπτώσεις που η λειτουργία του επηρεάζει βασικές δομές τις
κοινωνίας.
iii. Ηθική για το Σχεδιασμό (Ethics for Design): οι κώδικες συμπεριφοράς, τα πρότυπα
και οι διαδικασίες πιστοποίησης που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των
προγραμματιστών

και

των

χρηστών

καθώς

αυτοί

ερευνούν,

σχεδιάζουν,

κατασκευάζουν, χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται τεχνητά έξυπνα συστήματα.
Η τελευταία κατηγοριοποίηση, αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν
οι ερευνητές, οι επιστήμονες, οι κατασκευαστές αλλά και οι εταιρίες. Ουσιαστικά
αναφέρει, ότι η ηθική των συστημάτων επαφίεται στην αρχιτεκτονική και τις
δυνατότητες που παρέχει αυτή.
Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του Joseph Redmon, ενός από τους ερευνητές
που συμμετείχαν στη δημοσίευση των τριών πρώτων εκδόσεων του YOLO, να
ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2020, μέσω του λογαριασμού του σε κοινωνικό
δίκτυο, ότι παύει την ενασχόλησή του με την υπολογιστική όραση, καθώς
αντιλήφθηκε τον αντίκτυπο αυτής σε στρατιωτικές εφαρμογές αλλά και στην
προστασία του απορρήτου.

Εικόνα 27
Joseph Redmon’s tweet

5.5.2 Ωφελιμισμός
Συνεχίζοντας τη διερεύνηση του τρίπτυχου Ηθική (Ethic), Ιδιωτικότητα (Privacy) και
Διαφάνεια (Transparency), θα παρατεθούν περιστατικά χρήσης της υπολογιστικής
όρασης, προερχόμενα κυρίως από δημοσιεύσεις του τύπου και πως αυτά εστιασμένα
στην αρχική τους θεώρησης για τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα στη χρήση τους,
μπορεί να οδηγήσουν ή να επιτρέψουν την κατάχρηση.
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• Ασφάλεια Προσώπων (Safety): Η λειτουργία εφαρμογών υπολογιστικής όρασης σε
εγκαταστάσεις όπου δραστηριοποιούνται ευπαθείς ομάδες ατόμων (σχολεία,
γηροκομεία, νοσοκομεία κ.α.), παρέχει επιπλέον ασφάλεια καθώς οι ενδιαφερόμενοι
(δάσκαλοι, κηδεμόνες, νοσηλευτές) μπορούν αυτοματοποιημένα να ενημερώνονται
για πιθανά προβλήματα, βάση της κινησιολογίας και της συνολικής δραστηριότητας
των ατόμων – στόχων. Για παράδειγμα, η ανίχνευση μιας πτώσης, ενός τραυματισμού
ή μιας λιποθυμίας. Παρόμοια στον εργασιακό χώρο μπορεί να εντοπισθεί άμεσα ένα
εργατικό ατύχημα και τυχόν να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.
Στον αντίποδα, μέσω του ιδίου συστήματος, με την επιλογή του κατάλληλου
μοντέλου, μπορούν να εντοπιστούν ψυχολογικά ή ιατρικά προβλήματα, τα οποία να
χρησιμοποιηθούν π.χ. από ασφαλίστηκες εταιρίες για αύξηση του κόστους
ασφάλισης. Υπάρχει ήδη η δυνατότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των υπό
επιτήρηση ατόμων, ενώ σε περιοχές της Κίνας εφαρμόζεται ήδη αυτή η λειτουργία με
σκοπό την πρόληψη εγκλημάτων [71]. Ποιος όμως θα κρίνει την προσχηματικότητα
του εγχειρήματος;
• Ασφάλεια Εγκαταστάσεων (Security): Ήδη έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν
συστήματα καμερών, βασιζόμενα στην υπολογιστική όραση, που είναι σε θέση να
διαχωρίζουν την ύπαρξη ανθρώπινου ή μη καθώς και να αντιλαμβάνεται κατά πόσο
ένα άτομο έχει προσεγγίσει μια κατοικία ή έχει εισέλθει εντός μια απαγορευμένης
ζώνης όπως το χώρο του χρηματοκιβωτίου. Πιο εξελιγμένα προϊόντα παρέχουν
δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου αλλά ακόμα και συναισθημάτων. Άρα, μπορεί
να επιλεγεί η πρόσβαση σε έναν χώρο, απολύτως προσωποποιημένα. Η εγκατάσταση
μια τέτοιας τεχνολογίας προσδίδει στον χρήστη μια αυξημένη αίσθηση ασφάλειας
αλλά και μεγάλη ευκολία κατά τη διαχείριση της πρόσβασης.
Παράλληλα όμως θα δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να ενημερώνεται για
οποιαδήποτε κίνηση των χρηστών εντός του χώρου, ανακαλύπτοντας χρήσιμές και
καθ’ όλα προσωπικές πληροφορίες για τον κάθε έναν από αυτούς. Πόσο μάλλον εάν
το σύστημα αυτό εκτελεί διαδικασίες συλλογής και αξιοποίησης στατιστικών για κάθε
έναν από τους χρήστες, όπως ποιος αργεί και ποιος αποχωρεί πριν την λήξη του
ωραρίου, ποιος επισκέπτεται και ποιο γραφείο, ποιες είναι οι ομάδες συνεργατών που
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διατηρούν φιλικές ή ακόμα και ερωτικές σχέσεις αλλά και ποιες είναι οι σεξουαλικές
προτιμήσεις του κάθε ατόμου;
• Αποδοτικότητα: Η παρακολούθηση των οχημάτων, των εργαλείων όσο και των
εργαζομένων μιας εταιρίας, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση των
διαθέσιμων πόρων αλλά και τον συντονισμό των εργασιών συνολικά, με σκοπό τη
μέγιστη δυνατή πρόοδο αλλά και τη αύξηση της ποιότητας ενός έργου. Ήδη εταιρίες
χρησιμοποιούν εξελιγμένα συστήματα αυτοματισμών (workplace automation) προς
αυτόν τον σκοπό. Παράλληλα, συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με
την αποφυγή της άνευ λόγου καταπόνησης των εργαζομένων, στην πιο αποδοτική και
ουσιαστική αξιοποίησή τους αλλά και στον έλεγχο αυτών για την ορθή τήρησης των
κανόνων προσωπικής ασφάλειας [72].
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, η κατάχρηση των διαθέσιμων τεχνολογικών πόρων μπορεί
να οδηγήσει στην εξαντλητική επιτήρηση και τη βαθμονόμηση της απόδοσης των
εργαζομένων, με σχετικούς δείκτες και συγκριτικά στατιστικά μείωσης ή αύξησης
της απόδοσης τους.

5.5.3 Συμπεράσματα
Η ελεύθερη πρόσβαση στις τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης, σε συνδυασμό με τις
δυνατότητες που παρέχει αυτή, προϋποθέτουν τη συναίσθηση των ερευνητών που
δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα αλλά και γενικότερα των εμπλεκομένων, ότι
οφείλουν να ενεργούν ενσυνείδητα και ευσυνείδητα.
Παράλληλα, αναλογιζόμενοι τις ηθικές συνέπειες και επιπτώσεις μια δυσμενούς
εξέλιξης, οφείλουμε να θωρακίσουμε το νομικό μας σύστημα με θεσμικούς κανόνες,
ιδανικά κοινούς σε παγκόσμιο επίπεδο, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να μην καταστέλλει
την καινοτομία και να μην εμποδίσει την ανάπτυξη νέων τεχνικών λύσεων. Παράλληλα
όμως να ορίζει τον τρόπο και τους τομής χρήσης, να θέτει αυστηρά πλαίσια και να
προλαμβάνει με κατάλληλα μέσα, την κατάχρηση.
Αυτό που σίγουρα διαφαίνεται, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι τα ζητήματα του τί είναι
ηθική σε κάθε κοινωνία και στη δεδομένη χρονική στιγμή θα πρέπει να φιλτραριστεί υπό
το νέο πρίσμα ενός κόσμου με μηχανές που βλέπουν, ακούν και σκέπτονται. Πόσο
μάλλον εάν αποφασίζουν κιόλας.
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6. Εφαρμογή
Επιλέχθηκε η υλοποίηση στην πλατφόρμα Colaboratory της Google Research, λόγω των
δυνατοτήτων σε υλικό που διατίθενται δωρεάν.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω δομή:
- Δύο (2) κεντρικοί επεξεργαστές (CPU) Intel Xeon 2.00GHz (Family 6 Model 85)
- Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 12.72 GB
- Αποθηκευτικός χώρος (HD) συνολικά 260GB με διαθέσιμο χώρο 192GB (και
χρησιμοποιημένο 68GB)
- Μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA Tesla K80 (με διαθέσιμη μνήμη
2x12GB τύπου GDDR5) ενώ υπήρχε εγκατεστημένη η 10.1 έκδοση της CUDA
(τρέχουσα έκδοση 11.0.3 08/2020)
Απαραίτητη είναι και η ύπαρξη υπόβαθρου γνώσης:
- εντολών για συστήματα UNIX (Linux ή MacOS),
- του τρόπου που δομούνται τα αρχεία σε τέτοια λειτουργικά και
- γλώσσας προγραμματισμού Python.
Τέλος, απαιτείται λογαριασμός στην εταιρία Google LLC και στην ιστοσελίδα GitHub.

6.1 Προεκπαιδευμένο Δίκτυο
Περαιτέρω επιλέχθηκε η χρήση της τέταρτης έκδοσης του You Only Look Once, ενώ για
την δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν τα παρεχόμενα – κατά την δημοσίευση –
προεκπαιδευμένα βάρη. Τα βάρη αυτά (weights files) έχουν δημιουργηθεί μετά από την
διαμόρφωση του μοντέλου του νευρωνικού δικτύου (cfg files) με την χρήση του πακέτου
δεδομένων MS COCO. Ως εκ τούτου οι κατηγορικές μεταβλητές που θα προκύψουν θα
είναι οι ορισμένες στο προαναφερόμενο πακέτο.
Το YOLO δίνει την δυνατότητα χρήσης της πλήρους διαμόρφωσης του, η οποία
αποτελείται από εκατόν εξήντα δύο (162) επίπεδα (yolov4.cfg) εκ των οποίων τα πενήντα
τρία (53) είναι επίπεδα συνέλιξης, εξ’ ου και η ονομασία Darknet53. Παρέχει όμως και
μια ελαφρότερη έκδοση με τριάντα οκτώ (38) επίπεδα (yolov4-tiny.cfg) εκ των οποίων
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τα εννέα (9) είναι επίπεδα συνέλιξης και είναι σημαντικά γρηγορότερη αλλά λιγότερο
ακριβής. Για κάθε επιλογή υπάρχουν και τα αντίστοιχα βάρη.
Αρχικά

πραγματοποιήθηκε

συγκριτική μελέτη μεταξύ των δυο
επιλογών (Full/Tiny) με την χρήση
φωτογραφίας χαμηλής ανάλυσης
που παρέχεται ως δείγμα για
πειραματισμό με το λογισμικό
(εικόνα

dog.jpg

ανάλυσης

768 × 576 εικονοστοιχείων). Έτσι η
πλήρης έκδοση στις ιδίες συνθήκες
και

με

την

χρήση

της

επεξεργαστικής ισχύς της GPU,
απαιτήθηκαν

18,5

Εικόνα 28
Σκύλος, ποδήλατο και αμάξι

φορές

περισσότερα BFLOPS (128.459 αντί των 6.910), παράχθηκαν 3,5 φορές λιγότερες
προβλέψεις (1.068.395 αντί των 310.203), για την πρόβλεψη στο βασικό μοντέλο
χρειάστηκε 14 φορές περισσότερος χρόνος (78,959 αντί των 5,655 ms) αλλά επιτεύχθηκε
μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις πλησιάζοντας για τις κοινές προβλέψεις το 94%
σε αντίθεση με την σύντομη έκδοση που δεν ξεπέρασε το 61%. (ποδήλατο 92% , σκύλος
98% , φορτηγό 92% , φυτό σε γλάστρα 33% ενώ αντίστοιχα ποδήλατο 29% , άτομο 25%
, σκύλος 72% ,φορτηγό 82% , αυτοκίνητο 46%.
Πραγματοποιήθηκε
διαδικασία
φωτογραφία
(εικόνα

η

ίδια

χρησιμοποιώντας
υψηλής

ανάλυσης

kids_giraffe.jpeg

3264 × 2448 εικονοστοιχείων), με
άριστα αποτελέσματα τόσο στον
χρόνο απόκρισης όσο και στο
αποτέλεσμα εντοπισμού.
Η όλη παραπάνω πειραματική
διαδικασία, επαναλήφθηκε με την

Εικόνα 29
Άτομα και καμηλοπαρδάλεις
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χρήση της επεξεργαστικής ισχύος του κεντρικού επεξεργαστή (CPU).
Εκεί διαπιστώθηκε ότι οι απαιτήσεις και οι προβλέψεις του μοντέλου παρέμειναν
ακριβώς οι ιδίες. Αυξήθηκε όμως δραματικά ο χρόνος υλοποίησης στην βασική έκδοση
κατά 300 φορές (από 78,959 στα 23801,1980 ms) ενώ με την σύντομη έκδοση αυξήθηκε
κατά 230 φορές (από 5,655 στα 1294,684 ms). Συγκρίνοντας τις δυο εκδόσεις, και με
δεδομένο ότι παρέμειναν ακριβώς ίδια τα αποτελέσματα , διαπιστώνουμε ότι απαιτήθηκε
και με την χρήση του CPU, περισσότερος χρόνος κατά 18,5 φορές για το βασικό μοντέλο.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για
το συγκεκριμένο πείραμα, παρέχονται στα Παραρτήματα Α και Β του παρόντος.

6.2 Πείραμα μιας κλάσης1
Στην συνέχεια επιλέχθηκε η δημιουργία ενός μοντέλου που θα εκπαιδευθεί με δεδομένα
προκειμένου να αναγνωρίζει συγκεκριμένα αντικείμενα-στόχους. Έτσι θα οριστούν
συγκεκριμένες κατηγορίες (classes) και αντικείμενα (objects) και θα ερευνηθούν οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πραγματοποιείται αυτή η αναγνώριση. Όπως
αναφέρθηκε, προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία και να εξεταστεί πειραματικά η
τελική απόδοση του επιλεχθέντος αλγόριθμου, θα πραγματοποιηθεί αρχικά προσπάθεια
με αντικείμενα μιας κλάσης, με σκοπό την ανίχνευση εικόνων με πιστολιά χειρός. Στην
συνέχεια θα επιχειρηθεί προσπάθεια με αντικείμενα πολλαπλών κλάσεων, και
συγκεκριμένα τριών, με σκοπό την ανίχνευση εικόνων με άτομα που φέρουν μάσκες
προστασίας αναπνοής.

6.2.1 Πακέτο δεδομένων
Η κάθε υλοποίηση απαιτεί την ύπαρξη ή την δημιουργία, ενός πακέτου δεδομένων
(dataset) κατάλληλου για την συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης. Η συμβατή μορφή
των δεδομένων, για την πλειονότητα των αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης,
αποτελείται από την εικόνα η οποία συνοδεύεται από ένα αρχείο κειμένου (αρχείο txt),
εντός του οποίου υπάρχει καταγεγραμμένη η θέση (ή οι θέσεις) του αντικείμενου στόχου στην εικόνα. Η θέση αυτή προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες των τεσσάρων
γωνιών του πλαισίου οριοθέτησης (bounding box). Το όνομα των αρχείων είναι αυτό που
αντιστοιχίζει την κάθε εικόνα με το αρχείο συντεταγμένων της π.χ. photo_01.jpg με
1

https://github.com/TarkiThes/UOM_MBADS_bad19014.git
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photo_01.txt, photo_02.jpg με photo_02.txt κ.ο.κ.. Η διαδικασία δημιουργίας των
αρχείων συντεταγμένων είναι αρκετά επίπονη και πραγματοποιείται με ανθρώπινη
παρέμβαση. Έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες εφαρμογές που υποβοηθούν την
διεξαγωγή της, παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι χρονοβόρα.
Υπάρχουν όμως αρκετά πακέτα δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί και διατεθεί
δημόσια, κυρίως από πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο
ερευνητής.
Στην παρούσα διαδικασία επιλέχθηκε η χρήση ενός πακέτου δεδομένων που
δημιουργήθηκε από το τμήμα έρευνας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας Ισπανίας
(University of Granada research group) και αφορά φωτογραφίες και σκίτσα από όπλα
(πυροβόλα ή μη). Τα δεδομένα δημιουργήθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε
έρευνα του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική διαδικασία οδήγησε στη
δημοσιοποίηση τεσσάρων δημοσιεύσεων [73] [74] [75] [76], που αφορούν στον
εντοπισμό τέτοιων αντικειμένων μέσω καμερών επιτήρησης χώρων (CCTV). Μια τέτοια
υλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πάταξη της εγκληματικότητας και την
έγκαιρη ειδοποίηση των αρχών αλλά και των εμπλεκομένων (π.χ. ένοπλες επιθέσεις σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.). Σημαντικό να τονιστέι ότι για εντοπισμό αντικειμένων σε
πραγματικό χρόνο η απαιτούμενη και αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα
δυνατότητα επεξεργασίας, αφορά σε ταχύτητες βίντεο άνω των 30 καρέ ανά
δευτερόλεπτο. Στην παραπάνω έρευνα χρησιμοποιήθηκε το Faster R-CNN, ενώ το
αρχικό αρχείο δεδομένων περιελάβανε 9261 εικόνες και ορίστηκαν 102 διαφορετικές
κλάσεις αντικειμένων.
Κατά την διάρκεια του παρόντος πειραματισμού, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί μέρος
του υλικού2. Συγκεκριμένα, μία μόνο κλάση, τα πιστόλια χειρός (pistol), με σκοπό την
εξοικονόμηση χρόνου εκπαίδευσης και απαιτήσεων υλικού. Επιπλέον το πακέτο που θα
χρησιμοποιηθεί περιέχει κατά κόρον εικόνες με πιστόλια χειρός που κραδαίνονται από
άτομα. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η αναγνώριση θα αφορά αυτή την κατηγορία και θα
αγνοεί φωτογραφίες πιστολιών.
Τα δεδομένα περιέχουν εικόνες διαστάσεων 416x416 και συνολικά θα χρησιμοποιηθούν
δυο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μια (2971) εικόνες με τα αντίστοιχα αρχεία
2

https://public.roboflow.com/object-detection/pistols

69

συντεταγμένων. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί και πάλι στην εφαρμογή
Collaboration της Google Research.

6.2.2 Παράμετροι
Αφού πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις, παρόμοιες με αυτές τους πρώτου
πειράματός χρήσης του YOLOv4 (Παράρτημα Α), προχωράμε στην λήψη και
τμηματοποίηση των εικόνων. Το σύνολο των δεδομένων θα χωριστεί σε δύο τμήματα,
τα δεδομένα εκπαίδευσης (train data) και τα δεδομένα επικύρωσης ή ελέγχου (validation
ή test data). Θα πρέπει να επιλεχθεί στρατηγικά, το σύνολο των δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθεί αλλά και η αναλογία τμηματοποίησης ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
υπερπροσαρμογής (overfitting), δηλαδή το μοντέλο να προσεγγίσει τέλεια τα δεδομένα
ή να μην μπορεί να γενικεύσει. Στον αντίποδα, εάν τα δεδομένα δεν είναι αρκετά, υπάρχει
η πιθανότητα να μην προσαρμοστεί αρκετά και να έχουμε την υποπροσαρμογή
(underfitting).
Ακολούθως, η διαδικασία απαιτεί την τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων των εικόνων σε
δύο αρχεία κειμένου (train.txt και valid.txt), από όπου θα προκύπτει κατά την εκτέλεση
του αλγόριθμου, ποια είναι τα δεδομένα εκπαίδευσης και ποια τα δεδομένα ελέγχου.
Τέλος, πρέπει να ορισθεί ο αριθμός των κατηγοριών και να δημιουργηθεί κατάλληλο
αρχείο όπου θα υπάρχουν οι σχετικές κατηγορίες (obj.name) με τα ονόματα των
κατηγοριών που θα εμφανίζονται – κατ’ επιθυμία – στην τιτλοφόρηση (labeling) των
πλαισίων οριοθέτησης.
Απομένει η δημιουργία του αρχείου διαμόρφωσης (configuration ή cfg). Εκεί θα
χρησιμοποιηθούν τα αρχεία που ήδη δημιουργήθηκαν και θα οριστεί η δομή του δικτύου,
όσον αφορά τον αριθμό και τη θέση των επιπέδων, των φίλτρων και των διασυνδέσεων.
Επίσης, εντός του συγκεκριμένου αρχείου θα πρέπει να οριστούν οι διαστάσεις των
χρησιμοποιούμενων δεδομένων εικόνας, το σύνολο των εικόνων που θα τροφοδοτούνται
σε κάθε κύκλο εκπαίδευσης (batch) καθώς και ο αριθμός των κύκλων πριν την ανανέωση
(subdivisions). Στην συνέχεια, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το φίλτρο πριν από κάθε επίπεδο
[Yolo], όπου σύμφωνα με τον δημιουργό του δικτύου, πρέπει να ακολουθεί την
συνάρτηση filters = (classes + 5) x 3, δηλαδή π.χ. για μια κλάση το φίλτρο πρέπει να
οριστεί στο 18. Η διαδικασία εκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί μετά από συγκεκριμένους
κύκλους (φουρνιές) εκπαίδευσης, τους οποίους θα ορίσουμε στο max_batches,
ακολουθώντας την προτεινόμενη συνάρτηση max_batches = classes x 2000, π.χ. για μια
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κλάση, οι κύκλοι πρέπει να οριστούν στους 2000. Τέλος, πρέπει να ορισθεί πόσα
αντικείμενα θα δέχεται το μοντέλο (batches) σε κάθε κύκλο, το οποίο πρέπει να είναι
πολλαπλάσιο των subdivisions.
Από την όλη διαδικασία, θα υπολογιστούν τα βάρη του νευρωνικού δικτύου και θα
παραχθεί το αντίστοιχο αρχείο βαρών (yolo.weights). Η συνδυασμένη χρήση αυτού με
το αρχείο της δομής του δικτύου (.cfg), θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προβλέψεις
του μοντέλου.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαρτάται από το υλισμικό που θα
χρησιμοποιηθεί και κυρίως την απόδοση του επεξεργαστή γραφικών, από τον αριθμό των
κατηγοριών και τέλος την ποσότητα των δεδομένων. Η τρέχουσα διαμόρφωση απαιτεί
περίπου 7 ώρες στην πλήρη έκδοση και 1 ώρα στην σύντομη. Σημαντική διευκόλυνση
παρέχει η λειτουργία της περιοδικής αποθήκευσης των βαρών. Δηλαδή, ο χρήστης
μπορεί να σταματήσει την διαδικασία εκπαίδευσης και να συνεχίσει - σχεδόν - από το
σημείο που σταμάτησε. Επιπλέον και δειγματοληπτικά, μπορούμε να λαμβάνουμε κάθε
τόσο (αρχικά στα 1000 iteration) την αξιολόγηση του μοντέλου (mAP, Precision, Recall,
IoU), εφόσον προσθέσουμε στο τέλος την εντολής εκπαίδευσης το map.
./darknet detector train data/obj.data cfg/yolo.cfg yolov4.conv.137 -map

6.2.3 Πείραμα
Πραγματοποιήθηκε επανειλημμένα η διαδικασία εκπαίδευσης με σκοπό την εξεύρεση
του βέλτιστου συνδυασμού ρυθμίσεων του δικτύου και της αναλογίας των δεδομένων.
Οι έλεγχοι αρχικά πραγματοποιήθηκαν με την χρήση της σύντομης έκδοσης του
νευρωνικού δικτύου (YOLOv4-tiny) με τα 38 επίπεδα. Διαπιστώθηκε ότι στη
συγκεκριμένη πλατφόρμα, υπάρχουν περιορισμοί στην μνήμη των γραφικών. Έτσι, ο
κορεσμός της μνήμης δεν επιτρέπει την μείωση του subdivisions κάτω του δύο (2).
Πειραματικά βρέθηκε ότι η καλύτερη δυνατή - επιτρεπτή τιμή - είναι η τέσσερα (4), όπου
ο χρόνος εκπαίδευσης κυμαίνονταν στη μια ώρα, ενώ σε μεγαλύτερες τιμές
(subdivisions=24) ο χρόνος εκπαίδευσης μειωνόταν κάτω από το μισό (25 λεπτά). Η
υλοποίηση αυτή αφορούσε σε ρύθμιση του δικτύου αρχικά για 2000 επαναλήψεις,
ακολουθώντας την συνάρτηση

max_batches = 1 x 2000 αλλά πειραματικά και

προκειμένου να επιτύχουμε και να μελετήσουμε τυχόν υπερπροσαρμογή, το μοντέλο
ρυθμίστηκε και στις 4000 επαναλήψεις. Τέλος, επιλέχθηκε σε κάθε επανάληψη το
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μοντέλο να δέχεται (batches) 64 αντικείμενα, που ήταν το προτεινόμενο αλλά και με 32,
χάριν πειραματισμού.
Όσον αφορά τη διαίρεση των δεδομένων, σε εκπαίδευσης και ελέγχου, αρχικά
επιλέχθηκε μια εντολή που λάμβανε διαδοχικά δεδομένα ελέγχου, θεωρώντας ότι αυτό
δεν θα επηρεάσει το μοντέλο καθώς το πακέτο δεδομένων αποτελούνταν από εικόνες και
όχι από κατηγορικά ή συνεχή δεδομένα, που εντός των οποίον θα μπορούσε να
υποβόσκει κάποιο μοτίβο με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το μοντέλο. Η τιμή των μέτρων
αξιολόγησης δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Έτσι διερευνητικά και δειγματοληπτικά,
εξεταστήκαν δια ζώσης τα δεδομένα και παρατηρήθηκε ότι εντός αυτών υπήρχαν
ακολουθίες παρόμοιων εικόνων με διαφοροποιήσεις στην γωνία λήψης ή στην στάση του
εμφανιζόμενου προσώπου και ουσιαστικά υπήρχε μοτίβο. Έτσι, σε δεύτερη προσέγγιση,
επιλέχθηκε η λήψη των εικόνων, από όλο το εύρος του πακέτου δεδομένων. Η επιλογή
αυτή επέφερε σημαντική βελτίωση στα μέτρα αξιολόγησης, το οποίο ουσιαστικά
αποτελεί και επιβεβαίωση του βασικού αξιώματος, σύμφωνα με το οποίο τα δεδομένα
πρέπει να διαχωρίζονται σε εκπαίδευσης και ελέγχου, με τυχαία λήψη από όλο το εύρος
των δεδομένων.
Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος του αντίκτυπου που έχει η διακύμανση του
ποσοστού που θα κατέχουν τα δεδομένα σε κάθε ομάδα. Ελέγχθηκαν οι τιμές
διαμοιρασμού 70% με 30%, 80% με 20% και 75% με 25%, με τα ποσοστά αυτά να
αντιστοιχούν στα δεδομένα εκπαίδευσης και ελέγχου, αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα των μέτρων αξιολόγησης σε συνάρτηση με τις επιλογές κατά την
διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί,
μαζί με την γραφική απεικόνιση των μετρήσεων mAP και των τιμών της συνάρτησης
απώλειας (loss function) κατά την διάρκεια εκπαίδευσης.
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Στις περιπτώσεις 4 και 6 επιλέχθηκε χαμηλή τιμή του subdivision, με αποτέλεσμα να
υπερφορτωθεί η μνήμη των γραφικών και η πλατφόρμα να σταματήσει την διαδικασία.
Επίσης στις 1 έως 9 περιπτώσεις, υπήρχε μη ορθός διαχωρισμός των δεδομένων με
αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή απόδοση του δικτύου, όπου το mAP δεν ξεπέρασε το 36%.
Από το σύνολο των μετρήσεων διαπιστώνεται ότι η καλύτερη απόδοση του δικτύου,
εντοπίζεται στην διαδικασία εκπαίδευσης με ποσοστά 70/30 έχοντας εκεί το ανώτερο
mAP, ενώ σημαντικά υψηλές τιμές συναντάμε και στην αναλογία 80/20.
Σε όλες γενικά τις περιπτώσεις εντοπίζονται υψηλές τιμές στο «False Negative».
Κατά την θεωρεία, όταν οι επαναλήψεις εκπαίδευσης αυξηθούν, συναντάμε φαινόμενα
υπερπροσαρμογής. Αυτό διαπιστώθηκε στην 14η διαδικασία εκπαίδευσης όπου
επιλέχθηκε διπλάσιος αριθμός επαναλήψεων εκπαίδευσης από τις προτεινόμενες, δηλαδή
από τις 2000 στις 4000. Έτσι, ενώ το μοντέλο έφτασε στην μεγίστη τιμή του με mAP στα
55,34%, μετά τις 2690 επαναλήψεις βελτιωνόταν κατά ελάχιστα, από 54,80% έφτασε
στις 3210 επαναλήψεις να έχει τιμή 54,85%, βελτίωση 0,01%. Στην συνέχεια άρχισε να
ελαττώνεται, με τελική τιμή στις 4000 επαναλήψεις, mAP 54,81%.

Εικόνα 30
mAP και loss function
κατά την διαδικασίας εκπαίδευσης
10ης περίπτωσης σε YOLOv4 tiny
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Στην συνέχεια η διαδικασία επαναλήφθηκε, προκειμένου να εκπαιδευτεί το πλήρες
νευρωνικό δίκτυο YOLOv4 με τα 162 επίπεδα. Η διαδικασία είναι σημαντικά πιο
χρονοβόρα, ακόμα και με την ρύθμιση των subdivisions στο 64. Ενδεικτικά η διάρκεια
ξεπερνάει τις 4 ώρες με χρήση κάρτας γραφικών NVIDIA Tesla Τ4 16GB GDDR6, ενώ
πλησιάζει τις 7 ώρες με την αρχική επιλογή γραφικών (NVIDIA Tesla Κ80 2x12GB
DDR5).
Το τελικό μοντέλο που προέκυψε, παρουσιάζει απόδοση με mAP της τάξεως του 92,67%.

Εικόνα 32
mAP και loss function
κατά την διαδικασίας εκπαίδευσης σε YOLOv4

Εικόνα 31
Αποτέλεσμα Εκπαίδευσης
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Από τις διαδικασίες εκπαίδευσης προέκυψαν τα απαραίτητα βάρη, τα οποία σε
συνδυασμό με το σχήμα του νευρωνικού δικτύου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
προκειμένου να πραγματοποιήσουν εντοπισμό των ορισμένων, κατά τη εκπαίδευση,
αντικειμένων.

6.2.4 Συμπέρασμα
Διαπιστώθηκε ότι η επιτυχία ανίχνευσης είναι ιδιαίτερα υψηλή, ειδικά με την χρήση του
πλήρους νευρωνικού δικτύου. Επιτεύχθηκαν τιμές, σε όλες τις μετρήσεις, που αγγίζουν
και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το 90%.
Επίσης, το μοντέλο παρουσιάζει αρκετά καλές τιμές στις
λανθασμένες εκτιμήσεις. Οι ψευδώς θετικές (FP 88) όσο και οι
ψευδώς αρνητικές (FN 124) προβλέψεις είναι αρκετά μειωμένες.
Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις αυτές – ψευδείς ή αληθείς – θα
πρέπει λόγω της ευαισθησίας και των επακόλουθων επιπτώσεων,
να

φιλτράρονται

από

ένα

φυσικό

πρόσωπο,

πριν

χρησιμοποιηθούν για να ενεργοποιήσουν οποιαδήποτε αντίμετρα
και να μην λαμβάνουν αποφάσεις αυτοματοποιημένα.

Εικόνα 33
ED-209 από ταινία
επιστημονικής φαντασίας
RoboCop (1987)

Επιπλέον, η υλοποίηση προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση αντικειμένων σε
δεδομένα βίντεο που θα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο, από μία κάμερα ασφαλείας.
Αυτόματα αυτό σημαίνει, ότι ο αλγόριθμος θα εφαρμόζεται, επαναλαμβανόμενα, σε
πολλαπλά καρέ ανά δευτερόλεπτο. Ενδεικτικά, οι δυνατότητες ταχύτητας του YOLOv4,
με την χρήση μιας εξειδικευμένης κάρτας γραφικών, είναι άνω των 60 καρέ ανά
δευτερόλεπτο [57]. Αυτό πολλαπλασιάζει τις τροφοδοτούμενες εικόνες και παρέχει στον

Εικόνα 34
Χρήση υλοποιηθέντος αλγορίθμου
με επιτυχία 87% και 95%
Πλάνα από ταινία Daisy (2006)
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αλγόριθμο διαφορετικές προοπτικές του αντικειμένου (γωνίες λήψης κ.τ.λ.) και άρα τις
πιθανότητες επιτυχούς εντοπισμού.
Τέλος, λόγω του ότι το πακέτο δεδομένων που αξιοποιήθηκε για την εκπαίδευση,
αποτελούνταν κυρίως από εικόνες με άτομα που κρατούσαν στο χέρι τους πιστόλια,
διαπιστώθηκε αδυναμία εντοπισμού πιστολιών κατά μόνας. Έτσι, όταν επανειλημμένα
επιχειρήθηκε η εκτέλεση του τελικού αλγορίθμου, σε εικόνες με πιστόλια σε επιφάνειες
ή τοποθετημένα σε προθήκες, αυτά δεν εντοπίσθηκαν. Η εξέλιξη αυτή είναι θεμιτή.

6.3 Πείραμα πολλών κλάσεων3
Στην δεύτερη περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί προσπάθεια εκπαίδευσης νευρωνικού
δικτύου με περισσότερες της μίας κλάσης. Εδώ αναμένεται η διαδικασία να είναι πιο
απαιτητική σε χρόνο και δυνατότητες υλισμικού. Προς αυτόν το σκοπό, επιλέχθηκε η
χρήση ενός πακέτου δεδομένων που περιέχει τρείς κλάσεις σχετικές με ανίχνευση
εικόνων με άτομα που φορούν ή όχι μάσκες προστασίας αναπνοής.

6.3.1 Πακέτο δεδομένων
Προκειμένου να εκπαιδευτεί ο αλγόριθμος, λήφθηκαν δεδομένα από δημόσια
αναρτημένο διαγωνισμό στον ιστότοπο Kaggle4. Το πακέτο δεδομένων περιείχε
οκτακόσια πενήντα τρία (853) ζεύγη αρχείων. Οι κλάσεις που έχει κατηγοριοποιηθεί το
αρχικό πακέτο δεδομένων είναι: Άτομο που φέρει μάσκα προσώπου με τον ενδεδειγμένο
τρόπο (With mask), Άτομο που φέρει μάσκα προσώπου με μη ενδεδειγμένο τρόπο (Mask
weared incorrect) και Άτομο που δεν φέρει μάσκα προσώπου (Without mask).
Στο κάθε αρχείο μπορεί να εμφανίζονται και περισσότερα του ενός ατόμου που μπορεί
να ανήκουν και σε διαφορετική κλάση. Διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα δεν βρίσκονταν
στην μορφή που απαιτεί ο χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος. Συγκεκριμένα, τα αρχεία
φωτογραφιών δεν είχαν συγκεκριμένη και σταθερή διάσταση. Επίσης, τα αρχεία
συντεταγμένων ήταν σε μορφή xml αντί του απαιτούμενου txt.
Η αξιοποίηση πακέτου δεδομένων αποτελούμενο από εικόνες διαφορετικών διαστάσεων,
έχει ήδη προβλεφθεί από κατασκευής του αλγορίθμου. Έτσι, τροποποιώντας την τιμή
random στο επίπεδο συνέλιξης [YOLO], από 0 σε 1, επιτυγχάνεται η αποδοχή
3
4

https://github.com/TarkiThes/UOM_MBADS_bad19014.git
www.kaggle.com/andrewmvd/face-mask-detection
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πολλαπλών διαστάσεων εικόνων. Η όλη διαχείριση και μετατροπή των διαστάσεων,
πραγματοποιείται εσωτερικά του αλγορίθμου και αυτό επιβραδύνει επιπλέον την
διαδικασία εκπαίδευσης του δικτύου.
Η μετατροπή του αρχείου συντεταγμένων xml – μορφή που χρησιμοποιεί μια πληθώρα
άλλων αλγορίθμων – πραγματοποιήθηκε με την χρήση κατάλληλου αλγόριθμου που
δημιουργήθηκε σε γλώσσα Python. Εντός του χρησιμοποιουμένου κώδικα, προβλέφθηκε
η αριθμοδότηση των κλάσεων (0 With mask, 1 Without mask, 2 Mask weared incorrect)
απαραίτητη για τον αλγόριθμο YOLO. Μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα
πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα το αρχείο coco.names, ώστε να ορισθεί η
τιτλοφόρηση (labeling) των πλαισίων οριοθέτησης αλλά κυρίως να αντιστοιχηθούν οι
ταμπέλες αυτές με τις ορισθείσες, μέσω της αριθμοδότησης, κλάσεις.
Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην εφαρμογή Collaboration της Google Research.
Οι έλεγχοι αρχικά πραγματοποιήθηκαν με την χρήση της σύντομης έκδοσης του
νευρωνικού

δικτύου

(YOLOv4-tiny)

με

τα

38

επίπεδα

ενώ

ακολούθως

πραγματοποιήθηκε η ίδια διαδικασία για το πλήρες νευρωνικό δίκτυο YOLOv4 με τα
162 επίπεδα.

6.3.2 Παράμετροι
Η χρήση τριών κλάσεων επιφέρει αλλαγές στην εκπαίδευση του δικτύου, οι οποίες θα
οριστούν μέσω του αρχείου διαμόρφωσης (cfg). Εκεί θα τροποποιηθούν τα πεδία που
υπολογίζονται συναρτήσει των κλάσεων. Αυτά είναι οι επαναλήψεις (max_batches =
6000), τα φίλτρα (filters = 24) και οι κλάσεις (classes = 3) στο επίπεδο [YOLO], ενώ
κατάλληλα πρέπει να ρυθμιστούν και τα βήματα (steps). Για την συγκεκριμένη
υλοποίηση, επιλέχθηκε ο αριθμός των κύκλων πριν την ανανέωση (subdivisions) να είναι
στο 4 και σε κάθε επανάληψη το μοντέλο να δέχεται (batches) 64 αντικείμενα. Επίσης
θα πρέπει να ορισθεί η τιμή random στο επίπεδο συνέλιξης [YOLO], από 0 σε 1, καθώς
αυτό θα επιτρέψει την εκμετάλλευση εικόνων διαφόρων διαστάσεων.
Τέλος, ορίστηκε ο αριθμός των κατηγοριών και δημιουργήθηκε το αρχείο με τις σχετικές
κατηγορίες (obj.name) από όπου θα προκύψουν, αρχικά, τα ονόματα των κατηγοριών
στα πλαίσια οριοθέτησης.
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6.3.3 Πείραμα
Αρχικά πραγματοποιήθηκε η διαδικασία με την χρήση της σύντομης έκδοσης του
νευρωνικού δικτύου (YOLOv4-tiny). Διαπιστώθηκε ότι η διάρκεια ξεπερνάει τις 2 ώρες
με χρήση κάρτας γραφικών NVIDIA Tesla Τ4 16GB GDDR6 και τα αποτελέσματα τις
εκπαίδευσης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3
Συγκριτικός Πίνακας Μέτρων Αξιολόγησης 3ων Κλάσεων

Ακολούθως, η διαδικασία επαναλήφθηκε, προκειμένου να εκπαιδευτεί το πλήρες
νευρωνικό δίκτυο YOLOv4 με τα 162 επίπεδα. Πλην όμως, ο χρόνος εκπαίδευσης του
δικτύου εκτοξεύθηκε σημαντικά. Ενδεικτικά, με την ρύθμιση των subdivisions στο 64
και την χρήση της βέλτιστης επιλογής σε επεξεργασία γραφικών για την συγκεκριμένη
πλατφόρμα (NVIDIA Tesla P100 16GB HBM2) απαιτεί χρόνο περίπου 12 ωρών, ενώ
πλησιάζει τις 27 ώρες με την αρχική επιλογή γραφικών (NVIDIA Tesla Κ80 2x12GB
DDR5). Άρα, ουσιαστικά δεν παρέχεται δυνατότητα πλήρους εκπαίδευσης ενός τέτοιου
δικτύου

στην

χρησιμοποιούμενη

πλατφόρμα.

Παρόλα

αυτά

η

διαδικασία

πραγματοποιήθηκε χωρίς να τελεσφορήσει (5900 επαναλήψεις αντί των 6000). Οι
επαναλήψεις που απέμειναν έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι ελάχιστες (100)

Εικόνα 35
Αποτέλεσμα Εκπαίδευσης (ελλιπούς 5900/6000)
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και ως εκ τούτου, επιλέχθηκε να παρατεθούν τα αποτελέσματα μέχρι εκείνη την στιγμή
καθώς προσεγγίζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

6.3.4 Συμπέρασμα
Η διαδικασία με την χρήση της σύντομης έκδοσης του δικτύου (YOLOv4-tiny), είναι
αρκετά ακριβής όσο αφορά τον εντοπισμό των ατόμων που φοράνε την μάσκα με τον
προβλεπόμενο τρόπο (~83%). Παράλληλα, είναι σύντομη σε χρόνο εκτέλεσης όσο και
μη απαιτητική σε υλισμικό. Στον αντίποδα, έχει ελαττωμένη απόδοση στις άλλες δυο
κλάσεις, κάτι που μειώνει σημαντικά την συνολική απόδοση του δικτύου (~57%).

Εικόνα 36
Μάσκα με τον προβλεπόμενο τρόπο
Σύντομη έκδοση YOLOv4

Διαπιστώθηκε όμως, κατά τον έλεγχο με φωτογραφικό υλικό, ότι η ύπαρξη δυο
κατηγοριών που αφορούν παρόμοιο αποτέλεσμα (1 Without mask και 2 Mask weared
incorrect), βελτιώνουν την πιθανότητα εντοπισμού (Χρησιμοποιήθηκε βίντεο από
εκπομπή του δικτύου BBC News5).
Επιπλέον, όπως και στο προηγούμενο πείραμα, η διαδικασία αφορά στη χρήση του
αλγορίθμου σε εικόνες (καρέ) που προκύπτουν από βίντεο. Έτσι, η τροφοδοσία του με
πολλαπλά καρέ (frame) εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την αναγνώριση.
Εδώ να σημειωθεί ότι η χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα παρέχει δυνατότητες συνεχούς
λειτουργίας εκπαίδευσής έως 12 ώρες, αν και κατά την τρέχουσα υλοποίηση η διαδικασία
διακόπτονταν στις 10 ώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέχεται η δυνατότητα
εικοσιτετράωρης συνεχούς λειτουργίας, επί πληρωμή. Έτσι, ουσιαστικά περιορίζει την
5

https://www.bbc.com/news/av/explainers-53517968
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υλοποίηση εκπαιδεύσεων δικτύων οριακά σε πακέτα δεδομένων που περιέχουν λιγότερες
των τρείς κλάσεων, πάντα όσο αφορά το δίκτυο YOLOv4. Για απαιτητικότερες
υλοποιήσεις, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις επί πληρωμή πλατφόρμες υπηρεσιών
νέφους, καθώς η προμήθεια αντίστοιχου υλικού ξεκινάει από το ποσό των 2.000 ευρώ
ενώ εάν στοχεύουμε στις κορυφαίες λύσεις γραφικών, αυτές ξεπερνάνε τις 16.000 ευρώ.

Εικόνα 37
Μάσκα με τρόπο που δεν είναι ο ενδεδειγμένος ή χωρίς μάσκα
Σύντομη έκδοση YOLOv4

Εν κατακλείδι, ακόμα και στην σύντομη έκδοση του δικτύου, προκύπτει αξιοποιήσιμο
αποτέλεσμα με την απαιτούμενη ακρίβεια στον εντοπισμό, ενώ η επιλογή αυτής της
έκδοσης περιορίζει αρκετά τις απαιτήσεις σε υλισμικό. Αυτό συμπεραίνεται τόσο από τα
μέτρα αξιολόγησης όσο και από τις δοκιμές που ακολούθησαν.
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7. Επίλογος
Συμπερασματικά, προκύπτει τόσο από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις όσο και από τα
πειραματικά αποτελέσματα, ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε για αλγορίθμους που δύναται
να προσφέρουν έγκαιρα και έγκυρα, τα αποτελέσματά τους. Όταν δε, αυτά είναι της
τάξεως άνω του 90%, είναι πέραν του δεόντως ικανοποιητικά και αξιοποιήσιμα για την
πλειονότητα των περιπτώσεων. Επίσης, η απαιτούμενη εργασία και η χρονική διάρκεια
τροποποίησης – εκπαίδευσής ενός τέτοιου αλγορίθμου, είναι δυσανάλογα μικρή
συγκριτικά με το παραγόμενο έργο, αφού περιορίζεται σε μερικές ώρες. Mε την
προϋπόθεση βέβαια, ότι υπάρχει σημαντικό υπόβαθρο γνώσης του αντικειμένου.
Παράλληλα, η ύπαρξη υποδομών νέφους, που παρέχουν την δυνατότητα εκμετάλλευσης
κορυφαίων λύσεων σε υλισμικό, δωρεάν ή με περιορισμένο αναλογικά κόστος,
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εξοικείωση των ερευνητών με τέτοιου είδους
τεχνολογίες. Ταυτόχρονα δίνουν στις εταιρείες, οικονομικά συμφέρουσες επιλογές.
Αυτή η αξιοσημείωτη δυνατότητα όμως, εκτός του ότι μπορεί να πυροδοτήσει
πρωτοφανείς εξελίξεις σε πολλαπλούς τομείς – από την υγειά έως την καθημερινότητα
του ανθρώπου και από την αστροφυσική έως την αγροτική παραγωγή – μπορεί
παράλληλα να τροφοδοτήσει τους ενδιαφερόμενους με προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα
εξ αρχής ή ευαίσθητα λόγω του όγκου τους . Ακόμα περισσότερο όμως, να επηρεάσει
την πολιτική σταθερότητα μιας περιοχής, μιας κοινωνίας ή και να διαβρώσει την
αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος μιας ολόκληρης χώρας.
Μετά από μία μακράν προσπάθεια και εξέλιξη εξήντα ετών, μόλις τα δύο τελευταία
χρόνια είμαστε σε θέση να υλοποιούμε αλγόριθμους εντοπισμού αντικειμένων σε
πραγματικό χρόνο. Είναι σαν να προσσεληνωθήκαμε μόλις στο φεγγάρι ή να εισήλθαμε
μόλις στον ταφικό τύμβο της Βεργίνας. Βρισκόμαστε στην αρχή, ας ελπίζουμε όχι του
τέλους.

82

Προτάσεις για μελλοντική ερευνά
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η υλοποίηση και εκτίμηση της παραπάνω
διαδικασίας, με την χρήση συσκευών μικροϋπολογιστών σε συνδυασμό με Vision
Processing Units (κεφάλαιο 5.3). Η χρησιμοποίηση υλισμικού χαμηλού κόστους
(συνολικά κάτω των 200 ευρώ) δίνει την δυνατότητα εκτεταμένης χρήσης με πολλαπλά
υποσυστήματα και αυξάνει τις πιθανότητες χρήσης τους για την ικανοποίηση αναγκών
χαμηλής οικονομικής ανταπόδοσης. Ταυτόχρονα, παρέχει φορητότητα και έχει χαμηλές
ενεργειακές απαιτήσεις.
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Παράρτημα Α
Υλοποίηση πειράματος σε υποδομή νέφους (Colaboratory - Google Research)
1. Έλεγχος του διαθέσιμου υλικού:
!df -h
!cat /proc/cpuinfo
!cat /proc/meminfo
!nvidia-smi

2. Λήψη των παρακάτω αρχείων και τοποθέτηση αυτών σε φάκελο στο Google Drive:
- CUDA 10.1 cuDNNv7.6.5 (Nvidia Corp.)
- Yolov4.weigths
(GitHub)
- Yolov4-tiny.weigths
(GitHub)
3. Σύνδεση Google Drive για πρόσβαση στα διαθέσιμα αρχεία:
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

4. Αντιγραφή απαιτούμενων αρχείων εντός της υλοποίησης:

%cd /usr/local/
!tar -xzvf "/content/drive/My Drive/DNN/cudnn-10.1-linux-x64-v7.6.5.32.tgz"

5. Παραχώρηση δικαιωμάτων στο αρχείο του νευρωνικού δικτύου της Nvidia:
!chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn.h
!cat /usr/local/cuda/include/cudnn.h | grep CUDNN_MAJOR -A 2

6. Έλεγχος την ορθής εγκατάστασης της GPU:
!nvcc -V

7. Εισαγωγή του OpenCV:
import cv2
cv2.__version__

8. Δημιουργία κατάλληλου φακέλου και λήψη του αρχείου του δικτύου από το GitHub.
%cd /content/
%rm -rf darknet
!cd /content
!rm -fr darknet
!git clone https://github.com/AlexeyAB/darknet/

9. Τροποποίηση του αρχείου Makefile με τις ρυθμίσεις για επιλογή χρήσης GPU.
!sed -i 's/OPENCV=0/OPENCV=1/g' Makefile
!sed -i 's/GPU=0/GPU=1/g' Makefile
!sed -i 's/CUDNN=0/CUDNN=1/g' Makefile

10. Εναλλακτική τροποποίηση για επιλογή χρήσης CPU.
!sed -i 's/OPENCV=0/OPENCV=1/g' Makefile
!sed -i 's/GPU=1/GPU=0/g' Makefile
!sed -i 's/CUDNN=1/CUDNN=0/g' Makefile

11. Εγκατάσταση.

%cd /content/darknet/
!make

12. Μεταφορά των βαρών (που είχα λάβει αρχικά) εντός της υλοποίησης.

%cd /content/darknet
!cp "/content/drive/My Drive/DNN/yolov4.weights" /content/darknet/
!cp "/content/drive/My Drive/DNN/yolov4-tiny.weights"
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13. Ελέγχος των διαθέσιμων δεδομένων (παραδείγματα) ή τυχόν μεταφορά άλλων.
%cd /content/darknet/data/
!ls
#!cp "/content/drive/My Drive/DNN/kids_giraffe.jpeg" /content/darknet/data/

14. Υλοποίηση συνολικού νευρωνικού δικτύου (YOLOv4 full).
!./darknet detect cfg/yolov4.cfg yolov4.weights data/dog.jpg

15. Υλοποίηση περιορισμένου νευρωνικού δικτύου (YOLOv4 Tiny).

%cd /content/darknet/
!./darknet detect cfg/yolov4-tiny.cfg yolov4-tiny.weights data/dog.jpg
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Παράρτημα Β
Αποτελέσματα πειράματος σε υποδομή νέφους (Colaboratory - Google Research)
Αποτελέσματα πειράματος χρήσης επεξεργαστή γραφικών (GPU) και κεντρικού επεξεργαστή (CPU) για εκτέλεση νευρωνικών δικτύων υπολογιστικής
όρασης YOLOv4 (Darknet 162 layers) και YOLOv4 Tiny (Darknet 38 layers) σε δείγματα εικόνας dog.jpg (768 × 576) και kids_giraffe.jpeg (3264 × 2448)
Υλισμικό: 2 x CPU Intel Xeon 2.00GHz Family 6 Model 85, RAM 12.72 GB, HDD 260GB, GPU NVIDIA Tesla K80 2x12GB GDDR5, CUDA ver.10.1
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Συντομογραφίες
Aa

Ii

AI

Artificial Intelligence

ILSVRC

ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge

ALVINN

An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network

IoT

Internet of things

ANN

Artificial Neural Networks

IoU

Intersection over Union

AP

Average Precision –

API

Application Programming Interface

mAP

mean Average Precision

ASIC

Application-Specific Integrated Circuit

Max
POOL

Max Pooling Layer

AV

Autonomous vehicle

MNN

Modular Neural Networks

AWS

Amazon Web Services

MS-COCO

Microsoft - Common Objects in Context

BoF

Bag of Freebies

NAS

Neural Architecture Search

BoS

Bag of Specials

NAVLab

Navigation Laboratory

BraTS

Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark

NMS

Non Maximum Suppression

NN

Neural Networks

NNPU

Neural Network Processing Units

Mm

Bb

Cc

Nn

CCTV

Closed Circuit Television

CNN

Convolutional Neural Network

COCO

Common Objects in Context

OpenCV

Open Source Computer Vision Library

CONV layer

Convolution layer - Επίπεδο Συνέλιξης

OpenVINO

Open Visual Inference and Neural Network Optimization

ConvNet

Convolutional Neural Network

CRM

Customer Relationship Management

CSP

Cross-Stage-Partial

CUDA

Compute Unified Device Architecture

cuDNN

(NVIDIA) CUDA Deep Neural Network

CV

Computer Vision

Dd

Oo

Pp
Pascal
VOC

Pascal Visual Object Classes

POOL

Pooling layer - Επίπεδο Δειγματοληψίας

RAM

Random access memory

R-CNN

Regions with CNN features

Rr

DNN

Deep Neural Network

R-FCN

Region-based Fully Convolutional Networks

DPM

Deformable Part Model

RELU

Rectified Linear Units Layer

DSSD

Deconvolutional Single Shot Detector

RNN

Recurrent Neural Networks

RoI

Region of Interest

RPN

Region Proposal Network

Ff
Fast R-CNN

Fast Recurrent Neural Networks

Faster R-CNN

Faster Recurrent Neural Networks

FC

Fully connected layer - Επίπεδο Διασύνδεσης

SAM

Spatial Attention Module

FCN

Fully Convolutional Network

SE

Squeeze and Εxcitation

FLOPS

Floating-point Operations per Second

SSD

Single Shot MultiBox Detector

FN

False Negative

SVM

Support Vector Machine

FP

False Positive

FPGA

Field Programmable Gate Arrays

TN

True Negative

FPN

Feature Pyramid Networks

TP

True Positive

TPU

Tensor Processing Unit (TPU)

GCP

Google Cloud Platform

GCP

Google Cloud Platform

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

GPU

Graphic Processing Unit - Μονάδα Επεξεργασίας
Γραφικών

GPU-days

Required processing days under specific GPU

GUI

Graphical User Interface

Gg

Ss

Tt

Uu
Vv
VPU

Vision Processing Unit
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