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Σύντομη περίληψη προτεινόμενου θέματος: 
 
Το προτεινόμενο θέμα επικεντρώνεται στην μελέτη τεχνικών για την αναπαραγωγή πυκνού 
χάρτη βάθους από μονή εικόνα. Για το σκοπό αυτό, θα γίνει χρήση κατάλληλων  
χαρακτηριστικών που εξαρτώνται από το βάθος, λαμβάνοντας υπόψη και τη ροή των 
χαρακτηριστικών ανάμεσα σε διαδοχικές εικόνες. Επίσης, μπορεί να μελετηθεί η δυνατότητα 
αναγνώρισης του σχετικού βάθους περιοχών της εικόνας, κάνοντας χρήση τεχνικών 
επιβλεπόμενης μάθησης που βασίζεται σε κατάλληλο σύνολο εικόνων (dataset), που έχουν 
ληφθεί μαζί με τον χάρτη βάθους, μέσω καμερών τύπου RGB-D. 
Από τη μελέτη των αλγορίθμων θα πρέπει να προκύψει μια βέλτιστη τεχνική, με 
χαρακτηριστικά ερευνητικής πρωτοτυπίας, που να είναι κατάλληλη να αποτυπωθεί σε 
διαμορφούμενο υλικό, προκειμένου να επιτρέψει την εξαγωγή του χάρτη βάθους σε 
πραγματικό χρόνο, με χρήση μονής κάμερας. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος θα πρέπει να 
αποτυπωθεί σε σύστημα επεξεργασίας (data path) τύπου διοχέτευσης (pipeline), με τους 
ελάχιστους δυνατούς πόρους και τη μέγιστη συχνότητα χρονισμού. 
Το παραπάνω σύστημα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο την 
αναγνώριση εμποδίων σε ρομποτικές εφαρμογές. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίξει τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο ανάγλυφης εικόνας μέσω τεχνικής DIBR 
(Depth Image Based Rendering) για τρισδιάστατη τηλεόραση. 
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